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واقع حقوق اإلنسان يف األرض الفلسطينية

استدراك

    وإذ تبارك مؤسسة »احلق« اتفاق املصاحلة وإنهاء حالة االنقسام اليت كان 
هلا أثرًا سلبيًا مدمرًا على قضيتنا الوطنية الفلسطينية وحقوق شعبنا املشروعة يف 
تقرير املصري والتحرر واالنعتاق من نري االحتالل وتسلطه، فضاًل عما أحلقته من 
التجاوزات  جراء  وحرياته  اإلنسان  حلقوق  الناظمة  القيم  منظومة  يف  فادح  ضرر 
واالعتداءات اليت عصفت بهذه احلقوق وأفقدتها معناها ومدلوهلا، جراء تسييس 
ممارسات  شابت  اليت  الفعل  ورد  االنتقام  وسياسة  واحلريات  باحلقوق  التمتع 
أطراف االنقسام، حبيث أضحى التمتع باحلقوق واحلريات منوط باملوافقة األمنية 

والتوجهات احلزبية وليس القانون.

على صعيد  انتكاسة  من  السابقة  املرحلة  ما شاب  وأد  أن  ترى  »احلق«  فإن    
احلقوق واحلريات ال ميكن له أن ينتهي مبجرد االتفاق على املصاحلة، وإمنا يقتضي 
مثل هذا الوضع ضرورة ووجوب اختاذ مجيع األطراف جلملة من التصرفات اجلريئة 
واملسئولة على األرض اليت قد تعيد االعتبار للضحايا وتشعرهم باالنتصار لكرامتهم 
وبالعدالة وسيادة القانون واالنتصاف بوجه الضيم الذي حلق بهم، وكذلك تضمن 
حقوق  طالت  اليت  االنتهاكات  من  طويل  لسيل  أدت  اليت  السياسات  تكرار  عدم 

اإلنسان واحلريات العامة طوال قرتة االنقسام. 

  وعليه فإن املخرج الوحيد لتوحد الفلسطينيني الفعلي واجلاد، وصيانة وحدتهم 
واحلفاظ عليها، وطي ما خلفته هذه احلقبة املظلمة من مآسي وانتهاكات، يقتضي 
ضرورة إقرار وتنفيذ مجيع اجلهات الفلسطينية مبا فيها طريف االنقسام لإلجراءات 

والتدابري التالية:
االنتقالية. العدالة  جتسيد  	•

االمتناع عن تسييس القضاء الفلسطيين وإخراجه من دائرة احملاصصة. 	•
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تقديم
واقع حقوق اإلنسان يف األرض الفلسطينية، هو سلسلة تقارير دورية ستصدرها 
مؤسسة “احلق” ابتداء من هذا العام، بوصفها أداة لتشخيص هذا الواقع وقياس 
مدى انسجامه مع احلقوق واحلريات العامة املكفولة للمواطن الفلسطيين يف القانون 
األساسي والتشريعات الفلسطينية ومبادئ حقوق اإلنسان، حيث تعنى هذه التقارير 
من حيث املبدأ برصد وتوثيق حالة حقوق اإلنسان يف األرض الفلسطينية جبوانبها 

املدنية والسياسية والثقافية واالجتماعية واالقتصادية.

لواقع هذه احلقوق على استعراض ما هو سليب من  تناول “احلق”  وال يقتصر 
إجيابيا  عمال  فيه  نرى  تطور  أي  أمام  أيضا  التوقف  وإمنا  ممارسات،  أو  ظواهر 
وتطورا يف آلية تعاطي وتعامل خمتلف السلطات القائمة يف األرض الفلسطينية مع 

منظومة احلقوق واحلريات العامة.

الدورية،  التقارير  وغريه من  التقرير،  وتقديم هذا  إعداد  “احلق” من  وتسعى 
إىل خلق تفاعل وحراك اجيابي لدى السلطة الفلسطينية واحلكومة املقالة يف غزة، 
ما قد يسهم يف دفع اجلهتني إىل تدارك خطورة األوضاع احلالية، ناهيك عن حتمل 
على  التشديد  مع  عاتقهم،  على  امللقاة  واألخالقية  والسياسية  القانونية  املسئولية 
األساسي  القانون  مبقتضى  جرمية  يشكل  العامة  واحلريات  احلقوق  انتهاك  أن 
ال  اجلرائم  هذه  مثل  إن  بل  فحسب  هذا  وليس  العقابية،  والتشريعات  الفلسطيين 
تسقط  الدعوى اجلنائية وال املدنية الناشئة عنها بالتقادم وتستوجب تعويضا عادال 
ملن وقع عليه الضرر، وهذا بال شك ما ينطبق على كثري من اجلرائم النامجة عن 
املخالفات واالنتهاكات اليت متارس يف الضفة وغزة، واليت ترتكب ارتباطا بالنزاع 
األطياف  بقية  مست  وان  األوىل،  بالدرجة  ومحاس  فتح  بني  ما  القائم  السياسي 

الفلسطينية يف سياق هذا النزاع.

	 االفراج الفوري عن كافة املعتقلني السياسيني من كال اجلانبني.•
	 إعادة االعتبار للمنظومة التشريعية الفلسطينية.•

تسوية أوضاع اجلمعيات اخلريية واهليئات األهلية. 	•

للمصاحلة،  ومباركتها  ترحيبها  على  جمددًا  تؤكد  وإذ  »احلق«   مؤسسة  إن    
فإنها تقدم هذا التقرير كجرٍد لبعِض تركِة اإلنقسام بكل ما فيه من مآسي وجراح 
للتذكري بتلك املرحلة السوداء للعمل على طي صفحتها نهائيًا، ودعوة لكل األطراف 
لتحمل مسئولياتهم جتاه احلقوق واحلريات ومساءلة من قام بانتهاكها، فأي عملية 
مصاحلة ستكون منقوصًة حتمًا إن مل يتم كشف احلقائق ومالحقة ومساءلة مرتكيب 
وتعويض الضحايا ورد االعتبار هلم، على أمل أن ال  أو بدون إنصاف  االنتهاكات، 
تعاد الكرَّة من جديد،  فالتاريخ والشعب الفلسطيين لن يرمحا أحدًا أساَء أو أجرَم  

حتت أي مربٍر كان.
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لدى  الشعور  تعزيز  إىل  ترمي  التقارير  هذه  مثل  إصدار  من  فلسفتنا  أن  كما 
الرمسية  غري  اجلهات  عن  فضال  اختالفها  على  األمن  وقوى  الرمسية  اجلهات 
واحلزبية اليت متارس “أدوارا أمنية” بوجود رقابة شعبية وجمتمعية ترصد وتوثق 
القرار  انتباه صناع  نلفت  لعلنا  انتهاكات،  توثيقه ورصده من  وتنشر ما يتسنى هلا 
إىل مكامن اخللل اليت تعرتي األداء، ومن ثم ندفعهم إىل اختاذ ما يروا ضرورة 
سيادة  مبدأ  احرتام  قاعدة  على  الوضع  لتصويب  وإجراءات  قرارات  من  اختاذه 

القانون ومحاية احلقوق واحلريات.

ومن جانب آخر متثل هذه التقارير رسالة ملرتكيب هذه االنتهاكات بوجود جهات 
وإسناد  لدعم  ووثائق  معلومات  من  هلا  يتاح  مبا  وحتتفظ  وتوثق  ترصد  حمايدة 
الضحايا يف الوصول إىل العدالة واإلنصاف مستقبال عرب استخدامهم هلذا التوثيق 
بأن  لقناعتنا  األشخاص  هلؤالء  اجلنائية  واملساءلة  املالحقة  يف  األدلة  من  وغريه 
احلق  على  االعتداء  جرمية  عن  اجملتمع  على  ضرره  يقل  ال  العقاب  من  اإلفالت 

واحلرية والكرامة اإلنسانية.

تكون  أن  ارتأينا  فقد  السلسلة،  هذه  يف  األول  هو  التقرير  هذا  لكون  وبالنظر 
بداية  املمتدة من  املرحلة  أي  السابقة  للمرحلة  وتلخيص  استعراض  البداية مبثابة 
حالة االنقسام الفلسطيين ولغاية الربع األول من هذا العام )2011(، لقناعتنا بأن 
وحرياته  اإلنسان  حقوق  بواقع  لعالقتها  ليس  عندها  التوقف  تقتضي  املرحلة  هذه 
فحسب، وإمنا ملا كشفت عنه من ضحالة يف قناعة وإميان األجهزة األمنية للطرفني 
املؤسسي  البناء  على  واحلزبي  التنظيمي  التعصب  ولغلبة  وحرياته  اإلنسان  حبقوق 

لألمن واحرتام القانون.

الوضع الداخلي الفلسطيين

2011-2007 
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الوضع الداخلي الفلسطيين 2011-2007
يف  محاس  فوز  إثر  على  وفتح،  محاس  حركيت  بني  ما  اخلالفات  تفاقم  أدى 
االنتخابات التشريعية يف مطلع العام 2006 إىل تفجر واندالع النزاع الداخلي املسلح 
بني احلركتني يف قطاع غزة، والذي حسمته محاس بالقوة لتسيطر على غزة فارضة 
نفسها سلطة أمر واقع بتاريخ 14 حزيران/ يونيو 2007، وقد أفضت أحداث االقتتال 
الداخلي وما تالها من نتائج على األرض إىل تكريس حالة االنقسام ما بني الضفة 
النزاع  مدى هشاشة وضعف  وأظهرت ممارسات طريف  كما  وقطاع غزة،  الغربية 
القناعات مببدأ سيادة القانون وقيم حقوق اإلنسان وحرياته ومبادئ الدميقراطية 

وقيم التعددية السياسية والفكرية والثقافية ومببدأ التداول السلمي على السلطة.

مل يقف األمر عند ذلك احلد بل ازداد الوضع سوًء لتجري مأسسة االنتهاكات 
واملخالفات  االنتهاكات  أن  وبات واضحا  الطرفني،  على احلقوق واحلريات من كال 
أو  الكفاءة  وعدم  بالقانون  واجلهل  الفوضى  من  حلالة  نتاج  ليست جمرد  املرتكبة 
جراء خمالفات فردية معزولة، بقدر ما هي سياسة جتري بغطاء أو تغاضي من قبل 

صناع القرار يف كال الطرفني.

الشكاوى  تلقي  العامة  احلق  مؤسسة  سياسة  من  ليس  انه  من  الرغم  وعلى 
ومتابعتها،  فقد قررت تلقي بعض القضايا كوسيلة الستكشاف ما جيري على األرض 
يف الضفة الغربية، يف حني حالت ظروف قطاع غزة دون تلقي مثل تلك الشكاوى، 

حيث قبلت مؤسسة احلق متابعة 105 شكوى يف الضفة الغربية خالل العام 2010.

انتهاكات،  من  بها  يرتبط  وما  الشكاوى  تلك  طبيعة  وحتديد  متابعة  وبعد 
وحتليل كيفية رد اجلهات املعنية على تلك الشكاوي، جبانب ما قامت به احلق من 
اإلفادات  واليت مشلت مجع  وقطاع غزة،  الغربية  الضفة  وتوثيق يف  رصد وحتقيق 
وحتليل  قراءة  عن  فضاًل  التقارير،  وإعداد  عيان  وشهود  ضحايا  من  والشهادات 
القانوني من إجراء  به طاقم مؤسسة احلق  الفلسطيين، إىل جانب ما قام  الواقع 
العديد من التحقيقات والتحليالت املبنية على الوقائع امليدانية، والدراسة التحليلية 

لكل املعلومات املتحصل عليها بهدف الوصول إىل تصّور أقرب ما يكون إىل الواقع 
باملهنية  االلتزام  حاول  منطقي،  استداللي  حتليلي  منهج  على  مبين  واحلقيقة، 
واملوضوعية واحلياد، وااللتزام  بقدر عال من النزاهة والشفافية يف معاجلته لتلك 

القضايا واالنتهاكات.

ورغم إميان احلق بتكاملية كل احلقوق واحلريات إال إننا ارتأينا الوقوف يف هذا 
الضفة  الطرفني يف  كال  مارسها  اليت  اجلسيمة  االنتهاكات  من  عدد  أمام  التقرير 

الغربية وقطاع غزة، خالل هذه املرحلة،  واليت هي كالتالي: 

االعتقال التعسفي على خلفية االنتماء السياسي. . 1

 التعذيب وسوء املعاملة. . 2

 قمع احلريات العامة.. 3

 التدخل يف شؤون اجلمعيات.. 4

احلكومية . 5 الوظائف  تقلد  من  واحلرمان  الوظيفي  الفصل   
ألسباب سياسية.

 التعديل غري القانوني للتشريعات.. 6

اإلعدام خارج نطاق القانون.. 7
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االعتقال التعسفي على خلفية االنتماء السياسي. 1
1/1 االعتقال التعسفي يف الضفة الغربية

إذا ما كان االعتقال هو إجراء احرتازي يهدف إىل جتريد شخص من حريته 
وفقا ألحكام القانون، ألغراض هي يف العادة من أجل منع الشخص من ارتكاب أو 
مواصلة ارتكاب فعل غري مشروع، أو متكني إجراء حتقيق متعلق بفعل غري مشروع 
ارتكبه الشخص املعتقل، أو عرض الشخص املعتقل على حمكمة للنظر يف أية تهمه 
غري  بصورة  احلرية  من  احلرمان   « التعسفي:  باالعتقال  نعين  فإننا  إليه،  موجهة 
سند  دون  احتجازه  أو  الفرد  باعتقال  وذلك  الشرعية(  مبدأ  ُتعارض  )أّي  قانونية 
قانوني أو على حنو خمالف للقانون، كأن يبقى شخص ما قيد االحتجاز بعد صدور 
قرار قضائي بإخالء سبيله أو بعد انتهاء مدة حمكومتيه، أو على الرغم من وجود 
قانون عفو عام ميكن تطبيقه عليه، أو عندما حيرم شخص ما من حريته كنتيجة 
الفلسطيين  األساسي  القانون  له  يضمنها  اليت  وحرياته  حقوقه  مبمارسة  لقيامه 
اخلاص  الدولي  والعهد  اإلنسان  حلقوق  العاملي  واإلعالن  الفلسطينية  والتشريعات 
باحلقوق املدنية والسياسية، أو عندما حيرم شخص ما من حريته كنتيجة حملاكمة 

تتعارض مع املعايري املقررة للمحاكمة العادلة يف مواثيق حقوق االنسان«. 

 هذا ويتجاوز مفهوم »التعسف« حدود النص القانوني، ففي حال حرمان شخص 
من حريته ال يكفي أن يكون احلرمان من احلرية منصوصا عليه يف القانون، بل جيب 
القانون تعسفا،  إنفاذ  القانون نفسه تفسريا  تعسفيا وجيب أال يتم  أال يتم تفسري 
تفسريه  قانوني وجيب  ما هو  أو  القانون  كونه جمرد خمالفة  يزيد عن  و«التعسف« 
من  احلرمان  حاالت  فإن  ولذلك  التناسبية،  وعدم  املعقولية  وعدم  الظلم  ليشمل 
احلرية اليت ينص عليها القانون جيب أال تكون غري تناسبية أو غري عادلة أو غري 
متنبأ بها، وجيب أال تكون الطريقة احملددة اليت يقع بها التوقيف متييزية وجيب أن 
تكون مالئمة بالنظر إىل ظروف احلالة، لذا ينبغي أن تقوم اجلهات األمنية املختصة 
بعد صدور  أو  االعتقال،  لصالحيات  القانونية  بعد ممارستها  األشخاص  باحتجاز 
إذن قضائي جبواز احتجاز أجهزة األمن هلؤالء األشخاص، كي يتمتع احملتجزون 

االعتقال التعسفي على خلفية

االنتماء السياسي
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النظم  معظم  أن  إىل  اإلشارة  مع  االحتجاز،  عملية  يف  قانونا  املقررة  بالضمانات 
السجناء، فاحملتجز هو شخص جرد  وبني  الوطنية متيز بني احملتجزين  القانونية 
أما السجني فهو شخص جمرد من حريته  لكنه غري مدان،  الشخصية  من حريته 

نتيجة إدانته.

من  ومحايته  الفرد  حرية  على ضمان  الفلسطيين  األساسي  القانون  نص  لقد 
االعتقال التعسفي، وذلك يف املواد: )10، 11، 12، 13(، واليت نصت على ضمان 

احلرية الشخصية واحلماية من االعتقال التعسفي وكذلك حقوق احملتجزين.

التعسفي  االعتقال  من  الفرد  محاية  على  بدورها  الدولية  املواثيق  أكدت  كما   
وضمان حريته، حيث نص اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يف املادة )3(على أنه: »لكل 
فرد احلق يف احلياة واحلرية ويف األمان على شخصه«، كذلك نصت املادة )9( على 

أنه:»ال جيوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا«.

أما العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية فقد نص يف املادة التاسعة 
أحد من  وال جيوز حرمان  تعسفا،  اعتقاله  أو  أحد  توقيف  أنه:» ال جيوز  على  منه 
حريته إال ألسباب ينص عليها القانون وطبقا لإلجراء املقرر فيه« ) مادة 9 فقرة 
1(،  كذلك فإنه :» لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو االعتقال حق الرجوع 
إلي حمكمة  لكي تفصل  هذه احملكمة دون إبطاء يف قانونية اعتقاله، وتأمر باإلفراج 
عنه إذا كان االعتقال غري قانوني )مادة 9 ، فقرة 4 (، ولكل شخص كان ضحية 

توقيف أو اعتقال غري قانوني حق يف احلصول على تعويض)مادة 9 ،  فقرة 5 (.

كما ونصت جمموعة املبادئ بشأن محاية كافة األشخاص اخلاضعني ألي شكل 
يعامل مجيع   «: أن  على  مبدأ   39 من  تتكون  واليت  االعتقال)1988(،  أشكال  من 
األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن معاملة إنسانية 
وباحرتام لكرامة الشخص اإلنساني األصيلة«)مبدأ1(، وأنه:» ال جيوز إلقاء القبض 
موظفني  يد  وعلى  القانون  بأحكام  الصارم  التقيد  مع  إال  السجن  أو  االحتجاز  أو 

خمتصني أو أشخاص مرخص هلم بذلك«)مبدأ2(، كما نصت على أنه :»ال جيوز 
أو  للتعذيب  السجن  أو  االحتجاز  أشكال  يتعرض ألي شكل من  أي شخص  إخضاع 
وال جيوز  املهنية،  أو  الالإنسانية  أو  القاسية  العقوبة  أو  املعاملة  من ضروب  غريه 
العقوبة  أو  املعاملة  أو غريه من ضروب  للتعذيب  كمربر  كان  بأي ظرف  االحتجاج 

القاسية أو الالإنسانية أو املهنية«) مبدأ 6(. 

إىل  الوطنية  املصاحلة  حتقيق  وإخفاق  السياسي  االنقسام  حالة  قادت  لقد 
ارتكاب طريف االنقسام العديد من املخالفات واالنتهاكات ملنظومة احلقوق واحلريات 
الدولية حلقوق اإلنسان، فما زالت أجهزة  املواثيق  العامة، وبطبيعة احلال خمالفة 
أنصار  حبق  تعسفي  اعتقال  بعمليات  تقوم  الغربية  الضفة  يف  الفلسطينية  األمن 
أن  إىل  توثيقها  مت  اليت  املعلومات  تشري  حيث  محاس،  اإلسالمية  املقاومة  حركة 
السلطة  أن  من  الرغم  على  السياسي،  االنتماء  خلفية  على  تتم  االعتقاالت  هذه 
هو  جيري  ما  أن  مدعية  سياسي،  اعتقال  عمليات  بأي  قيامها  تنفي  الفلسطينية 

عمليات اعتقال ألسباب أمنية.

انتمائهم  باالعتقال جملرد  أنصار محاس  بأن استهداف  »احلق«  وترى مؤسسة 
السياسي يعد انتهاكا للحقوق واحلريات، وعملية متييز بني املواطنني وهو ما خيالف 
القانون  أمام  الفلسطينيون  أن:»  على  تنص  واليت  األساسي  القانون  من   9 املادة 
والقضاء سواء ال متييز بينهم بسبب العرق أو اجلنس أو اللون أو الدين أو الرأي 
السياسي أو اإلعاقة«،  لذا فإن »احلق« حتذر من أن عمليات االعتقال تلك، قد ترقى 

لدرجة كونها من أعمال التمييز واالضطهاد.
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كما تبني »للحق« من خالل توثيقها املتواصل ألعمال االعتقال منذ العام 2007 
املخالفات  من  عدد  مع  تالزمت  قد  التعسفي  االعتقال  عمليات  بأن   2010 وحتى 

واالنتهاكات التالية:

	 عدم إبراز مذكرات القبض والتفتيش.•
األجهزة  أفراد  إبراز  عدم  »احلق«،  وثقتها  اليت  اإلفادات  عشرات  من  يتضح 
يكتفون  بل  قانونية،  مذكرات  ألي  والتفتيش  االعتقال  حال  الفلسطينية  األمنية 
وجتاوزا صرحيا  خرقا  أيضا  يشكل  ما  ومهامهم،  أنفسهم  على  الشفوي  بالتعريف 
ألزمت  إذ  األحوال،  هذه  مثل  يف  وتطبيقها  مراعاتها  الواجب  اإلجراءات  لقواعد 
اإلجراءات  قانون  من  و50(   48 و41،  و40  و30و39   29( املواد  من  كل  نصوص 
اجلزائية الفلسطيين رقم )3( لسنة 2001م، املكلفني بإنفاذ القانون بضرورة إبراز 
التوقيف  حال  والقيود  الضوابط  من  ومراعاة جمموعة  والتفتيش  القبض  مذكرات 
أعمال  تنفيذ  بضرورة  القانون  بإنفاذ  املكلفني   )41( املادة  ألزمت  كما  والتفتيش 
أو  بها،  متلبسًا  إذا كانت اجلرمية  إال  لياًل،  نهارًا وال جيوز دخوهلا  املنازل  تفتيش 

كانت ظروف االستعجال تستوجب ذلك.

احلادية  الساعة  حوالي  ومع   2010/2/3 وبتاريخ  أنه  املواطنني:»  أحد  يفيد 
عشرة ليال وصلت إىل أمام منزلنا يف...، سيارة عسكرية تابعة جلهاز االستخبارات 
أنفسهم  املدني وعرفوا على  بالزى  وبداخلها مخس عناصر  الفلسطينية  العسكرية 
هيكل  دائرة يف وسط  على  اجلهاز  اسم  يكتب  وكان  االستخبارات  بأنهم من جهاز 
السيارة املذكورة، سألوا عن شقيقي ... وعمره 25 عاما, وقالوا انه مطلوب لالحتجاز 
تابع  ـأمين  أو  عسكري  جهاز  ألي  ينتمي  وال  مدني  مواطن  املذكور  شقيقي  لديهم 
للسلطة الفلسطينية ويعمل مزارعا...، حيث اجروا عمليات تفتيش يف ارض زراعية 
خاصة بنا يف منطقة... ويوجد بها غرفتني الستعمالنا وعثروا على خرطوش للصيد 
وهنا  على سالح كالشنكوف  يطلب احلصول  الشخص  بذلك  فوجئت  ثم  وصادروه 
بدأ شقيقي بالبكاء نافيا وجود أي سالح حبوزته ثم بدؤوا يصعدون داخل سيارتهم 

 ،... اللحاق بهم ملطالبتهم إخالء سبيل شقيقي  وبرفقتهم شقيقي وعندما حاولت 
قام ضابط برفقة تلك القوة يدعى... قام بوضع مسدس حبوزته على قدمي اليمنى 
وطالبين بالعودة، مل يربز عناصر تلك القوه أي مذكرة احتجاز وال مذكرة تفتيش 

لدى مداهمتهم للمزرعة واحتجاز شقيقي«.� إفادة رقم :5279 �

	 ممارسة القضاء العسكري الختصاصات القضاء املدني.•

لقوات  الثوري  بالقضاء  يعرف  ملا  امتدادًا  الفلسطيين  العسكري  القضاء  يعترب 
الثورة الفلسطينية، حيث شكلت قوانني منظمة التحرير الفلسطينية األساس هلذا 
القضاء خاصة قانون العقوبات الثوري لعام 1979 وقانون أصول احملاكمات الثوري 
ومن  الفلسطينيني،  العسكريني  على  القضاء  أحكام هذا  لعام1979، حبيث طبقت 
بدأ تطبيقه يف  ثم  الفلسطينية،  الثورة  ارتكبوا جرائم حبق  املدنيني ممن  ثم على 
أراضي السلطة الفلسطينية رغم عدم دستوريته، لكونه ال ينتمي إىل منظومة قوانني 
اجلريدة  يف  نشره  يتم  أو  التشريعي  اجمللس  على  يعرض  ومل  الفلسطينية  السلطة 
املعايري  تتعارض مع  أن كثري من أحكامه  الفلسطينية«، يف حني  »الوقائع  الرمسية 
القانون  من   )112( للمادة  الصرحية  خمالفته  عن  ناهيك  العالقة،  ذات  الدولية 
حال  يف  حتى  للمدنيني  والتوقيف  االعتقال  جهة  حصر  على  تنص  واليت  األساسي 

الطوارئ بالنائب العام أو احملكمة املختصة.

 لقد أفادت الشكاوى والتقارير واملعلومات الواردة للحق خالل السنوات الثالث 
بها  ارتبطت  اليت  واحملاكمات  السياسي  االعتقال  عمليات  غالبية  بأن  املاضية، 
للمدنيني، قد متت من خالل القضاء والنيابة العسكرية وهو ما ميثل انتهاكًا ألحكام 
املادة  نصت  حيث  القانون،  وسيادة  املشروعية  وملبدأ  األساسي  القانون  ومضمون 
هلذه  وليس  خاصة،  بقوانني  العسكرية  احملاكم  تنشأ   «: أنه  على   2 فقرة   )101(

احملاكم أي اختصاص أو والية خارج نطاق الشأن العسكري«. 

القانون  من   )6( املادة  ألحكام  وصرحيًا  واضحًا  انتهاكًا  يعترب  أيضا  وهو 
األساسي بقوهلا » مبدأ سيادة القانون أساس احلكم يف فلسطني، وختضع للقانون 
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املادة )97(  وكذلك  واألشخاص«،  واملؤسسات  واهليئات  واألجهزة  السلطات  مجيع 
على  احملاكم  وتتوالها  مستقلة،  القضائية  السلطة   « بقوهلا:  األساسي  القانون  من 
اختالف أنواعها ودرجاتها، وحيدد القانون طريقة تشكيلها واختصاصاتها وتصدر 

أحكامها وفقًا للقانون«.

التجاء  حق  على  اعتداء  املدنيني  على  العسكري  القضاء  والية  مد  يشكل  كما 
القانون  أحكام  أيضًا  عليه  وأكدت  كفلته  ما  وهو  الطبيعي،  قاضيه  إىل  الشخص 
 « أن:  على  تنص  واليت   1 الفقرة   )30( املادة  مضمون  يف  الفلسطيين  األساسي 
التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل فلسطيين حق االلتجاء إىل قاضيه 
الطبيعي، وينظم القانون إجراءات التقاضي مبا يضمن سرعة الفصل يف القضايا«، 
وبذلك فان مد رئيس هيئة القضاء العسكري أو النيابة العسكرية لواليتهم لتشمل 
املدنيني، يعد انتهاكًا سافرًا ملبدأ استقالل القضاء النظامي الذي كفلته وأكدت عليه 
أيضا املادة 30 ، وهلذا إن توقيف النيابة العسكرية للمدنيني وحماكمة املدنيني أمام 
القضاء العسكري رغم كون هذه األفعال من اختصاص وصالحيات القضاء املدني 
انتقاصًا  ميثل  السارية،  والتشريعات  األساسي  القانون  مبقتضى  املدنية  والنيابة 

واضحًا من قبل القضاء العسكري ملكانة القضاء الطبيعي الفلسطيين واستقالله. 

	 االعتقاالت اجلماعية »العشوائية« واالحرتازية•

  يعد تصاعد محالت االعتقال اجلماعية الواسعة من املؤشرات اخلطرية خالل 
العشرات  »بالعشوائية« واليت طالت  ، اليت ميكن وصفها  الثالث املاضية  السنوات 
بل املئات، ناهيك عن كونها تربر من قبل السلطة الفلسطينية بكونها تأتي ألسباب 

»احرتازية« غري مربرة قانونًا.

حيث الحظت احلق أن تلك احلمالت تتكثف من قبل األجهزة األمنية قبيل أو 
بالتزامن مع حدث سياسي مثلما حصل قبيل انعقاد مؤمتر حركة فتح يف العام2009، 
أو عند أي حديث عن إطالق لعملية مفاوضات مع إسرائيل أو حدوث عملية ما ضد 
أربعة  مقتل  إىل  أدت  اليت  العسكرية  العملية  إثر  وعلى  فمثال  إسرائيلية،  أهداف 

بالقرب من مدينة اخلليل مساء  أربع  مستوطنني إىل الشرق من مستوطنة كريات 
العسكري  اجلناح  القسام،  كتائب  أعلنت  واليت   2010/8/31 املوافق  الثالثاء  يوم 
األمنية  األجهزة  قامت  عنها،  مسؤوليتها  »محاس«،  اإلسالمية   املقاومة  حلركة 
الفلسطينية يف نفس الليلة واليوم التالي حبملة اعتقاالت يف كافة حمافظات الضفة 
الغربية طالت املئات من أنصار وأعضاء حركة املقاومة اإلسالمية » محاس « مما 

يزيد من حدة االنقسام احلاصل ويؤدي إىل انتهاك احلقوق واحلريات.

وبناء على املعلومات اليت مجعها باحثي مؤسسة »احلق« امليدانيني يف احملافظات 
الفلسطينية الشمالية فقد اعتقلت األجهزة األمنية مئات األشخاص من احملسوبني 
على حركة محاس من طلبه وجتار وأساتذة ...اخل ، وقد متكن الباحثون امليدانيون 
حيث  العملية،  وقوع  من  ساعة   48 خالل  شخصا   370 حوالي  اعتقال  توثيق  من 
متت عمليات االعتقال دون مذكرات قبض وتوقيف قانونية وحتت تربير »اعتقاالت 
حينه،  يف  الفلسطينية  السلطة  صرحت  كما  استثنائية«  »ظروف  بسبب  احرتازية« 
يذكر أن عدد املعتقلني من أنصار محاس ناهز  ال700 معتقل خالل عدة أيام من 

وقوع العملية.

	 سياسة االستدعاء•

الحظت احلق أن العام 2010  قد شهد تصاعدا كبريا لعمليات االستدعاء ألفراد 
االستدعاءات  تلك  اتسمت  حيث  األمنية،  األجهزة  مقار  إىل  للحضور  محاس  من 
بكونها متواصلة، كما وتتحول من طلب إلجراء مقابلة إىل وسيلة قهر وضغط كبرية 
قد ترقى للتعذيب أحيانا، حبيث ميضي الشخص طوال اليوم يف انتظار املقابلة اليت 
ال حتدث يف الغالب، ليطلب منه احلضور يف اليوم التالي وهكذا، كما ويذكر أن تلك 
االستدعاءات يف كثري من األحيان تتحول إىل »توقيف« خمالف لألصول والضمانات 

اإلجرائية القانونية ليمضي الشخص فرتة احتجاز تناهز عدة شهور.

وهذا ما أفاد به العديد من املواطنني الذين يتم استدعائهم على خلفية انتمائهم 
السياسي حلماس، إذ يقول أحد املواطنني:» يتم استدعائي كل أسبوعني أو ثالثة 
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مره واحده لدى أحد األجهزة األمنية ثم يتكرر األمر مع جهاز آخر بعد مضي الفرتة 
ذاتها، ويدور دائما احلديث حول نفس احلوار ويف كل مره يستمر وجودي لديهم حوالي 
يوم كامل لدى اجلهاز الذي استدعاني ثم يتم إخالء سبيلي، آخر مره مت استدعائي بها 
كانت من قبل جهاز األمن الوقائي وذلك يوم 2010/1/19، ثم استدعيت جمددا من 
قبل اجلهاز ذاته بتاريخ 2010/1/23م ومكثت لديهم قيد التحقيق من الساعة التاسعة 
صباحا حتى حوالي الثانية ظهرا ثم أخلي سبيلي، االستدعاء يتم دائما باملداولة ما 
بني جهازي املخابرات واألمن الوقائي  « � إفادة رقم :5082 �، يف حني يقول آخر:» منذ 
)2010/5/22( وحتى )2010/5/30( وأنا أتوجه يوميا إىل مقر األمن  الوقائي 
األمن  مقر  احتجازي يف ساحة  يتم  يوميا، حبيث  لي  يوجهونه  استدعاء  على  بناء 
مساء  الثامنة  وحتى  يوم  كل  من  صباحا  التاسعة  الساعة  من  اخلارجية   الوقائي 
أو حتى  إلي أي سؤال  بعد أن أسلمهم بطاقيت الشخصية دون أن يوجهوا  تقريبا، 
معاقبيت،  يوميا جملرد  أعمالي  تعطيلي عن  يتم  فانه  وبهذا  التحقيق،  على  عرضي 
األسبوع  يف  مرة  استدعائي  يتم  كان   2008 العام  يف  أنه  إىل  هنا  أشري  أن  وأود 
السابعة  التاسعة صباحا وحتى  الساعة  التحقيق معي من  املقر دون  واحتجازي يف 

مساء تقريبا واستمر ذلك اإلجراء ملدة أربعة شهور تقريبًا« � إفادة رقم :5646 �.

	 تداخل صالحيات األجهزة األمنية•
يتم  حبيث  األمنية،  األجهزة  عمل  تداخل  لعملية  استمرارا  »احلق«  رصدت 
اعتقال الشخص لدى أحد األجهزة لعدة شهور خالفا للقانون، وبعد أن يتم إخالء 
توقيفه  فرتة  بكفالة خالل  عنه  اإلفراج  أو  العليا،  العدل  من حمكمة  بقرار  سبيله 
رئيس  عن  تصدر  مذكرة  لست شهور حسب  قد متتد  واليت  األمنية  األجهزة  لدى 
هيئة القضاء العسكري، يتم اعتقاله من جديد من قبل جهاز آمين آخر مباشرة، 
األمر الذي يشكل جرمية حجز حرية كما وخيالف نص املادة )106( من القانون 
عن  واالمتناع  التنفيذ  واجبة  القضائية  األحكام   «: أن  على  أكدت  واليت  األساسي 
باحلبس،  عليها  يعاقب  أي حنو جرمية  على  تنفيذها  تعطيل  أو  تفعيل  أو  تنفيذها 
أو مكلفا خبدمة عامة، واحملكوم  الوظيفة إذا كان املتهم موظفا عامًا  والعزل من 

الوطنية  السلطة  وتضمن  املختصة،  احملكمة  إىل  مباشرة  الدعوى  رفع  يف  احلق  له 
تعويضًا كامال له«.

إفادتها  يف  مواطنة  تقول  املماثلة،  القضايا  من  الكثري  احلق  رصدت  وقد 
جهاز  قبل  من   2008/9/15 بتاريخ  اعتقل  قد  زوجي  »كان  املوضوع:  هذا  حول 
االثنني  يوم  يف  العسكري،  القضاء  هيئة  ذمة  على  العامة  الفلسطينية  املخابرات 
زوجي يف سجن  مع  املعتقلني  أحد  قريبة  من  هاتفي  اتصال  تلقيت   2010/1/11
املخابرات يف أرحيا تهنئين بسالمة زوجي، فتفاجأت من ذلك ألن زوجي مل يصل 
من  علمت  والحقا  زوجي  عن  حبثا  هاتفية  اتصاالت  أجريت  حينه،  حتى  للبيت 
اهليئة املستقلة حلقوق اإلنسان أنه مت إطالق سراح زوجي من سجن املخابرات، 
من  إطالق سراحه  بعد  أرحيا  يف  الوقائي  األمن  جهاز  قبل  من  اعتقاله  وأنه مت 
األمن  جهاز  لدى  معتقل  زوجي   )  2010/1/14( اآلن  وحتى  املخابرات،  قبل 

.� 5240 الوقائي يف أرحيا«. � إفادة رقم: 

تنفيذ  تداخال من حيث  تشهد  األمنية  األجهزة  زالت صالحيات  ما  كذلك     
االنتماء  اعتقاهلم على خلفية  العديد ممن جرى  االعتقال،  حيث تعرض  عمليات 
ال  الذي  العسكرية  االستخبارات  جهاز  قبل  من  اعتقال  لعمليات  محاس  حلركة 
فقد  إحتجازهم،  أو  باملدنيني  املساس  ختوله  اليت  القضائي  القبض  صفة  ميلك 
مساء  من  السادسة  الساعة  حوالي  يف  يلي:»  ما  املواطنني  أحد  إفادة  يف  جاء 
2009/11/16...، حيث حضرت يف هذه الساعة سيارة تابعه جلهاز االستخبارات 
العسكرية الفلسطينية، وهي نوع فولكس فاجن سوداء اللون وتوقفت جبوارنا وطلب 
عناصرها من ابين الصعود معهم ومرافقتهم ألنه مطلوب لديهم كما يدعون، ...، 
ابين املذكور مواطن مدني ويعمل يف الزراعة ومل يسبق له حتى العمل لدى أي جهاز 
امين،... ال يزال ابين... قيد االحتجاز لدى جهاز االستخبارات الفلسطينية حتى 
هذه اللحظة، فقد مضى على احتجازه 66 يوم حتى هذا اليوم 2010/1/23، دون 
به على  الذي عرض  الوقت  لتمديد احتجازه يف  عرضه على أي حمكمة فلسطينية 

النيابة العسكرية الفلسطينية بواقع مرتني أو ثالث مرات«. � إفادة رقم: 5262 �.
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	 التحفظ على أموال ومقتنيات املواطنني حبجة أن ملكيتها تعود •
حلركة محاس

األمنية  األجهزة  تنفذها  اليت  االعتقال  عمليات  من  كثريا  أن  »للحق«  ظهر    
حبوزة  ممتلكات  أو  أموال  على  والتحرز  التحفظ  أجل  من  تتم  توثيقها  مت  واليت 
قضائي  طابع  ذات  إجراءات  وهي  محاس،  حلركة  أموال  أنها  حجة  حتت  املعتقل 
خترج عن حدود اختصاص وصالحيات األجهزة األمنية، وخمالفة واضحة للقانون 
األساسي الذي ينص يف املادة 21 الفقرة 3 على أن: » امللكية اخلاصة مصونة، وال 
وفقًا  العامة  للمنفعة  إال  املنقوالت  أو  العقارات  االستيالء على  يتم  وال  امللكية  تنزع 
للقانون يف مقابل تعويض عادل أو مبوجب حكم قضائي «، أما الفقرة 4 فتنص على:

»ال مصادرة إال حبكم قضائي«.

اثر  على  املراسيم  من  عددا  أصدر  قد  الفلسطينية  السلطة  رئيس  أن  يذكر    
أحداث العام2007، كان من ضمنها قرار بقانون رقم)4( لسنة 2007 بشأن حظر 
القوة التنفيذية وميليشيات حركة محاس اخلارجة على القانون، حيث جاء يف هذا 
على  والتحفظ  املصرفية  السرية  رفع  »يتم  على:  تنص  واليت   )4( مادة  املرسوم 
أموال هذه املليشيات ومنتسبيها بقرار من قاضي الصلح بناء على طلب من النيابة 
ومليشيات  التنفيذية  القوة  أموال  يستهدف  املرسوم  أن  من  الرغم  وعلى  العامة«، 
محاس، إال أن األجهزة األمنية استهدفت كل من تشتبه بكونه حمسوبا على محاس 
الكثري  على  بالتحفظ  قامت  حيث  هلا،  تابع  تشكيل  أي  يف  عضوا  بالضرورة  وليس 
من األموال واملمتلكات بدون إبراز القرار القضائي أو إعطاء أصحاب تلك األموال 

واملقتنيات وصواًل بها.

جهاز  سيارة  وصلت   2010/8/1 وبتاريخ  إفادته:»  يف  األشخاص  أحد  يقول    
أربعة أشخاص وقالوا لي هل أنت...؟ فقلت هلم  السيارة  ...، نزل من  املخابرات 
نعم فقالوا تفضل معنا،  حيث مت استدعائي يف تلك الساعة من قبل احملقق... قام 

أمتلك  له  فقلت  متتلك؟  سهما  كم  وقال:   ،... لشركة  التابعة  األسهم  عن  بسؤالي 
السهم ملك لك فقلت له جزء ملكي و جزء قرض،  سهما واحدا،  فقال هل مثن 
بتاريخ 2010/8/4 مت استدعائي لكي أوقع على تنازل عن األسهم وعن حصيت أمام 
لوزارة  القانوني  املستشار  حضر   2010/8/9 املوافق  االثنني  يوم  ومن  احملققني،  

املالية وقمنا بالتنازل عن األسهم ووقعنا عنده«. � إفادة رقم: 5612 �.

كما أن كثريا من األشخاص مت الضغط عليهم لتسليم خمصصاتهم من محاس 
لكونهم أسرى سابقني لدى قوات االحتالل اإلسرائيلي، يذكر احد األسرى احملررين 
لي  أرسل   2009/11/16 وبتاريخ  انه:»  إفادته  يف  ذكر  محاس  على  حمسوب  وهو 
جهاز املخابرات الفلسطينية استدعاء للحضور إىل مقر املخابرات الواقع ...، فور 
وصولي إىل هناك مت احتجازي مباشره، ثم شرع عناصر املخابرات بالتحقيق معي 
مدار  وعلى  باملوضوع  ذات صله  وتهم  انتمائي حلركة محاس  األسئلة حول  ودارت 
أيضا  وكنت  الليل  ساعات  خالل  وخاصة  للتحقيق  يوميا  أتعرض  كنت  كامل  شهر 
أتعرض لعمليات الشبح عرب الوقوف طويال على القدمني مع وضع عصبة خضراء 
العينيني أضف إىل ذلك أنين كنت حمتجزا يف زنزانة منفردة صغرية  اللون على 
مثل  للراحة  وسائل  على  حتتوي  وال  عرض  ومرتين  طول  مرتين  حوالي  احلجم، 
الفراش واألغطية، كما أن احملققني يف جهاز املخابرات كانوا يطلبون مين تسليمهم 
أموال خاصة بي وهي مستحقات لي خالل فرتة قضائي مدة سبع سنوات يف سجون 
االحتالل اإلسرائيلي بتهمة االنتماء حلركة محاس خالل الفرتة من شهر 2002/4. 

وحتى شهر 2009/3«.  � إفادة رقم: 5398 �.

ويف إفادة أخرى تقول مواطنة:» وبتاريخ 2010/3/2م توجهت رئيسه اجلمعية 
وبرفقتها أمينه الصندوق ... توجهتا إىل مدينة ... بناء على استدعاء عرب اهلاتف 
من قبل األمن الوقائي ... وقام بعض عناصر اجلهاز املذكور باصطحاب املذكورتني 
إىل مقر البنك... واجربن على سحب رصيد اجلمعية بشكل كامل والبالغ 45 ألف 
دوالر و 56 ألف شيكل وعمل العناصر على مصادرة املبلغ املذكور ومت نقل املذكورتني 
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إىل مقر األمن الوقائي ورفضوا تسليمهن أي أوراق تشري إىل مصادرة ذلك املبلغ 
هنا توجهنا إىل العديد من اجلهات الرمسية والوزارات الفلسطينية وأمن املؤسسات 
وبتاريخ  أنه  ذلك  إىل  أضف  الفلسطيين،  الوزراء  واىل جملس   ... ومقر حمافظة 
الوقائي  األمن  عناصر  من  قوه  وصلت  مساء  السادسة  الساعة  ومع  2\3\2010م 
وعلموا على إغالق مقر اجلمعية والسوبر ماركت بعد مصادرة األوراق واملستندات 
وجهاز كمبيوتر وعملوا على إغالقها دون إبراز أي أمر إغالق...، كل ما وقع حبقنا 
مصادر  وأن  باالنتماء حلركة محاس  اجلمعية  عن  املسئوالت  اتهام  خلفية  على  مت 
عن  عبارة  اجلمعية  يف  فنحن  نهائيا،  صحيح  غري  شيء  وهو  محاس  من  التمويل 
خليط من العديد من األطر السياسية مبا فيها فتح ومحاس«. � إفادة رقم: 5329 �.

	 العليا • العدل  حمكمة  عن  الصادرة  اإلفراج  قرارات  على  التحايل 
الفلسطينية

لقد تعاملت األجهزة األمنية كما ثبت »للحق« مع تطبيق قرارات حمكمة العدل 
العليا باستهتار ومبنطق يقرتب من التحايل وااللتفاف على قراراتها، حبيث تلتزم 
من حيث املبدأ بتطبيق قرار احملكمة باإلفراج يف كثري من احلاالت، ثم ال تلبث أن 
تقوم بتوقيف واحتجاز الشخص على ذمة قضية أخرى، بل بلغ األمر باحتجاز املفرج 
عنه داخل مقر اجلهاز فور االنتهاء من إجراءات اإلفراج عنه حبجة التوقيف على 

ذمة قضية أخرى.

اجلهاز  يلتزم  إذ  األمنية  األجهزة  بني  األدوار  تبادل  يتم  أخرى  حاالت  ويف 
املخاطب بقرار احملكمة بأمر اإلفراج، ويتم على الفور وخالل ساعات ورمبا يوم أو 
يومني اعتقال ذات الشخص من قبل جهاز آخر، ما يعين عمليا جتريد أمر اإلفراج 
من قيمته فضال عن إرهاق ذوي املوقوف جراء اضطرارهم للعودة جمددا حملكمة 

العدل العليا لغاية إصدار أمر جديد.

العليا، إذ مت رصد  العدل  التحايل على قرارات حمكمة  وال يقتصر األمر على 
العديد من حاالت التحايل أيضا على قرارات احملاكم العادية، حبيث يتم يف بعض 
احتجازه  وإعادة  للمقابلة،  الشخص  دعوة  ثم  ومن  اإلفراج  قرار  تنفيذ  احلاالت 
وتوقيفه، أو يف حاالت كثرية يتم عدم تطبيق قرارات حمكمة العدل  العليا باللجوء 
سبيلهم  أن خيلى  أشخاص جيب  على  أحكاما  يصدر  الذي  العسكري  القضاء  إىل 

حسب قرارات حمكمة العدل العليا.

مدى  على  يدلل  الفلسطينية،  احملاكم  أحكام  تنفيذ  على  التحايل  بأن  الشك 
استخفاف بعض أفراد األجهزة األمنية بسيادة القانون واستقالل القضاء وقدسية 
أحكامه، كما حيمل يف طياته مؤشرا على تأصل وشيوع ثقافة »التحايل وااللتفاف« 
على سيادة القانون والقضاء إذا ما تعارضت مع رغبات وتوجهات األجهزة األمنية 
من   )106( املادة  ملضمون  استنادا  جرمية  يعترب  ذلك  أن  العلم  مع  الفلسطينية، 
القانون األساسي الفلسطيين اليت جاء بنصها: »األحكام القضائية واجبة التنفيذ 
واالمتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها على أي حنو جرمية يعاقب عليها باحلبس، 
والعزل من الوظيفة إذا كان املتهم موظفًا عامًا أو مكلفًا خبدمة عامة، وللمحكوم 
الوطنية  السلطة  وتضمن  املختصة،  احملكمة  إىل  مباشرة  الدعوى  رفع  يف  احلق  له 

تعويضًا كاماًل له«.

ورد يف إحدى إفادات املواطنني ما يلي: » أنا أم خلمسة بنات وولدين أكربهم 
ابنيت هبة وهي طالبة جامعة يف سنتها الدراسية األوىل، وأصغرهم ملك وعمرها 
حنو 14 شهرا، كان زوجي قد اعتقل بتاريخ 2008/9/15 من قبل جهاز املخابرات 
زوجي  احتجز  اعتقاله  بعد  العسكري،  القضاء  هيئة  ذمة  على  العامة  الفلسطينية 
نقل  ثم  تقريبا،  أشهر  أربعة  ملدة  اخلليل  مدينة  الفلسطينية يف  املخابرات  مقر  يف 
بعدها إىل سجن املخابرات يف أرحيا،  خالل اعتقاله مت حرماننا من زيارة زوجي 
توجهت  قضائية  إجراءات  دون  زوجي  اعتقال  استمرار  بسبب  حمدودة،  لفرتة 
األسرة بطلب إىل احملكمة الفلسطينية العليا تطلب إطالق سراحه، وبالفعل أمرت 
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احملكمة العليا بإطالق سراحه دون قيد بتاريخ 2009/12/20،  رغم صدور قرار 
اإلفراج عنه إال أنه استمر اعتقال زوجي لدى جهاز املخابرات يف أرحيا حتى تاريخ 
أحد  قريبة  من  هاتفي  اتصال  تلقيت   2010/1/11 االثنني  يوم  يف   ،2010/1/10
املعتقلني مع زوجي يف سجن املخابرات يف أرحيا تهنئين بسالمة زوجي، فتفاجأت 
حبثا  هاتفية  اتصاالت  أجريت  حينه،  حتى  للبيت  يصل  مل  زوجي  ألن  ذلك  من 
أنه مت إطالق سراح  عن زوجي والحقا علمت من اهليئة املستقلة حلقوق اإلنسان 
زوجي من سجن املخابرات، وأنه مت اعتقاله من قبل جهاز األمن الوقائي يف أرحيا 
بعد إطالق سراحه من قبل املخابرات، حتى اآلن زوجي معتقل لدى جهاز األمن 

الوقائي يف أرحيا«. � إفادة رقم: 5240 �.    

كما جاء يف إفادة أخرى » يف 2008/9/10 اعتقلت بواسطة جهاز األمن الوقائي 
بدون تهمة أو حتقيق، وكان االعتقال ضمن محلة ضد كل من يعتقد انه حمسوب 
 2010/1/13 يف   ،..،2008/9/30 يف  تقريبا  سراحي  وأطلق  محاس  حركة  على 
اعتقلين جهاز األمن الوقائي ومت إيقايف على ذمة النيابة العامة وبقيت معتقل حتى 
تهمة  حول  معي  التحقيق  مت  عدلية،...،  بكفالة  سراحي  أطلق  حيث   2010/4/8
حيازة سالح وهو األمر الذي مل يثبت علّي...، بعد إطالق سراحي بقيت يف البيت 
ثالثة أيام حيث أعاد الوقائي اعتقالي يف 2010/4/11 ومت إيقايف على ذمة النيابة 
العسكرية ومل جيري التحقيق معي بل وضعت يف زنزانة انفرادية طوال الوقت...، 

حيث أطلق سراحي يف 2010/8/13«. � إفادة رقم: 5613 �. 

مالمح التطورات االجيابية اليت تشهدها الضفة الغربية على صعيد االعتقال 
واحملاكم العسكرية:

بتاريخ 2011/1/15م صدرت توجيهات من اجلهات السياسة العليا بوقف إحالة 
املدنيني احملتجزين لدى األجهزة األمنية على النيابة والقضاء العسكري، وبالتالي 
ثم  ومن  املدنية،  العامة  النيابة  إىل  توقيفه  يتم  مدني  أي شخص  بإحالة  االلتزام 
اإلجراءات  قانون  يف  عليها  املنصوص  اإلجرائية  األصول  حسب  املدني،  القضاء 

اجلزائية.

هذا  من  واخلروج  املسار  تصويب  بدء  على  إجيابيا  مؤشرا  يعترب  الذي  األمر 
الوضع الذي مثل باعتقادنا مظهرا من مظاهر الدولة البوليسية اليت وقفنا ونادينا 
مرارا بضرورة عدم االنزالق حنوها، ليس هذا فحسب بل إن االلتزام بهذا التوجه 
الذي ملسنا جديته يوحي بتطور ملموس على صعيد احتكام األجهزة األمنية للقانون.

ورغم ترحيبنا بهذا التوجه، ملا ميثله من عودة مبسار احلالة الفلسطينية حنو 
التوجه الدميقراطي ودولة القانون، إال انه مل تزل هناك حماكمات جتري للمدنيني 
وأن  خصوصا  وأسبابها،  مربراتها  جنهل   ،2011/1/15 تاريخ  قبل  احملتجزين 
اجلهات الرمسية مل تنشر أي تفاصيل عن طبيعة ومضمون ومدى التوجه اجلديد 
للقضاء العسكري والنيابة العسكرية، كما مل يتم توضيح املعايري اليت أخذ بها هذا 
القضاء يف إخراج طائفة من املدنيني من دائرة ونطاق هذا التوجه، وهو ما يدفعنا 
إىل التساؤل عن سبب عدم تطبيق هذا التوجه على مجيع املدنيني بإخراج البعض 
من نطاقه، وهل القصد من هذا االستثناء إبقاء الباب مفتوحا حبيث يتسع وتعود 

األوضاع ملا كانت عليه بتصاعد وترية األزمة السياسية القائمة على األرض؟

إننا ومن باب حرصنا على وجوب الوضوح والدقة يف هذا امللف، أي ملف القضاء 
الفلسطينية،  السلطة  رئيس  من  وقاطع  صريح  مرسوم  يصدر  أن  نأمل  العسكري، 
العسكري  بالشأن  وحيصرها  العسكري  القضاء  صالحيات  الدقة  وجه  على  حيدد 
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فقط، كما ينص على حظر تدخل هذا القضاء يف الشأن املدني، الذي جيب أن يرتك 
للقضاء النظامي أي القاضي الطبيعي.

ورفضنا  املدني،  بالشأن  العسكري  القضاء  تدخل  بوقف  مناداتنا  فإن  وأخريًا 
حملاكمة املدنيني أمام القضاء العسكري، ال تعين رفضنا لفكرة ومبدأ وجود وقيام 
قضاء فلسطيين عسكري، فهذا القضاء هو حاجة وضرورة ال ننكر أهميتها ووجوب 
قيامها، لضبط أداء قوى األمن وضمان انصياعهم والتزامهم بأحكام القانون، فهو 

أداة رقابة ووسيلة لضمان االنضباط العسكري والتقييد بالتعليمات واألوامر.

وهذا ما يقتضي بإعتقادنا :
	 وتشريع • العسكري  للقضاء  جديدة  تشريعية  منظومة  وصياغة  وضع 

العقاب العسكري واألصول اإلجرائية،  على أن تنسجم مكونات هذه 
التشريعات  ومضمونها مع توجهات القانون األساسي الناظم للسلطة 

الوطنية الفلسطينية مبختلف سلطاتها.

	 ضرورة أن ختضع أحكام القضاء العسكري إذا ما أردنا أن نقيم دولة •
للعسكري  للفرد  يتاح  حتى  النظامي،  القضاء  ورقابة  لوالية  القانون 

قدرا أكرب من الضمانة، وشعورا أكرب بالعدالة واإلنصاف.

1/2- االعتقال التعسفي على خلفية االنتماء السياسي يف قطاع غزة

تقدم »احلق« هذا اجلزء من التقرير بعد عملية رصد وحتقيق وتوثيق وحتليل 
مؤسسات  خالل  من  عليه  حتصلت  ما  جبانب  معلومات،  من  عليه  حازت  ملا 
للتحقيق  املستقلة  »اللجنة  تقرير  جانب  إىل  غزة،  قطاع  فاعلة يف  أخرى  حقوقية 

ستون«. غولد  لتقرير  وفقا 

السلطة  رئيس  علَّق   ،2007 يونيو/حزيران  أحداث  وعقب  أنه  إىل  يشار 
الفلسطينية، حممود عباس، أنشطة قوات األمن واملؤسسات القضائية يف غزة، من 
خالل إعطاء اجلميع أوامر بعدم مزاولة أعماهلم والبقاء يف بيوتهم، وكذلك فعلت 
احلكومة اليت شكلت عقب االنقسام برئاسة سالم فياض، األمر الذي خلق فراغًا 
القانون  لتنفيذ  موازيني  جهازين  بإنشاء  »محاس«  عليه  ردت  ومؤسسياً،  قانونيًا 

والقضاء، إىل جانب كتائب القسام وذلك إلحكام سيطرتها على القطاع.

حيث مت رصد انتهاكات وخمالفات جسيمة مستمرة حلقوق اإلنسان، األمر الذي 
فيما  األمن،  حفظ  ذريعة  واحلريات حتت  باحلقوق  املس  تتعمد  سياسة  إىل  يشري 
أجهزة  بها  تقوم  اليت  املمارسات  تلك  وراء  يقف  الذي  احلقيقي  السبب  أن  نعتقد 
وفصائل  فتح  حركة  أنصار  حبق  حلماس  التابعة  القسام  وكتائب  املقالة  احلكومة 
وقوى أخرى، تأتي يف سياق خالفها السياسي مع فتح والسلطة الفلسطينية، ليصبح 
التمييز بني املواطنني متبادال بني طريف االنقسام، وذلك حسب االنتماء السياسي، 
وهو ما حترمه كل التشريعات الفلسطينية واملواثيق الدولية، كما ال تعفي أحدًا من 

املسئولية القانونية  اجلنائية واملدنية املرتتبة عليه.

لقد أدى فرض محاس لنفسها سلطة األمر الواقع إىل إحالل أجهزة احلكومة 
القوة  باشرت  حيث  الفلسطينية،  للسلطة  التابعة  األمنية  األجهزة  مكان  املقالة 
التنفيذية وقوى األمن الداخلي وقوات الشرطة يف القيام بدور حفظ األمن وتطبيق 
القانون، كما ويذكر أن كتائب القسام التابعة حلركة محاس باتت تأخذ على عاتقها 

لعب دور أمين حبيث هيمنت على عمل تلك األجهزة األمنية.
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بعمليات  املقالة  احلكومة  أجهزة  قامت  االنقسام،  حالة  نتائج  أهم  وكأحد 
اعتقال تعسفي ملواطنني حبج أمنية مع أن السبب الذي يكمن وراء تلك االعتقاالت 
هو  االنتماء حلركة فتح، حيث ينفذ تلك االعتقاالت أفراد بزي عسكري أو مدني 
الضرب  تلك  االعتقال  عمليات  ملثمني حيث يصاحب  الغالب مسلحني  يرافقهم يف 
عن  شفويا  بالتعريف  االعتقال  عمليات  منفذي  يكتفي  حني  يف  واإلهانة،  املربح 
إبراز  أما يف حال  اعتقال من جهة قضائية خمولة،  إبراز مذكرات  بدون  أنفسهم 
أوامر اعتقال وتفتيش فهي تكون صادرة عن القضاء العسكري يف غزة، كما لوحظ 
أن مذكرات االعتقال يف كثري من األحيان تكون صادرة عن ضباط أو قادة األجهزة 

األمنية.

متديد  أمر  يف  لتبت  قضائية  جهة  أي  أمام  املعتقلني  من  كثري  ميثل  وال  هذا 
ملنع  التعسفي  االعتقال  عمليات  تهدف  حني  يف  سراحهم،  إطالق  أو  اعتقاهلم 
املعتقلني من القيام  بأي نشاط سياسي للضغط على السلطة الفلسطينية من اجل 

تلبية طلبات حلكومة محاس يف غزة، كما مت ابالغ العديد منهم.

يفيد أحد املواطنني: » عند حوالي الساعة 22:00 من مساء يوم االثنني املوافق 
2009/5/18، كنت عائدا من الضفة الغربية عرب معرب بيت حانون »ايرز« بعد أن 
أنهيت مشاركيت يف االجتماعات التحضريية اخلاصة باملؤمتر السادس حلركة فتح 
فور عبوري اجلانب  استقليت سيارة أجرة   ،... ورام اهلل،  األردن  انعقدت يف  اليت 
الفلسطيين من املعرب ووصلت عند نقطة مراقبة تابعة جلهاز الشرطة يف احلكومة 
كنت  اليت  السيارة  توقف  الشرطة  عناصر  ثم طلب  اجلمارك،  مفرتق  على  املقالة 
من  الرتجل  مين  طلبوا  اهلوية  معاينة  وفور  اهلوية،  بطاقة  مين  وطلبوا  أستقلها 
بالكامل وتفتيش حقائيب بشكل دقيق جدا..،وبعد  السيارة وقاموا بتفتيش السيارة 
التفتيش الدقيق اقتادوني إىل غرفة متنقلة) كونتينر( قذرة جدا من الداخل ومليئة 
بالقمامة وبقايا الطعام، وبعد حوالي نصف ساعة حضرت عدة سيارات زرقاء تابعة 
بنقل  وأمر  مدنية  مالبس  يرتدي  ملتحي  إحداها شخص  من  نزل  الشرطة  جلهاز 

حقائيب وأغراضي الشخصية إىل السيارات، ثم التقط قطعة قماش من بني القمامة 
ورائحتها قذرة جدا وقام بتعصيب عييَن، ثم اقتادوني إىل سيارة حتركت بي حلوالي 
15 دقيقة وتوقفت..، دخلت معهم إىل مكان ثم أمرني شخص بالوقوف على قدمَي 
ويدَي ألعلى ووجهي للحائط وأمرني بعدم احلديث، فوقفت حلوالي ساعتني بطريقة 
الشبح. اقتادوني إىل مكان وخضعت للتحقيق من قبل شخصني، وكان التحقيق معي 
قطاع  من  فتح  حلركة  كقيادات  خروجنا  يتم  وكيف  الذاتية،  سريتي   « حول  يدور 
ينتظرنا يف اجلانب اآلخر  لنا؟ ومن  بالتنسيق  يقوم  الذي  رام اهلل، ومن  غزة إىل 
من املعرب عند السفر؟ وما هي طبيعة النقاشات واالجتماعات التحضريية للمؤمتر 
احلوار  من  موقفنا  وحول  اهلل؟  ورام  األردن  يف  دارت  واليت  فتح  حلركة  السادس 
وألفاظ  والشتم  السب  التحقيق معي من خالل  الوطين«..، تعرضت لإلهانة خالل 
التحقري لشخصي الذين كانوا يوجهونها لي، تعرضت للضرب باأليدي واألقدام على 
رأسي ووجهي وخمتلف أحناء جسمي من قبل عدة أشخاص، وأجربوني على الوقوف 
ويدَي ألعلى متباعد القدمني لساعات طويلة) الشبح(، وخضعت للتحقيق حول نفس 
العصبة عن  ورفعوا  مكان  إىل  اقتادوني  وبعدها  متتالية..،  أيام  لثالثة  املوضوعات 
حولي  وتلفتت  ونصف،  حوالي مرت  بعرض  داخل ممر صغري  نفسي  فوجدت  عيين 
يف  حممد  األمني  مسجد  مقابل  مازن  أبو  الرئيس  منزل  يف  معتقل  بأنين  فعلمت 
معتقال  بقيت  عديدة.  مرات  ودخلته  جيدا  أعرفه  ألنين  غزة  غرب  أنصار  منطقة 
خروجي  وفور  أخرج،  وتركوني  عين  اإلفراج  بقرار  أبلغوني  ثم  يوما،  عشر  الثين 
تأكدت بأنين على باب منزل الرئيس أبو مازن، ثم غادرت املكان بعد أن صادروا 
مين بطاقة اهلوية وجواز السفر وحقائيب وهاتفي النقال«. � إفادة رقم: 4908 �.   

املواطن  وصول  حلظة  منذ  تتحول  واليت  االستدعاء  سياسة  ذلك  إىل  يضاف 
أو  قاسية  معاملة  أو  تعذيب  يتخللها  اعتقال  عملية  إىل  املعين  اجلهاز  مقر  إىل 
معاملة حاطة بالكرامة، كما ويتم االستدعاء بصورة دائمة أو متكررة حبيث ميضي 
الشخص طوال اليوم يف االنتظار ليعود يف اليوم التالي، ليبقى على هذه احلال عدة 

أيام أو أسابيع.
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استدعاء  منزلي  إىل  وصلين   2010/5/28 بتاريخ  املواطنني:»  أحد  يفيد    
اليوم  صباح  ويف  جباليا،  مبعسكر  الداخلي  األمن  مقر  إىل  نفسي  تسليم  بضرورة 
وفور  لي،  املوعد احملدد  التاسعة صباحا حسب  توجهت إىل مقر اجلهاز يف  التالي 
منتقلة  غرفة  إىل  واقتادوني  عييَن  بتعصيب  الداخلي  األمن  عناصر  قام  وصولي 
 ،... إقليم  يف  فتح  حركة  وعناصر  قادة  من  عدد  بداخله  وجد  حديد(  )كونتينر 
والنوافذ  األبواب  علينا  أغلقوا  ثم  الكونتينر  داخل  تركونا   10 حوالي  عددنا  وكان 
حتت أشعة الشمس وسط جو حار جدا لعدة ساعات كان خالهلا عدد املعتقلني من 
دون  ساعة   12 ملدة  زمالئي  مع  واستمريت حمتجزا  تدرجييا،  يزداد  فتح  عناصر 
طعام أو شراب، وبعدها أبلغين »...« مسئول جهاز األمن الداخلي ملنطقة...، بأننا 
رام اهلل  للضغط على حكومة  بقرار من حكومة غزة  الداخلي  معتقلني لدى األمن 
بأنه  وأبلغين  السلطة،  أجهزة  لدى  املعتقلني  محاس  حركة  عناصر  سراح  إلطالق 
سوف يستمر احتجازنا يوميا لدى األمن الداخلي لفرتة من الزمن ثم أمرنا بالعودة 

إىل منازلنا وتسليم أنفسنا صباح اليوم التالي«. � إفادة رقم: 5502 �. 

هذا وقد مت رصد ظاهرة االختطاف واليت ينفذها أشخاص مسلحني وجمهولي 
اهلوية »ملثمني« يف أغلب األحيان، غري أن امللفت هو يف تداخل عمليات االختطاف 
مع عمليات االعتقال اليت تنفذها الشرطة وقوى األمن الداخلي، حبيث حتدث كثري 
اليت  الداخلي،  األمن  وقوى  الشرطة  أنظار  االختطاف مبعرفة وحتت  عمليات  من 
بات واضحا من كم املعلومات اليت حصلت عليها مؤسسة احلق، خّتول تلك اجلهات 

العسكرية غري الرمسية القيام باالختطاف.

جاء يف إفادة أحد املواطنني:» عند حوالي الساعة 00:30 من بعد منتصف ليل يوم 
اجلمعة املوافق 2010/7/16، بينما كنت نائما يف شقيت يف الطابق الثاني من منزلنا 
الكائن قرب... غرب مدينة غزة، نهضت من نومي على صوت صراخ زوجيت وصوت 
شاهدت  ثم  النوم،  غرة  داخل  »فالن«  أين  “فالن«...  أين  يسألون  أشخاص  عدة 
شخص –عمره حوالي 22 عام وأمسر البشرة وحنيل اجلسم- كان وجهه مكشوف 

كالشنكوف،  نوع  من  أسلحة  وحيملون  مدنية  مالبس  يرتدون  ملثمني  أربعة  ومعه 
وكان احدهم يصوب سالحه إىل رأس زوجيت. قلت هلم أنا »فالن« وسألتهم ماذا 
يف  والدي  أمام شقة  بي  وصولوا  وعندما  املنزل،  أسفل  إىل  اقتادوني  ثم  تريدون؟ 
البنادق فاشتبكت  وبواسطة أعقاب  بأيديهم  بالضرب  انهالوا علَي  الطابق األرضي 
يف  وقيادي  ويدعى...  احدهم  على  التعرف  من  ومتكنت  باأليدي  بالعراك  معهم 
بينهم  من  وسحبين   ... أخي  تدخل  ثم  الداخلي،  األمن  جهاز  وموظف يف  القسام 
إىل داخل شقة والدي وأغلق الباب فقاموا بتحطيم باب شقة والدي وانهالوا علَي 
بالضرب بأعقاب البنادق ثم قام احدهم بإخراج سالح أبيض )سكني( وقام بطعين 
إصابيت،  مكان  من  بغزارة  الدماء  فسالت  األيسر  كتفي  ويف  اليمنى  خاصرتي  يف 
وانهالوا علَي بالضرب مرة أخرى بواسطة أعقاب البنادق ففقدت الوعي للحظات 
ثم استعدت الوعي أثناء االستمرار يف ضربي من قبل امللثمني. وبعدها اقتادوني إىل 
خارج املنزل ووضعوني داخل جيب أبيض من نوع دمياكس، ثم أطلقوا النار بكثافة 
باجتاه منزلنا لكي ال يلحق بهم أحد من أهلي وغادروا املكان. ويف الطريق تعرضت 
للضرب باأليدي وآنا أنزف  وسألوني عن انتمائي السياسي، ثم نقلوني إىل مكان يف 
منطقة الشيخ رضوان معروف للعامة بأنه موقع تدريب حلركة األحرار أعرفه مسبقا 

وخضعت للتحقيق ... ملدة ساعة تقريبًا«. � إفادة رقم: 5540 �.

وتنكيل  لتعذيب  املختطف  املواطن  تعرض  االختطاف  عمليات  ويتخلل  هذا 
على  العمليات  تلك  من  كثري  حيدث  حيث  بالكرامة،  وحاطة  جدا  قاسية  ومعاملة 

خلفية تصفية خالفات شخصية وانتقامية.

يفيد أحد ضحايا عمليات االختطاف مبا يلي : » حوالي الساعة 1:30 ظهرا تلقيت 
اتصال من شخص عرف عن نفسه بأنه أبو حممد، ويعمل يف دائرة العالقات العامة 
التابعة جلهاز الشرطة، وطلب مين  احلضور إىل دوار بين سهيال لكي يقوم حبل 
املشكلة بيين وبني العلمي، توجهت إىل دوار بين سهيال وكنت استقل دراجيت النارية 
وما أن ابتعدت عن منزلي مسافة تقدر حبوالي 100 مرت، اعرتضت طريقي سيارة  
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الدراجة  ألقيت  ملثمني،  أشخاص  ثالثة  يستقلها  اللون  بيضاء  سوبارو  نوع   من 
اتصال  جهاز  معه  واحدهم  السالح  حيمالن  شخصان  والحقين  اهلرب  وحاولت 
رأسي  على  كيس  بوضع  احدهم  وقام  السيارة،  إىل  واقتادوني  امسكوني  السلكي 
وحتركت السيارة ملدة نصف ساعة تقريبا، ثم توقفت ومسعت صوت بوابة يفتح، ثم 
سحبوني من السيارة وأدخلوني يف مكان بعد أن صعدت أربع درجات، وقاموا بتقييد 
النوافذ،  احد  أعلى  من  ساقط  حببل  وشبحوني  بالستيكي،  برباط  للخلف  يدي 
وضربوني بالعصي وبأيديهم دون التحقيق معي عن أي شيء، واستمر الضرب حتى 
آذان العصر وكان على كافة أحناء اجلسم، تركوني لفرتة قصرية ثم عادوا لضربي 
حتى موعد آذان املغرب حيث كنت امسع صوت اآلذان من احد املساجد القريبة، 
ثم قاموا بقطع احلبل الذي شبحوني به، وضربوني على أصابع قدمي ويدي بأداة 
حديدية، وبعد ذلك سحبوني إىل السيارة ونقلوني إىل مكان قريب ووضعوني على 

األرض«. � إفادة رقم: 5694 �.

التعذيب وسوء املعاملة
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التعذيب وسوء املعاملة 
1/2- التعذيب وسوء املعاملة يف الضفة الغربية.

اإلنسان  حلماية  التدابري  من  جمموعة  اإلنسان  حلقوق  الدولية  املواثيق  تبنت 
من التعرض للتعذيب أو املعاملة القاسية أو احلاطة بالكرامة اإلنسانية، ومن أهم 
تلك التدابري: » ال جيوز إخضاع أي شخص يتعرض ألي شكل من أشكال االحتجاز 
أو السجن للتعذيب أو غريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية 
أو املهينة، وال جيوز االحتجاج بأي ظرف كان كمربر للتعذيب أو غريه من ضروب 

املعاملة أو العقوبة القاسية  والالنسانية أو املهينة«1.

وقد عرفت اتفاقية مناهضة التعذيب التعذيب بكونه: » كل عمل ينتج عنه امل 
أو عذاب شديد، جسديا أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد احلصول من هذا 
الشخص، أو من شخص ثالث على معلومات أو على اعرتاف، أو معاقبته على عمل 
ارتكبه أو يشتبه يف انه ارتكبه، هو أو شخص ثالث، أو ختويفه أو إرغامه هو أو أي 
شخص ثالث- أو عندما يلحق مثل هذا األمل أو العذاب ألي سبب من األسباب يقوم 
على التمييز أيا كان نوعه، أو حيرض عليه أو يوافق أو يسكت عنه موظف رمسي أو 
أي شخص آخر يتصرف بصفته الرمسية، وال يتضمن ذلك األمل أو العذاب الناشئ 
عرضية  نتيجة  يكون  الذي  أو  العقوبات  املالزم هلذا  أو  قانونية  عقوبات  من  فقط 

هلا«)اتفاقية مناهضة التعذيب،1984(.

 « والعنف:  الضرب  استخدام  التعذيب حول  تقرير جلنة مناهضة  وقد جاء يف 
إن استخدام قدرا معتدال من الضغط البدني واعتباره طريقة مشروعة الستجواب 
احملتجزين أمر غري مقبول كلية« حيث اعتربت اللجنة أنه يعد من ضروب التعذيب:

» تقييد حركة الشخص يف أوضاع مؤملة، وتغمية عينيه، وتعريضه ملوسيقى صاخبة 
لفرتة طويلة، وحرمانه من النوم لفرتة طويلة، وتهديده، مبا يف ذلك التهديد بالقتل، 

وردت هذه التدابري يف، اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية وجمموعة املبادئ  	1
املتعلقة حبماية مجيع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن )1988(.

واهلز العنيف، والتعريض للتيارات اهلوائية الباردة«، كما يعترب التعذيب جرمية ال 
تسقط بالتقادم وفقًا ألحكام القانون الدولي.

تنص  حيث  التعذيب،  حرمة  على  الفلسطيين  األساسي  القانون  شّدد  بدوره   
املادة )13( فقرة 1 على انه » ال جيوز إخضاع أحد ألي إكراه أو تعذيب، ويعامل 
املتهمون وسائر احملرومني من حرياتهم معاملة الئقة«، يف حني تنص الفقرة 2 على 
انه:» يقع باطال كل قول أو اعرتاف صدر باملخالفة ألحكام الفقرة األوىل من هذه 
الفلسطيين تنص  األساسي  القانون  1 من  املادة )10( فقرة  لكون  املادة«، إضافة 

على أن: »حقوق اإلنسان وحرياته األساسية ملزمة وواجبة االحرتام«. 

 كما وتؤكد املادة )32(  من القانون األساسي على أن: » كل اعتداء على أي من 
احلريات الشخصية أو حرمة احلياة اخلاصة لإلنسان وغريها من احلقوق واحلريات 
العامة اليت يكفلها القانون األساسي أو القانون، جرمية ال تسقط الدعوى اجلنائية 
وال املدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتضمن السلطة الوطنية تعويضًا عاداًل ملن وقع 

عليه الضرر«.

وتؤكد املادة )29( من قانون اإلجراءات اجلزائية على أنه : » ال جيوز القبض 
على أحد إال بأمر من اجلهة املختصة بذلك قانونا، كما جيب معاملته مبا حيفظ 

كرامته، وال جيوز إيذاؤه بدنيا أو معنويًا«.

الثالث  السنوات  طوال  للحقائق  وتوثيق  تقصي  بعملية  »احلق«  قامت  أن  بعد 
التعذيب  من  واسعة  عمليات  شهدت  قد  الفلسطينية  األرض  أن  هلا  تبني  املاضية، 
العام  منذ  فتح ومحاس  بني  ما  االنقسام  اثر  بالكرامة،  واحلاطة  املهينة  واملعاملة 
وفقا  التعذيب  وغزة  الضفة  يف  االنقسام  طريف  مارس  حيث  تارخيه،  وحتى   2007
لسياسة ممنهجة ومدروسة، على الرغم من وجود موقف واضح ومعلن لدى السلطة 
يف  املكفولة  املواطنني  وحريات  حقوق  النتهاكه  نظرا  التعذيب  حبظر  الفلسطينية 
القانون األساسي والشرعة الدولية، ووصف أي عمليات تعذيب يثبت وقوعها بأنها 
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محاس  وحركة  املقالة  احلكومة  تنفي  وكذلك  ومرفوضة،  معزولة  فردية  أعمال 
ممارسة التعذيب يف قطاع غزة.

ونتيجة لكل اجلهود ومنها احلقوقية من أجل وضع حد ملمارسة التعذيب، ملست 
احلق جتاوبا من قبل رئاسة السلطة الفلسطينية يف الضفة، حيث طرأ حتسن نوعي 
على أداء وكيفية تعامل األجهزة األمنية املختلفة مع احملتجزين، كما ملست تراجعًا 
بالكرامةوذلك  واحلاطة  القاسية  واملعاملة  التعذيب  ممارسة  يف  ملموسًا  جوهريا 

خالل فرتات خمتلفة ما بني عامي 2009-2008.

غري أن »احلق« الحظت تردي األوضاع مرة أخرى مع مطلع العام2010، وعلى 
الرغم من كل حماوالت »احلق« ومؤسسات حقوق إنسان أخرى من اجل وقف عمليات 
التعذيب، إال أن األجهزة األمنية استمرت يف ممارسة التعذيب، وهو ما خلق لدى 
»احلق« قناعة مرة أخرى  بأن التعذيب ميارس نتيجة سياسة ممأسسة وممنهجة 
التعذيب جرمية ال  الرغم من كل حتذيرات مؤسسة احلق من كون   ودقيقة، على 
تسقط بالتقادم، وان جرمية التعذيب تشمل من يعطي األمر به أو حيرض عليه أو 
ميارسه، حيث ثبت من خالل املعلومات اليت كانت حتصل عليها »احلق« ممارسة 
األجهزة األمنية للتعذيب خالفًا ملا تصرح به السلطة  الفلسطينية اليت تنفي وجود 

التعذيب.

ومع نهاية 2010 تلحظ »احلق« من املعلومات اليت كانت تصلها تراجعًا ملموسًا  
يف ممارسة التعذيب وحتسنًا يف أداء األجهزة األمنية، اليت جتاوبت مع جهود جملس 
ملمثلي جملس  األمنية  األجهزة  كما مسحت  الفلسطينية،  اإلنسان  حقوق  منظمات 
التوقيف،   ومقار  للمعتقلني  متكررة   بزيارات  الفلسطينية  اإلنسان  مؤسسات حقوق 
أدائها وجتاوبها االجيابي،  تأمل احلق أن تستمر األجهزة األمنية يف حتسني  حيث 
ذلك أن جهود احلق وغريها من مؤسسات حقوق اإلنسان الفلسطينية تنطلق فقط 
عاديًا،  مواطنًا  أو  مسئواًل  كان  الفلسطيين سواء  اإلنسان  على محاية  من حرصها 
وبدون جمتمع حتكمه  ألنه  السياسي،  انتمائه  عن  النظر  وبغض  مدنيًا  أو  عسكريًا 

إىل  الضحية  يتحول  أن  اإلنسان ميكن  حقوق  احرتام  ثقافة  وتعمه  القانون  سيادة 
جالد واجلالد إىل ضحية يف أي وقت.

التعذيب  أساليب  أن  عليها،  حتصلت  اليت  املعلومات  من  »احلق«  وجدت  لقد 
املستخدمة والكيفية اليت متارس فيها تؤكد احرتافية لدى ممارسيها مما يشري إىل 
وجود سياسة مدروسة تعمل على بناء قدرات يف هذا اجملال من اجل استخدامها عن 
احلاجة، حيث  تشري املعلومات امليدانية اليت مجعتها احلق بأن كثريا من املعتقلني 
لدى األجهزة األمنية الذين أفرج عنهم، كانوا قد تعرضوا للضرب وللشبح والضغط 
النفسي ووضعوا يف ظروف احتجاز قاسية، ومتت معاملتهم معاملة حاطة بالكرامة، 
يف خمالفة ملا ورد يف قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة 2001 ال سيما ما 
بأمر من اجلهة  إال  أو حبسه  القبض على أحد  املادة )29( » ال جيوز  تنص عليه 
املختصة بذلك قانونًا ، كما جتب معاملته مبا حيفظ كرامته وال جيوز إيذاؤه بدنيًا 

أو معنويًا«.

وقد وجدت »احلق« أن أنماط التعذيب األكثر انتشارًا واليت مت توثيقها هي: 
• طويلة 	 لساعات  الوقوف  على  املعتقل  بإرغام  وذلك  متنوعة:  بطرق  الشبح 

معصوب العينني ومكبل اليدين خلف ظهره بقيود حديدية أو بقطعة قماش، 
الشبح على كرسي مقيدا ومعصوب العينني لساعات طويلة، الشبح بإجبار 
املوقوف على الركوع )أي حين الظهر والرأس إىل األمام( مع تكبيل اليدين 
خلف الظهر برباط من القماش عوضًا عن قيود احلديد أو البالستيك، ثم 
الوثاق  شّد  مع  املمر،  أو  الغرفة  مثبت جبدار  معدني  بأنبوب  اليدين  ربط 
األمام  إىل  احلاد  االحنناء  على  وإجباره  اجلسم  رفع  إىل  تؤدي  بطريقة 
وبطريقة ال تسمح مطلقا للجسم باالسرتخاء حبيث يبقي اجلسم يف حالة 

إحنناء لساعات طويلة.
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• على 	 املوقوف  إجبار  خالل  من  األسلوب  هذا  استخدام  يتم  حيث  الفلقة: 
التحقيق،  املوجود يف غرفة  السرير  خلع حذائه واالستلقاء على ظهره فوق 
ثم وضع رجليه فوق حافة السرير العلوية، ومن ثم يبدأ أحد عناصر األمن 
بضرب وجلد باطن قدمّي املوقوف بـ »بربيش« )أنبوب بالستيكي( بداخله 
عصا ملرات متتالية، وبعد ذلك جيرب املوقوف على اجلري ما بني مخس إىل 
عشر دقائق داخل املمر لضمان عودة تدفق الدماء إىل قدميه وذلك من أجل 

عودة االحساس باألمل جراء الضرب جمددًا.

• الضرب: يتم عادة باأليدي أو األحذية أو العصي على مجيع أحناء اجلسد.	

• احلبس االنفرادي: حيث يقضي املعتقل فرتات طويلة متتد لشهور يف زنزانة 	
انفرادية بهذف حتطيمه نفسيا.

• بهدف 	 وبذلك  الليل  املعتقل خالل  مع  التحقيق  يتم  حيث  الليلي:  التحقيق 
حرمناه من النوم، األمر الذي ينتج عنه تشوش وإرهاق لدي املعتقل.

يضاف إىل ما سبق أساليب أخرى منها: إجبار املعتقل على النوم على أرضية 
الزنزانة أو السرير احلديدي بدون فراش، عدم وجود تهوية يف زنازين االحتجاز، 

اكتظاظ الزنازين، احلرمان من الفورة، احلرمان من االستحمام.

هذا وقد تويف عدد من املعتقلني لدى األجهزة األمنية الفلسطينية خالل السنوات 
للتعذيب، حيث  الوفاة ارتبطت بتعرضهم  ليتبني الحقا أن أسباب  الثالث املاضية، 
قامت »احلق« بالتحقيق يف ظروف ومالبسات تلك احلاالت، ليتأكد هلا أن التعذيب 

كان سببا مباشرا أو غري مباشر للوفاة.

نذكر حالة املواطن  هيثم عبد اهلل عبد الرمحن عمرو  البالغ من العمر 33 عاما 
يوم  يف  اخلليل  يف  العامة  املخابرات  جهاز  مقر  يف  تويف  والذي  أطفال،  لثالثة  وأب 
االثنني املوافق 2009/6/15، وذلك بعد انقضاء أربع أيام على اعتقاله من داخل 

اخلليل،  حمافظة  غرب  جنوب  أقصى  الفوقا،  الروش  بيت  قرية  يف  الواقع  منزله 
تشكيل جلنة حتقيق من  فلسطينية مشرتكة حيث مت يف حينها  أمنية  قوة  قبل  من 
فحص  مت  كما  الوفاة،  ومالبسات  ظروف  يف  للبحث  املدنية  العامة  النيابة  قبل 
بأن سبب  الرمسي  تقريره  يف  أكد  طبيب شرعي خمتص،  قبل  من  اجلثة  وتشريح 
الناتج عن مضاعفة  الرئوية  الشرايني  انسداد  ناجتة عن  الشاب هيثم عمرو  وفاة 
لرضوض األنسجة حتت اجللد جراء التعذيب املباشر، ما يعين رمسيا إقرار اجلهات 
الفلسطينية املختصة بقيام واقعة التعذيب وليس هذا فحسب بل وجود عالقة سببية 

قاطعة ما بني التعذيب والوفاة.

ويف حادثة أخرى تويف املواطن  فادي محادنة خالل التحقيق معه يف مقر املخابرات 
 2009/6/15 يف  محادنة  اعتقل  قد  كان  حيث  نابلس،  جنيد/  سجن  يف  العامة 
واخضع للتحقيق املتواصل، لينتهي األمر »بالعثور عليه مشنوقا يف زنزانته« يف يوم 

.2009/8/10

وبعد إجراء مؤسسة احلق لعملية حتقيق وتوثيق للقضية وإجراء تشريح حمايد 
الشبح  بواسطة  للتعذيب  تعرض  قد  كان  أن محادنة  ثبت  دمنركي،  خبري  بواسطة 
وقوفا أو شبه معلق على احلائط لساعات طويلة تصل لعشرة ساعات يوميا، الضرب 
بالفلقة عدة مرات، التحقيق الليلي والذي يهدف للحرمان من النوم، ومع أن تقرير 
التشريح أشار إلي أن الوفاة مل تكن نتيجة تعذيب مباشر، بل أكد أن وفاة املواطن 
النفس، إال إن هذا ال يعين  العامة متت بطريقة شنق  فادي لدى جهاز املخابرات 
والتحقيق  املتواصل  القانونية، لكون الشبح  مطلقًا إعفاء هذا اجلهاز من املسؤولية 
يفيد  كما  املوقوف  وضع  على  عمل  الليل  من  متأخرة  ساعات  ويف  طويلة  لفرتات 
واإلصابة  اهللوسة  إىل  يؤدي  قد  مستقر  غري  نفسي  ظرف  يف  النفسيني  اخلرباء 
بصدمة نفسية تدفع احملتجز إىل التفكري باالنتحار للهروب من معاناته ووضع حد 
أمام حجم  يلجأ  الظروف قد  إن احملتجز يف مثل هذه  بل  وليس هذا فحسب  هلا، 

معاناته وشدة أمله إىل التفكري باالنتحار إلشعار اآلخر )احملقق( بالذنب واألمل.
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تراجع ملحوظ على عمليات التعذيب يف الضفة الغربية أوائل 2011

يذكر أن حتسنا ملحوظا طرأ على أداء األجهزة األمنية الفلسطينية يف اآلونة 
األخرية خاصة مع بداية العام 2011، حبيث أصبحت عمليات التعذيب اليت أعلنت 
عمليات  ما هي  بقدر  تشكل ظاهرة  ال  الفلسطينية عن حظرها وجترميها  السلطة 

حمدودة وتكاد تكون فردية هنا أو هناك.

2/2 –التعذيب وسوء املعاملة يف قطاع غزة
فهي  غزة،  يف  املقالة«  »احلكومة  شرعية  حول  القائم  اجلدل  عن  النظر  بغض 
ملزمة باحرتام القانون األساسي الفلسطيين وجممل القوانني الفلسطينية، ناهيك 

عن القانون الدولي وحقوق اإلنسان.

لقد تبني »للحق« بعد كل ما مت رصده وتوثيقه من حاالت االعتقال اليت جرت 
يف قطاع غزة، وجود سياسة تقف خلف عمليات التعذيب اليت ترتافق يف العادة مع  
واملرتبطة  والشرطة،  الداخلي  األمن  قوى  تنفذها  اليت  التعسفي  االعتقال  عمليات 
تعذيب  من  ميارس  ما  وصف  حيث ميكن  فتح،  حركة  مع  السياسي  النزاع  حبالة 
بكونه غاية يف القسوة والبشاعة، وهو ما نتج عنه وفاة عدة أشخاص لدى األجهزة 
يف  بنجاحها  دوما  تشيد  املقالة  احلكومة  أن  ومع  املقالة،  للحكومة  التابعة  األمنية 
حفظ األمن يف القطاع، فقد لوحظ وجود حالة من االنفالت األمين اليت نتجت عن 
التابعة لكثري من الفصائل الفلسطينية، واليت  نشاط العديد من األجنحة املسلحة 
اختذ بعضها شكل مليشيات تعترب نفسها فوق القانون أو مصدرا للقانون، لتمارس 
أما  الوسائل،  بشتى  واإلهانة  والتنكيل  التعذيب  يتخللها  ملواطنني  اختطاف  عمليات 
احلكومة  أجهزة  قبل  من  تزال متارس  وما  توثيقها  مت  اليت  التعذيب  أساليب  عن 

املقالة األمنية فمنها:

• واملطاطية 	 الكهربائية  واألسالك  والربابيج  بالعصي  املربح:  الضرب 
وأعقاب البنادق

• الفلقة: الضرب بواسطة برابيج مطاطية أو أسالك كهربائية على أسفل 	
القدم ثم سكب املاء عليها وإجبار املعتقل على القفز أو اهلرولة، ومن ثم 

اعادة الضرب جمددًا.
• الشبح بطرق متنوعة: منها التعليق من القدمني)الرأس لألسفل والقدمني 	

املستمر  الوقوف  باألسالك،  اجلسد  على  الضرب  مبرافقة  لألعلى( 
لساعات، اجللوس على كرسي صغري لفرتات طويلة جدًا.

• استخدام الكيس لتغطية الوجه.	

• إحداث جروح بأدوات حادة مثل السكاكني.	

• اخلنق بواسطة احلبال أو األسالك.	

• تعرية املعتقل: إجبار املعتقل على خلع مالبسه والبقاء يف مالبسه الداخلية.	

• خلع أظافر: وجتري بواسطة كماشة.	

• الصعق بالكهرباء.	

• احلرمان من النوم.	

• احلرمان من االستحمام.	

• تقديم كمية طعام قليلة ونوعية سيئة.	

• النوم على األرض.	

إن على احلكومة املقالة إدراك أنها تتحمل املسئولية القانونية واجلنائية واملدنية 
الوقوف  عليها  ولذلك  الزمن،  تقادم  مهما  تعذيب  من  ارتكب  ما  واألخالقية جتاه 
التعذيب جرمية حمرمة  التعذيب يف قطاع غزة، على اعتبار أن  جبدية أمام ملف 

حتت أي ظرف أو حالة.
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هذا ويتم استخدام التعذيب مع عناصر فتح بصورة واسعة وكذلك مع من يشتبه 
وقد  هذا  باملخدرات،  باالجتار  بهم  املشتبه  أو  اإلسرائيلية  املخابرات  مع  بتعاونهم 

جاء يف عدد من اإلفادات على لسان ممن تعرضوا للتعذيب ما يلي:

»وقام احدهم بتمزيق قميصي بقوة، وقاموا بتقييد يدَي بواسطة حزام بالستيك . 1
ووضعهما للخلف ثم قاموا بتقييد قدمَي بواسطة جنزير حديد، وبعدها قاموا 
بتعليقي من قدمَي بواسطة جنزير طويل فأصبحت رأسي إىل األسفل وقدمَي 
بواسطة  بالضرب  علَي  وانهالوا  فمي  مبللة يف  إسفنج  ثم وضعوا قطعة  ألعلى 
جنازير حديد على رأسي وخمتلف أحناء جسمي، ثم تعرضت للضرب بواسطة 
لصعقات  كذلك  وتعرضت  قدمَي  من  معلق  وأنا  ظهري  على  وبرابيش  عصي 
والشتائم  للسباب  أتعرض  وكنت  وقدمَي،  ويدَي  على ظهري  متواصلة  كهربية 

بألفاظ نابية بينما كنت أتعرض للضرب«. � إفادة رقم: 5338 �.

وبأقدامهم . 2 األيدي  قبضات  بواسطة  رأسي  على  بالضرب  علَي  »فانهالوا 
وأجربوني على خلع مالبسي والبقاء باملالبس الداخلية ففعلت وباقي جسمي 
كان عاريا، ثم قام احدهم بتعصيب عييَن بواسطة قطعة قماش وتقييد يدَي 
العصي  بواسطة  جسمي  أحناء  خمتلف  على  بالضرب  علَي  وانهالوا  وقدمَي 
والربابيش وأسالك الكهرباء بشكل متواصل وأنا كنت اصرخ وأقول هلم بأنين 
إصابات  جراء  القدمني  يف  جراحية  عمليات  لعدة  أن خضعت  وسبق  مريض 
قدمية وال أحتمل الضرب دون أن يستجيبوا لي، ثم قاموا بوضع عصى خشبية 
على قدمَي ورفعوا قدمَي ألعلى وانهالوا علي قدمَي ثالثة أفراد من املباحث 
وأسالك  والربابيش  العصي  بواسطة  الفلقة  بطريقة  معلق  وأنا  بالضرب 

الكهرباء«.� إفادة رقم: 5227 �.

»وبعدها قال لي احملقق »شكلك راح تغلبين« ثم أمر احد العناصر بأن جيلب . 3
اليسرى  قدمي  إصبع  اظفر  خبلع  فعال  فقام  أظافري  خبلع  ويقوم  زرادية 
الكبري بواسطة الزرادية وسالت الدماء من قدمي فصرت أصرخ، وبعدها قام 

احملقق بوضع قطعة قماش يف فمي وانهالوا علَي بالضرب بواسطة عصي على 
انهالوا  وحينها  ساعة،...،  ربع  حلوالي  متواصل  بشكل  قدمَي  أصابع  أطراف 
البنادق  وأعقاب  والعصي  احلديد  مواسري  بواسطة  قدمَي  على  بالضرب  علَي 
ملدة ربع ساعة متواصلة تقريبا ثم قام احدهم بطعين بواسطة سكني يف العظم  
مرارا  قدمي  مغروسة يف  وهي  السكني  بتحريك  وقام  اليمنى  لقدمي  األمامي 
تعرضي  خالل  بالتهم  باالعرتاف  ويأمرني  علَي  يصرخ  احملقق  وكان  وتكرارا 
بلف  وقام  )القشاط(  البنطال  حزام  خبلع  احملقق  قام  وبعدها  للضرب...، 
احلزام حول رقبيت وتثبيت احلزام يف رقبيت ثم وضع قدمه على كتفي وقام 
بشد طرف احلزام لألمام بأقصى قوة فشعرت باالختناق واألمل الشديد وكاد 
نفسي ينقطع ثم قام احملقق برش املياه على رأسي ثم كرر شد طرف احلزام 
الوعي كلما  على رقبيت بقوة عدة مرات وكان يغمى علَي حلظات ثم أستعيد 
األمن  عناصر  أحد  قام  الطريق  وخالل  احلزام...،  شد  يكرر  احملقق  كان 
الداخلي بطعين بسكني بقوة يف جانيب األيسر)أعلى الفخذ(  وقال لي »إياك 

تزعلنا بعد هيك وخليك يف حالك«. � إفادة رقم: 5377 �.

شبح . 4  ...  ”1“ رقم  الباص  إىل  »خذه  يقول:  شخص  صوت  مسعت  ثم 
إىل  واقتادوني  شخصية  صورة  لي  التقطوا  ثم  النوم«،  عدم  مع  متواصل 
ويدَي  قدمَي  على  بالوقوف  أمروني  للشبح حبيث  وتعرضت  رقم“1”  الباص 
الوضع لسبع  إىل اجلانبني ورأسي ألعلى بدون حركة، واستمريت على هذا 
كلما  رقبيت  على  باأليدي  للضرب  خالهلا  تعرضت  تقريبا  متتالية  ساعات 
حركت جسمي، وخالل فرتة الشبح طلبت منهم أن أصلي الظهر فأجربوني 

.� 5431 على الصالة معصوب العينني«. � إفادة رقم: 

»عند حوالي 21:00 من مساء يوم األربعاء املوافق 2010/4/27، بينما كنت . 5
الشعبية  اجلبهة  عن  صادر  مجاهريي  بيان  بتوزيع  نقوم   ”...“ وزمالئي  أنا 
لتحرير فلسطني يف شارع محيد مبعسكر الشاطئ، ينتقد أداء حكومة محاس 
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اإلسرائيلي  احلصار  برغم  غزة  قطاع  يف  املواطنني  على  الضرائب  فرض  يف 
املفروض على القطاع منذ أربع سنوات. حلق بي شخصني من عناصر محاس 
عن  صادرة  بطاقة  لي  أبرز  ثم  بالتوقف،  أحدهم  وأمرني  نارية  دراجة  على 
وزارة الداخلية يف حكومة غزة وأخربني بأنه من عناصر جهاز األمن الداخلي. 
أفهم  ال  له  فقلت  الداخلية؟  وزارة  من  مرخص  البيان  هل  أحدهم  وسألين 
الشعبية  تنظيم اجلبهة  البيان كما هو واضح صادر عن  ولكن  معنى مرخص 
ومن حقنا إصدار بيانات، ثم اتصل من هاتفه على قوة من الشرطة وأمرني 
بعدم التحرك. وبعد حوالي 5 دقائق حضر جيب شرطة وبه مخسة من عناصر 
الساملي”  “رفيق  الشاطئ  شرطة  مركز  إىل  وزمالئي  أنا  واقتادوني  الشرطة 
مبصادرة  الشرطة  عناصر  قام  الشرطة  مركز  وصولنا  وفور  املعسكر،  غرب 
واإلهانة  والسخرية  للشتائم  وتعرضنا  اجلوال،  وأجهزة  منا  اهلوية  بطاقات 
للتحقيق كل  أنا وزمالئي  الشرطة، ثم خضعت  نابية من قبل عناصر  بألفاظ 
على حدا، وكان التحقيق يدور حول البيان ومن هو املسئول عن كتابة البيان 
أنا وزمالئي لإلهانة من قبل احملققني،  وتعرضت  ومن هو مسئولي احلزبي، 
حتويلنا  مت  وبعدها  الشرطة.  مركز  داخل  النظارة  سجن  داخل  وضعونا  ثم 
إىل سجن أنصار غرب الذي يشرف عليه جهاز األمن الداخلي، وفور وصولنا 
وأيدينا  واحدة   قدم  الوقوف على  على  بإجبارنا  الداخلي  األمن  قام عناصر 
ألعلى يف طابور واحد  ووجوهنا للجدار، ثم تعرضنا للضرب بالعصي وباأليدي 
واألقدام على أحناء متفرقة من أجسامنا، وكذلك تعرضنا للشتائم واإلهانة، 
وبعدها وضعونا داخل غرفة واحدة بها دلو لقضاء احلاجة وتركونا طوال الليل 
دون أن جيلبوا لنا مياه أو طعام. وعند حوالي الساعة 9:00 من صباح اليوم 
التالي مت اإلفراج عنا بعد تدخل وساطات من املكتب السياسي للجبهة الشعبية 

وعدنا إىل منازلنا«. 

قمع احلريات العامة
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  3. قمع احلريات العامة

3/1 قمع احلريات يف الضفة الغربية
ترى »احلق« أن االنتهاكات احلاصلة واليت ترتبط بعملية متييز أساسها االنتماء 
اجملتمع  نسيج  على  تنعكس  بدأت  قد  الغربية،  الضفة  يف  السياسي حلركة محاس 
وانتهاك  احلريات  قمع  وصل  وعليه  األمنية،  الذهنية  هيمنة  بسبب  الفلسطيين 
وتوثيق  رصد  خالل  من  تبني  كما  الفلسطيين  الطيف  جبميع  للمساس  احلقوق 
مؤسسة “احلق” لعدد من االنتهاكات واملخالفات اليت طالت مجلة من احلقوق منها:

	 احلق يف التجمع السلمي وحرية التعبري عن الرأي•

السلمي،  التجمع  حلق  الناظمة  الفلسطينية  التشريعات  أحكام  من  يتضح 
 1998 لسنة   )12( رقم  وقانون  املعدل  الفلسطيين  األساسي  القانون  وحتديدا 
ومجاعي،  فردي  حق  هو  السلمي  التجمع  حق  بأن  العامة،  االجتماعات  بشأن 
أو  احلزبية  أو  السياسية  األطر  على  حكرا  وليس  اجلميع  من  ممارسته  ميكن 
كوسيلة  ممارسته  حق  متتلك  األشخاص  من  جمموعة  أي  بأن  يعين  ما  النقابية، 
القانون  وتبناه  أكده  ما  وهذا  العامة،  القضايا  مواقفها جتاه  أو  رأيها  للتعبري عن 
باآلتي:  جاءت  واليت   )26( املادة  مبقتضى  الصريح  بنصه  الفلسطيين  األساسي 
أفرادًا ومجاعات وهلم على وجه  السياسية  املشاركة يف احلياة  »للفلسطينيني حق 
اخلصوص احلقوق اآلتية :  الفقرة 1: »تشكيل األحزاب السياسية واالنضمام إليها 
5:» عقد االجتماعات اخلاصة دون حضور أفراد الشرطة،  الفقرة  للقانون«،  وفقًا 

وعقد االجتماعات العامة واملواكب والتجمعات يف حدود القانون«.

1998 بشأن االجتماعات  قانون رقم )12( لسنة  املادة )2( من  كما جاء يف 
العامة “ للمواطنني احلق يف عقد االجتماعات العامة والندوات واملسريات حبرية، 
وال جيوز املس بها أو وضع القيود عليها إال وفقًا للضوابط املنصوص عليها يف هذا 
االجتماعات  عقد  »حيق  انه:  على  القانون  ذات  من   )3( املادة  ونصت  القانون”، 

العامة على أن يوجه إشعار كتابي للمحافظ أو مدير الشرطة بذلك قبل 48 ساعة 
على األقل من موعد عقد االجتماع«.

أما املادة )4( من قانون االجتماعات العامة فتطلبت ضرورة أن يقدم إشعار 
ثالثة  عن  عددهم  يقل  أال  على  لالجتماع  املنظمني  األشخاص  من  موقعًا  كتابي 
مبينني فيه املكان والزمان اللذين سيعقد فيهما االجتماع والغرض منه، ويف حالة 
بتوقيع من ميثلها،  يكتفي  اعتبارية  الكتابي من جهة ذات شخصية  تقديم اإلشعار 
أما املادة 19 من القانون األساسي فقد نصت على أنه:» ال مساس حبرية الرأي، 
ولكل إنسان احلق يف التعبري عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غري ذلك من وسائل 

التعبري أو الفن مع مراعاة أحكام القانون«.

بصورة  األساسي  القانون  خالف  األرض من ممارسات  على  ما جرى  أن  غري 
كبرية، حيث ميكن وصفه بكونه حالة من التخويف والرتهيب الواضحة اليت طالت 
أنصار حركة محاس، حبيث توقفت كافة أشكال الفعاليات والتجمعات اليت كانت 
تنفذها محاس يف الضفة، وهو األمر الذي مل يتوقف عند حركة محاس، بل تعداه 
إىل كل طيف سياسي خمالف لتوجيهات السلطة الفلسطينية أو حركة »فتح«، سواء 

كان هذا التجمع سلميًا وبرتخيص أم ال.

   ففي جتمع للمئات من النشطاء السياسيني وممثلي مؤسسات اجملتمع املدني 
بدعوة  اهلل،  رام  مدينة  يف  الربوتستانت  قاعة  يف   2010/8/25 يوم  الفلسطيين 
السياسيني  والنشطاء  املدني  اجملتمع  ومؤسسات  املعارضة  السياسية  القوى  من 
اجلانب  بني  املباشرة  موضوع		املفاوضات  من  موقف  واختاذ  ملناقشة  املستقلني، 
والذي كان مقررا  بداية االجتماع  الفلسطيين وحكومة االحتالل اإلسرائيلي، وقبل 
عقده		الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر يوم األربعاء نفسه، بدأت جمموعة 
أن  الحقا  تبني  حيث  النشاط  لتخريب  والسعي  القاعة  داخل  باهلتاف  الشبان  من 
للخروج  اجملتمعني  اضطر  الفلسطيين، مما  العامة  املخابرات  جهاز  من  غالبيتهم 
السماح  األفواه وعدم  الذي يسعى إىل كم  السلوك  احتجاجا على هذا  القاعة  من 
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بالتعبري عن الرأي، بعد ذلك خرج اجملتمعون إىل الشارع الرئيسي، الذي كان يعج 
مؤسسة  موظفي  بعض  قيام  وعند  العامة،  املخابرات  جهاز  من  األفراد  بعشرات 
»احلق« الذين تواجدوا يف املكان بتوثيق احلادث مت االعتداء عليهم من قبل أفراد 
من جهاز املخابرات العامة، ونتيجة لذلك أصيب مسئول الربامج يف املؤسسة السيد 
وسام أمحد جبروح ورضوض نتيجة إلقائه على األرض ومصادرة الكامريا اليت كان 
يستخدمها كذلك وعند تدخل السيدة نينا عطا اهلل، رئيسة دائرة الرصد والتوثيق 
استوجب  مما  عليها  االعتداء  مت  زميلها  على  االعتداء  دون  للحيلولة  املؤسسة،  يف 
نقلها إىل مستشفى اهلالل األمحر يف مدينة رام اهلل		ملعاجلتها من جراح أصيبت 
بها، كذلك مت اعتقال الدكتور حممد جاد اهلل ، أحد منظمي النشاط، من قبل أفراد 

الشرطة الفلسطينية املتواجدين باملكان.

الفلسطينية  الوطنية  السلطة  لدى  التنفيذية  اجلهات  أخرى رفضت  ويف حادثة 
املتعلق  السنوي  السلمي  املركزي  التجمع  تنظيم  اإلسالمي  التحرير  السماح حلزب 
املمثل  أن  من  الرغم  وعلى   ،2010 متوز   17 يوم  ففي  اخلالفة،  سقوط  بذكرى 
بتاريخ 2010/6/29،	 فقد  للمحافظ  التحرير كان قد قدم طلبا  اإلعالمي حلزب 
قامت األجهزة األمنية الفلسطينية باعتقال عدد من أنصار حزب التحرير ملنعه من 
إعداد املسرية، كما أقامت احلواجز العسكرية يف شوارع ومداخل رام اهلل ملنع وصول 
املواطنني ملكان املسرية، يف حني أشارت املصادر الرمسية الفلسطينية إىل احتجاز 
احملافظة  منع  جاء  وقد  املسرية،  يف  للمشاركة  قدموا  ممن  شخصا   329 حوالي 
تسجيل  عدم  السلمي حبجة  االجتماع  عقد  من  اإلسالمي  التحرير  حزب  ألعضاء 
وترخيص حزبهم، ليشكل انتهاكا حلق هؤالء املواطنني يف التجمع وحق املشاركة يف 

احلياة السياسية بشكل واضح.

واعتماد  أنه	ال يوجد قانون أحزاب فلسطيين ميكن على أساسه تسجيل  ذلك 
األحزاب، وإمنا جرى العرف على اعرتاف وقبول اجلهات الفلسطينية بكافة القوى 
التحرير  حزب  شك  بال  ضمنها  ومن  السلطة،  قيام  قبل  وجدت  اليت  احلزبية 
للفلسطينيني)أفرادًا  تتيح  األساسي  القانون  من  املادة)26(  أن  كما  اإلسالمي، 

ومجاعات( حق التجمع السلمي وعقد االجتماعات العامة وال تقصر هذا احلق على 
األحزاب والتنظيمات السياسية فقط، وكذلك فإن املادة )4( من قانون االجتماعات 
العامة ال تقصر تقديم اإلشعار لعقد االجتماع على ممثل احلزب أو التنظيم اليت 
ميلك شخصية اعتبارية، بل ميكن أن يقدم اإلشعار من قبل ثالثة على األقل من 

املنظمني لالجتماع أنفسهم حتى وان كانوا غري مؤطرين يف حزب أو تنظيم.

بوليسية  السلمي، طريقة  التجمع  وقد استخدمت األجهزة األمنية يف منع عقد 
مل يقتصر أثرها على انتهاك حق املواطنني يف التجمع وإمنا انتهكت حق املواطنني 
احلركة  يف  وحريتهم  حقهم  انتهكت  كما  تعسفا  احتجازهم  جواز  وعدم  احلرية  يف 

والتنقل، بل إن األمر وصل للحرمان من احلق يف احلياة.

الفلسطينية  الشرطة  من  كبرية  جمموعات  اعتدت   2007/11/27 يوم  ففي  
واخلليل،  اهلل  رام  مدينيت  يف  انطلقتا  سلميتني  مسريتني  على  األمنية  واألجهزة 
)التمّسك  شعار  حتت  الفلسطينية  األهلية  الفعاليات  بعض  إليهما  دعت  واللتان 
املتحدة  الواليات  يف  أنابوليس  مؤمتر  انعقاد  على  احتجاجًا  الفلسطينية(  بالثوابت 
املشاركني  أثناء جتّمع  ويف  املسريات،  بهذه  املختصة  اشعار اجلهات  مع  األمريكية، 
بفعاليات التظاهرة يف ميدان املنارة وسط مدينة رام اهلل، هامجتهم قوات الشرطة 
الفلسطينية باهلراوات، كما انهال أفراد هذه القوات بالضرب املربح عليهم وعلى 

بعض الصحفيني الذين كانوا يقومون بتغطية فعاليات هذه املسرية.

حيث تعّرض كل من مدير عام تلفزيون وطن معمر عرابي ومراسل قناة اجلزيرة 
الفضائية وائل الشيوخي لالعتداء أيضًا، فضاًل عن بعض املراسلني األجانب، كما 
األمنية،  األجهزة  قبل  من  احلق  مؤسسة  اإلعالم يف  كامريا مسئول  مّتت مصادرة 
وحجز بطاقة هويته الشخصية وبطاقة العمل من قبل األمن الوقائي، ومل يتمكن من 
استعادة الكامريا إال الحقًا بعد توقيع تعّهد بعدم تصوير أو تغطية أي مسرية »غري 

شرعية«، وبعد مسح كافة الصور اليت سبق والتقطها.
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  وإضافة إىل تلك االعتداءات فقد شّنت قوات األمن محلة اعتقاالت يف صفوف 
عام  مدير  مجعة  مجال  السيد  اعتقال  عن  فضاًل  منهم  العديد  طالت  املشاركني 
احلملة الشعبية ملقاومة اجلدار - أحد اجلهات الداعية واملنظمة هلذه املسرية، هذا 
الناصر(  عبد  مجال  )مسجد  الكبري  البريه  مسجد  ساحة  األمن  قوات  واقتحمت 
للتعبري  الفلسطيين الذين اعتصموا بالساحة  التحرير  لقمع اعتصام ألنصار حزب 
مجوع  على  املربح  بالضرب  القوات  هذه  اعتدت  حيث  املؤمتر،  من  موقفهم  عن 

املعتصمني، كما قامت مبالحقتهم خلارج املسجد واعتقال العشرات منهم.

ويف مدينة اخلليل هامجت قوات األمن الفلسطيين بطريقة وحشية املسرية اليت 
حيث  أنابوليس  مؤمتر  من  فيها  املشاركني  موقف  عن  للتعبري  املدينة  يف  انطلقت 
أطلقت النار بشكل كثيف واعتدت بالضرب املربح على املواطنني، مما تسبب مبقتل 
نتيجة  آخرًا  مشاركًا   22 وجرح  بالرصاص،  الربادعي  يوسف  نعيم  هشام  املواطن 

لالعتداء عليهم بالضرب واعتقال 22 منهم. 

استنفار  عدة،  عربية  ثورات  شهد  الذي   2011 العام  بداية  ومنذ  أنه  لوحظ 
األجهزة األمنية جتاه أي جتمع سلمي للتضامن مع الشعوب العربية املنتفضة على 
االنقسام،  بإنهاء  يطالب  سلمي  أي جتمع  أو  مصر،  أو  تونس  يف  احلاكمة  أنظمتها 
حيث حاولت األجهزة األمنية منع كثري من التجمعات التضامنية مع الشعوب العربية 
بالقوة، كما ختلل عملية فض تلك االعتصامات االعتداء بالضرب على املشاركني، 
كما تعرض كثري من املتظاهرين بطرق سلمية للمطالبة بإنهاء االنقسام لالعتداء 
بتاريخ  انه  »اذكر  الشبان:  احد  إفادة  يف  جاء  األمنية،  األجهزة  قبل  من  بالضرب 
يف  الطلبة  جملس  إليها  دعا  مجاهريية  مسرية  يف  للمشاركة  ذهبت   2011/2/17
املدرسة إلنهاء االنقسام الفلسطيين وكان يشارك فيها ناشطني حقوقيني ومندوبي 
املدرسة  من   ... يدعى  شاب  من  بالقرب  متوقفا  كنت  وغريه،..  أهلية  مؤسسات 
مدني  بلباس  اثنني  اندس  ذلك  وخالل  االنقسام  ويهتف ضد  شعارات  يردد  وكان 
من  الثالثينيات  وأوائل  العشرينيات  بأواخر  تقدر  أعمارهم  وكانت  اجملموعة  بني 

العمر، وبدؤوا بدفش املتواجدين حولي وضربهم حيث حاول احدهم ضرب طالبة يف 
صفي تدعى ...حيث بدؤوا بضربها ودفشها فحاولت الدفاع عنها،.. بدأوا باالعتداء 
فقام بتوجيه لكمة على وجهي وحتديدا عند جبهيت، وكانوا يضربونين خالل ذلك 
على ظهري وعلى رقبيت، وكذلك  ركلي على رجلي، وخالل ذلك كانوا يدفشونين 
ويسريون بي بسرعة كبرية فيما أعداد من الناس كانت جتري خلفي، وكان يوجد 
عدد من رجال الشرطة الذين مل يتدخلوا،... سأهلم شرطي كان يقف يف الشارع من 

انتم فقالوا “ ال تتدخل حنن من األمن الوقائي«. � إفادة رقم: 6102 �.

	 احلريات الصحفية•

اإلعالم  وسائل  على حقوق   27 املادة  الفلسطيين يف  األساسي  القانون    شدد 
وحرياتها، حيث جاء يف الفقرة1 أن: » تأسيس الصحف وسائر وسائل اإلعالم حق 
أما  القانون،  لرقابة  متويلها  مصادر  وختضع  األساسي  القانون  هذا  يكفله  للجميع 
الفقرة 2 فقد نصت على :» حرية وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة واملكتوبة وحرية 
القانون  وفقًا هلذا  العاملني فيها، مكفولة  والبث، وحرية  والتوزيع  والنشر  الطباعة 
األساسي والقوانني ذات العالقة«، وأخريا نصت الفقرة 3 على انه : » حتظر الرقابة 
على وسائل اإلعالم، وال جيوز إنذارها أو وقفها أو مصادرتها أو إلغاؤها أو فرض 
قيود عليها إال وفقًا للقانون ومبوجب حكم قضائي«، غري إن مؤسسة احلق وجدت من 
خالل ما توصلت اليه من معلومات إىل وقوع عمليات انتهاك واضحة لتلك احلقوق 
واحلريات، منها اعتقال واحتجاز الصحفيني والتحقيق معهم على خلفية ما قاموا 
به من أعمال صحفية أو النتماءاتهم السياسية أو لنشرهم مواد مسموعة أو مكتوبة 
أو مرئية، ناهيك عن منع توزيع الصحف واجملالت التابعة حلركة محاس يف الضفة 

الغربية.

يف  التحرير  حزب  مسرية  قمع  أحداث  خالل  أنه  املثال  سبيل  على  يذكر 
تلفزيون وطن  الفلسطينية حمطة  األمن  قوات  أفراد من  اقتحم  يوم2010/7/17، 
األمنية		ألفراد  األجهزة  اعتقال  بتصوير  التلفزيون  مصوري  قيام  حبجة  احمللية، 
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من  أربعة  بأن  وطن  تلفزيون  مدير  عرابي  معمر  السيد  وأوضح  التحرير،  حزب 
وحاولوا  دخلوا احملطة  املخابرات،  من  بأنهم  أنفسهم  عرفوا  األمن،  أجهزة  أفراد 
احلصول على الكامريا واألشرطة اليت صورت عليها عملية االعتقال، وقال عرابي 
التلفزيون نظرا لعدم وجود مذكرة تفتيش، فما  انه طلب من أفراد األمن مغادرة 
كان من مسئوهلم الذي حتدثوا إليه هاتفيا، إال أن أمرهم باعتقال مدير التلفزيون 
لتدخل  نتيجة  ينفذ  األمر مل  أن  لألوامر، غري  ينصاعوا  إذا مل  االثنني  واملراسلني 
أدت  الذين  اإلعالمية،  أمني  وشبكة  اجلزيرة  وقناة  الفلسطينيني  الصحفيني  نقابة 

اتصاالتهم إىل محل أفراد األمن على الرتاجع عن قرارهم ومغادرة املكان.

د.  باإلنابة  اإلعالم  ووزير  الفلسطيين  الوزراء  رئيس  أصدر  أخرى  حادثة  ويف 
مكتب  عمل  بتعليق  يقضي  قرارا   2009/7/15 املوافق  األربعاء  يوم  فياض،  سالم 
لفرتة زمنية معلقة على صدور قرار قضائي  الفضائية يف فلسطني،  قناة اجلزيرة 
نهائي، ما يقتضي توقف هذه احملطة التام عن ممارسة أنشطتها اإلعالمية واملهنية 
القضاء  بالقرار وحلني إصدار  تبلغها  الفلسطينية منذ  السلطة  على صعيد مناطق 
الفلسطيين لقراره النهائي بهذا الشأن، حيث أتى هذا القرار ضمن سياق رد رئاسة 
الوزراء الفلسطينية على بث قناة اجلزيرة ألقوال صادرة عن عضو اللجنة املركزية 
التحرير  التنفيذية ملنظمة  اللجنة  الفلسطيين فتح، وعضو  الوطين  التحرير  حلركة 
اعترب  ما  الفلسطينية،  الوطنية  السلطة  فيها  هاجم  القدومي،   فاروق  الفلسطينية 
بأنه حتريض سافر ونشر للفتنة ولألخبار الكاذبة من قبل اجلزيرة، وهو ما رأت فيه 
التشريعات  األساسي وغريه من  القانون  أحكام  واضح على  »احلق« خروج وجتاوز 
القانون  من   27 املادة  ومضمون  لنص  الصرحية  خمالفته  وحتديدا  الفلسطينية، 
األساسي، اليت أكدت بصريح النص على حظر الرقابة على وسائل اإلعالم، وعدم 
جواز إنذارها أو وقفها أو مصادرتها أو إلغاؤها أو فرض قيود عليها إال وفقًا للقانون 

ومبوجب حكم قضائي.

السنوات  خالل  رصدتها  اليت  األحداث  سياق  خالل  ومن  احلق  مؤسسة  إن 
الثالث املاضية تؤكد على أن منع التجمع السلمي وقمع حرية الرأي والتعبري مل تكن 
السياسي وهيمنة ذهنية  االنتماء  اعتبارات  ُبنيت على  وإمنا  قانوني،  أو سبب  ملانع 
األمن ورفض املعارضني، ما ميثل تهديدا جديا للحقوق واحلريات األساسية، اليت 
أضحت حمال للتسييس وهو ما بات يقتضي التدخل ملواجهة هذه الظاهرة اليت قد 

يقود استمرارها إىل إهدار احلقوق واحلريات األساسية .

	 حرية التنقل.. احلرمان من جوازات السفر•

وثقت احلق العديد من القضايا جبانب تلقي »جملس		منظمات حقوق اإلنسان 
الفلسطينية« من أحد أعضائه »مركز امليزان« يف العام 2010  جمموعة من الشكاوى 
الغربية  الضفة  الفلسطينية يف  الوطنية  السلطة  لدى  املختصة  امتناع اجلهات  حول 
عن إصدار جوازات سفر جملموعة من املواطنني من سكان قطاع غزة بناء على قرار 

من جهاز املخابرات العامة الفلسطيين.

سفر  جوازات  على  الفلسطينية  العامة  املخابرات  استولت  أخرى  حاالت  ويف 
فإن  كافة  احلاالت  ويف  صدورها  بعد  غزة  قطاع  سكان  من  فلسطينيني  ملواطنني 
االستيالء واملنع يربران خبلفية أمنية، هذا عدا عن األعباء املالية اليت تقع على 
إلرسال  يضطره  القطاع مما  يف  اجلوازات  دفاتر  توفر  عدم  نتيجة  املواطن  كاهل 
وثائقه إىل رام اهلل بالربيد املدفوع،  إن حالة االنقسام السياسي الفلسطيين وما 
إليه  وصل  ما  األحوال  من  حال  بأي  تربر  ال  وانتهاكات  من ممارسات  عنها  ينتج 
الوضع حبرمان املواطنني من احلصول على وثائق سفر متكنهم من ممارسة حقهم 
املواطنني من  والتعليم، هذا باإلضافة إىل كون حرمان  والعالج  والعمل  التنقل  يف 

جوازات سفرهم يشكل انتهاكًا حلق دستوري كفله القانون األساسي الفلسطيين.

حيث تنص املادة )9( من القانون األساسي الفلسطيين » الفلسطينيون أمام 
الدين  أو  اللون  أو  أو اجلنس  العرق  بينهم بسبب  والقضاء سواء ال متييز  القانون 
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السفر  وثيقة  على  الفرد  حصول  رهن  فإن  وهلذا  اإلعاقة«  أو  السياسي  الرأي  أو 
واالنتماء  الرأي  أساس  على  الفلسطينيني  بني  متييزا  ميثل  السياسي  بانتمائه 
السياسي، كما نصت املادة )20( من القانون األساسي الفلسطيين  على أن »حرية 

اإلقامة والتنقل مكفولة يف حدود القانون«.

سفر،  جواز  على  احلصول  يف  حقه  من  الفرد  حرمان  على  يرتتب  فإنه  وهلذا 
اإلنسان  حق  ذلك  يف  مبا  والسفر،  التنقل  حرية  يف  األصيل  حلقه  وتقييد  انتهاك 
إليه متى شاء، ومما الشك فيه يؤدي حرمان األفراد من  والعودة  بلده  يف مغادرة 
احلصول على وثائق السفر إنكارا هلذه احلريات واحلقوق، اليت ال معنى لوجودها 
إذا ما حرم الفرد من وثيقة السفر، بل إن		احلق يف التعليم والعمل والصحة وغريها 
من احلقوق واحلريات  ستمس بصورة كبرية إذا ما حرم الفلسطيين من حقه يف 

امتالك وثيقة السفر.

يقول مواطن يف إفادته:» يف شهر فرباير 2010، اكتشف األطباء يف قطاع غزة، 
األطباء مؤخرًا ضرورة  وأكد  اللمفاوية..،  الغدد  السرطان يف  بأني مصاب مبرض 
سفري إىل مصر لعمل إشعاعات بأسرع وقت، حيث أن عالج اإلشعاع غري متوفر 
يف وزارة الصحة بقطاع غزة، ويف بداية شهر يونيو 2010، تقدمت لعمل جواز سفر 
إىل وزارة الداخلية التابعة للسلطة يف رام اهلل، من خالل أحد املعارف ويدعي ..، 
وبعد حوالي شهر قمت مبراجعة الشخص املذكور خبصوص اجلواز، لكين تفاجئت 
حسب ما أبلغين بان جوازي مرفوض بقرار من جهاز املخابرات العامة، ألنين اعمل 
جواز سفر  منحي  يتم  ولألسف مل  غزة،  التابع حلكومة  الشرطة  جهاز  شرطي يف 
وحاليت الصحية صعبة جدًا، وأنا حباجة ماسة للسفر لتلقي العالج يف مصر، علمًا 
بأنين حاولت عمل جواز سفر يف وزارة الداخلية التابعة حلكومة غزة، لكنهم أبلغوني 

بأن دفاتر اجلوازات غري متوفرة«. � إفادة رقم: 5590 �. 

 3/2 قمع احلريات يف قطاع غزة
املفروض  احلصار  ظل  يف  األمور  على  والسيطرة  األمن  حفظ  شعار  حتت 
قبل  من  العامة  احلريات  من  العديد  قمع  مت   املقالة،  واحلكومة  غزة  قطاع  على 
انه  إال  للجميع  مكفول  السلمي  التجمع  يف  احلق  أن  ومع  املقالة،  احلكومة  أجهزة 
حمرومة  فتح  فحركة  غريها،  عن  دونا  غزة  قطاع  يف  حمددة  لفئة  حكرا  أضحى 
من إقامة أي جتمع كان، كما مينع أعضاؤها من السفر إىل الضفة للمشاركة يف 
والفعاليات  واملؤسسات  الفصائل  بقية  على  يشرتط  حني  يف  احلركة،  اجتماعات 
الرتاخيص  تلك  إصدار  ترفض  اليت  املختصة  اجلهات  قبل  من  تراخيص  إصدار 
للحكومة  التابعة  األمنية  األجهزة  تقوم  الرتاخيص  إصدار  حاالت  ويف  العادة،  يف 
واهلراوات  العصي  مستخدمة  بوليسية  بصورة  التجمعات  تلك  وقمع  مبنع  املقالة 

والضرب واالعتقال.

وعليه فان احلكومة املقالة تتحمل مسئولية ما تقوم به أجهزتها من خمالفات 
وانتهاكات، جبانب حماولتها تأسيس نظام ديين متشدد يفرض رؤيته على مجيع 
ورصده  مجعه  مت  ما  حيث  معلنة،  أو  رمسية  غري  بصورة  وذلك  القطاع،  يف  من 
وتتحمل  املمارسات  تلك  خلف  تقف  املقالة  احلكومة  أن  إىل  تشري  معلومات  من 
ففي  وروحا  نصا  الفلسطيين  األساسي  القانون  مع  يتناقض  ما  وهو  مسئوليتها، 
املادة )19(جاء ما يلي: » ال مساس حبرية الرأي، ولكل إنسان احلق يف التعبري عن 
رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غري ذلك من وسائل التعبري أو الفن مع مراعاة 

القانون«. أحكام 

وعدم  العامة  اآلداب  على  احلفاظ  إدعاء  وحتت  املقالة  احلكومة  قامت  لقد 
احملاكم  يف  احملاميات  على  احلجاب  فرض  مبحاولة  االسالمية  الشريعة  خمالقة 
وعلى الطالبات يف املدارس وصوال إىل منع تدخني النساء للنارجيلة ومنع حفالت 
اخلناق  النسائية، إىل تضيق  املالبس  بيع  قواعد صارمة حملالت  ووضع  األعراس 

على مظاهر االختالط خاصة على شواطئ غزة.



A L -HAQ A L -HAQ

واقع حقوق اإلنسان يف األرض الفلسطينيةواقع حقوق اإلنسان يف األرض الفلسطينية

63 62

فهي  بالتفصيل  التقرير  هلا  سيتطرق  اليت  األساسية  واحلريات  احلقوق  أما 
التالية:

	 احلق يف التجمع السلمي وحرية التعبري عن الرأي•

من خالل ما حصلت عليه »احلق« من معلومات خالل السنوات الثالث التالية 
لالنقسام، تبني وجود سياسة متييز واضحة ضد أنصار حركة فتح يف قطاع غزة، 
متييز  يف  فتح،  حركة  ألنصار  جتمع  أي  وقمع  حبظر  املقالة  احلكومة  قامت  حيث 
متبادل مع السلطة الفلسطينية اليت متارس بدورها متييزا ضد أنصار محاس يف 

الضفة.

غري أن هذا التمييز ضد فتح امتد ليطال قوى وفصائل أخرى ال تنتمي حلركة 
الوطين  العمل  هيئة  أنا عضو  إفادته:»  مواطن يف  يفيد  الرأي،  أو ختالفها  محاس 
العمل الوطين إقامة حفل  ممثل عن اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني قررت هيئة 
تأبني تكرميا  للقيادي البارز املرحوم كمال مدحت، وقررت أن يقام احلفل يف نادي 
العمل  أنا وزمالئي يف هيئة  وعليه قمت  السبت 2010/3/27،  يوم  خدمات جباليا 
لكي  غزة  مشال  حمافظة  شرطة  مبخاطبة  األخرى  الفصائل  ممثلي  من  الوطين 
األمنية يف  األجهزة  قبل  من  علينا  مفروض  هو  ما  احلفل حسب  بإقامة  لنا  تسمح 
احلكومة املقالة اليت تشرتط علينا احلصول على إذن قبل إقامة أي فعالية وطنية 
وبالفعل وردنا رد مكتوب باملوافقة على إقامة حفل تأبني القيادي كمال مدحت من 
السيد أبو حامت السيسي نائب حمافظ مشال غزة بعد يومني من تقديم الرسالة...، 
إال أن نائب احملافظ أبلغ زميلنا بأن هذا احلفل ممنوع ألنه حلركة فتح وألن حركة 
فتح ممنوعة من إقامة أي فعالية يف قطاع غزة، وكذلك أبلغ نائب احملافظ زميلنا 
إقامة احلفل  إقامة احلفل ملنعنا من  الشرطة إىل مكان  بأنه سوف يرسل قوة من 

ومنع املشاركني من الوصول إىل املكان، وبالفعل يف حوالي الساعة 15:00 من مساء 
السبت حضرت قوة من الشرطة ومنعت أعضاء هيئة العمل الوطين من إقامة احلفل 
ومنعت املشاركني من الوصول إىل املكان، وليست هذه هي املرة األوىل اليت متنعنا 
الشرطة من إقامة فعاليات وطنية يف حمافظة مشال غزة«. � إفادة رقم: 5352 �. 

يفيد مواطن آخر:» وعند حوالي الساعة 20:00 من مساء يوم الثالثاء، وبينما 
اجلبهة  أنصار  من  كبري  وعدد  غزة  يف  الشعبية  اجلبهة  قيادات  وكافة  أنا  كنت 
اجلندي  باحة  نتواجد يف  الشموع،  ونساء حيملون  أطفال  من  واجلماهري احملتشدة 
اجملهول، وصلت إىل املكان قوة كبرية من جهاز الشرطة قوامها حوالي 6 سيارات 
واهلراوات،  كالشنكوف  نوع  من  األسلحة  حيملون  كانوا  الشرطة،  بعناصر  حمملة 
وقاموا مبحاصرة املكان، ثم حضر قائد القوة وأمرنا بإخالء املكان فورا وإال تدخلت 
إلقامة  ترخيص  على  اجلبهة  حصول  عدم  بسبب  االعتصام  لفض  بالقوة  الشرطة 
هذا االعتصام،  وشرحت له أنا وبعض قيادات اجلبهة بأننا تقدمنا بإشعار للشرطة 
ولقيادة محاس، وأننا حباجة إىل ساعة من الزمن إلقامة فعاليات االعتصام من 
كلمات وهتافات سلمية احتجاجا على استمرار أزمة الكهرباء بدون مشاكل، وبعدها 
املعتصمني،  حول  املكان  يف  باالنتشار  القوة  عناصر  وأمر  طلبنا  القوة  قائد  رفض 
املكتب  –عضو  الرفيق مجيل اجملدالوي  ألقاها  اليت  االحتجاج  كلمة  انتهاء  وعقب 
على  واعتدوا  بالقوة،  االعتصام  بتفريق  الشرطة  عناصر  قام  للجبهة-  السياسي 
عدد  إصابة  عن  أسفر  ما  البنادق  وأعقاب  اهلراوات  بواسطة  بالضرب  املشاركني 
اعتدى  وكذلك  احملتشدة،  اجلماهري  من  وعدد  اجلبهة  وكوادر  أنصار  من  كبري 
عناصر الشرطة بالضرب باهلراوات على قيادة اجلبهة املتواجدة يف املكان، واعتقلوا 
عدد من أنصار اجلبهة أثناء تفريق االعتصام بالقوة، والحقا تدخلت قيادة اجلبهة 

لإلفراج عن املعتقلني ومت اإلفراج عنهم فعال«. � إفادة رقم: 5566 �. 
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األربعاء  يوم  ظهر  من   12:00 الساعة  حوالي  عند  أخرى:»  إفادة  يف  وجاء 
املوافق 2010/5/5 بينما كنت أقوم باإلشراف على تنظيم معرض صور بعنوان...، 
)وهو عبارة عن عرض صور ورسومات جلداريات ورسومات يف قطاع غزة والضفة 
إلقامة  بغزة  الثقافة  وزارة  من  رخصة  أو  إذن  على  حصلت  بأنين  علما  الغربية( 
يعملون  الشبان  من  وشاهدت جمموعة  غزة،   به يف  معمول  هو  ما  املعرض حسب 
العامة يف غزة يتجولون داخل املعرض ويتحققون من هوية عدد  يف جهاز املباحث 
من احلاضرين بشكل فظ ويراقبون املعرض. حتدثت مع عناصر املباحث بان هذا 
السلوك غري مقبول يف هذا املكان احملرتم الذي جيمع عدد كبري من املثقفني من 
األصول،  حسب  الثقافة  وزارة  من  مرخص  املعرض  بأن  أبلغتهم  ثم  غزة،  قطاع 
وبعدها سألين احد عناصر املباحث عن امسي وصفيت فأبلغته بأنين صاحب املكان 
وأخربته بامسي فقال لي »املباحث تبحث عنك منذ شهر ونصف تقريبا« ثم سألين 
ملاذا يوجد سيدات يف املكان؟ فتعجبت وقلت له بأنين موجود باستمرار يف املكان وأنا 
أقوم بالتنسيق مع اجلهات احلكومية لديكم بغرض احلصول على الرتاخيص إلقامة 
املعارض الفنية باستمرار فلماذا تبحثون عين أصال؟ ثم أمرني بأن أعطيه جهاز 
جوالي لكي يتفحصه فرفضت، وحينها قام هو وزمالؤه باعتقالي واقتادوني إىل مقر 

شرطة اجلوازات »قسم املباحث« وسط مدينة غزة«. � إفادة رقم: 5430 �.

ويف إفادة أخرى يقول مواطن:» تقدمت لنا »يف إدارة مطعم ...« إدارة مؤسسة... 
الفلسطيين بطلب إقامة أمسية رمضانية ثقافية يف قاعة املطعم مساء يوم الثالثاء 
من  طلبنا  غزة،  حكومة  من  بها  املعمول  اإلجراءات  وحسب   ،2010/9/7 املوافق 
العامة  املباحث  جهاز  من  »إذن«  تصريح  إحضار  السينمائي  امللتقى  مؤسسة  إدارة 
إلقامة األمسية وأبلغناهم أنه بدون هذا التصريح لن تقام األمسية، وبالفعل التزمت 
إدارة املؤسسة بذلك وقاموا بإحضار التصاريح الالزمة – تصريح من وزارة الثقافة 
يوم  مساء  من   19:30 الساعة  حوالي  وعند  منها.  وتأكدنا  املباحث-  من  وتصريح 
الثالثاء 2010/9/7، وأثناء تنفيذ األمسية من بدايتها، حضر إىل املطعم اثنني من 
عناصر املباحث العامة، وأمروا بإبراز التصاريح الالزمة إلقامة األمسية، ثم قامت 

إدارة امللتقى السينمائي بإظهار التصاريح هلما، وبعدها قرر أحد عناصر املباحث 
البقاء داخل القاعة ملتابعة األمسية وقال بأنه بقاؤه يأتي بقرار من جهاز املباحث، 
ومت التعامل معه بكل احرتام وفرزنا له طاولة وكرسي لكي جيلس ويتابع األمسية، 
وللعلم  يواجهها-  أي مشكلة  ملعاجلة  املطعم  إدارة  إىل  يتوجه  أن  على  معه  واتفقنا 
الساعة  وعند حوالي  الكرسي-  على  وليس  الطاولة  فوق  كان جالسا  الشرطي  فان 
قاعة  إىل  العامة  املباحث  جهاز  من  قوة  حضرت  نفسه،  اليوم  مساء  من   21:00
أنصار  املباحث مبنطقة  عمليات  –مدير  أبو سليمان محادة  الرائد  بقيادة  املطعم 
غرب غزة- وأمر احلضور والقائمني على األمسية  بإنهاء األمسية ومغادرة املكان 
فورا دون إبداء أي أسباب، ومت االلتزام بقرار قائد القوة من قبل احلضور وإدارة 
األمسية وإدارة املطعم، وطلبنا من قائد القوة إعطائنا فرصة خلمسة دقائق فقط 
خلروج املشاركني ألن مدخل القاعة كان حتت حراسة عناصر الشرطة، ومت مغادرة 
املشاركني حتت الضرب والشتم بألفاظ نابية من قبل عناصر الشرطة..، حيث أمر 
قائد القوة عناصره بأن يقتادوني إىل سيارة الشرطة وكأنين متهم، ووضعوني داخل 
نزولي  وفور  أنصار غرب مدينة غزة،  واقتادوني إىل سجن  بالقوة  الشرطة  سيارة 
وعلى  وجهي  على  بالضرب  الشرطة  وعناصر  القوة  قائد  علَي  انهال  السيارة  من 
أغلقوا  أن  بعد  وتركوني مبفردي  زنزانة صغرية  إىل  اقتادوني  ثم  بأيديهم،  رأسي 
باب الزنزانة علَي ...، يف حوالي الساعة 12:00 من بعد ظهر اليوم التالي بعد أن 
واألخالق  اإلسالمية  بالشريعة  بااللتزام  يقضي  تعهد  على  التوقيع  على  أجربوني 

العامة وقرارات احلكومة يف غزة«. � إفادة رقم: 5645 �.

املوافق  السبت  يوم  مساء  من   17:00 الساعة  حوالي  عند  أخرى:»  إفادة  يف 
استعراضي دعت  بإحياء حفل  نقوم  الفرقة  وأعضاء  أنا  كنت  بينما   ،2010/4/24
له ونظمته الفرقة وحضره حوالي 800 شخص بينهم عائالت وأطفال وسيدات يف 
قاعة مركز رشاد الشوا الثقايف وسط مدينة غزة، اقتحمت قوة مسلحة من عناصر 
األشخاص  من  كبري  عدد  يدعمهم   ،20 حوالي  عددهم  غزة  حكومة  يف  الشرطة 
وأمروني  القاعة،  الداخلي  األمن  جهاز  عناصر  من  مدنية  مالبس  يرتدون  الذين 
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أنا وأعضاء الفرقة وكذلك الفرق الفنية املشاركة واجلمهور والصحفيني واملصورين 
بإخالء القاعة فورا وإلغاء احلفل حبجة عدم احلصول على إذن)ترخيص( بإقامة 
احلفل من الشرطة، ثم تدخل املهندس عماد صيام  مدير مركز رشاد الشوا الثقايف 
من  أوراق  له  وأبرز  املركز  داخل  يدور  احلفل  بأن  وأبلغه  القوة  قائد  إىل  وحتدث 
واملعارض  احلفالت  بإقامة  والسماح  املركز  ترخيص  أوراق  بينها  الثقافة  وزارة 
»معك  له  وقال  القوة  قائد  عليه  رد  ثم  املركز،  قاعات  داخل  واملؤمترات   الفنية 
انتشر  وبعدها  وتغلقها«.  القاعة  وختلي  احلفل  فعاليات  تلغي  دقائق  ثالث  من  أقل 
عناصر الشرطة وعناصر األمن الداخلي يف القاعة وقاموا بطرد اجلمهور من القاعة 
وصادروا بطاقات اهلوية وأجهزة اجلوال مين ومن أعضاء الفرقة وصادروا كامريات 
وأشرطة التصوير  من بعض الصحفيني  واملصورين واعتقلوا عدد منهم، ثم أمروني 
حوالي  يبعد  الذي  العباس  شرطة  مقر  إىل  مبرافقتهم  الفرقة  أعضاء  وبعض  أنا 
150 مرت عن القاعة. وبعدها احتجزوني أنا و13 شخص من أعضاء الفرقة وبعض 
حول  معنا  التحقيق  خالهلا  مت  ساعات   4 حلوالي  الشرطة  مقر  داخل  املصورين 
نتيجة  احلفل  إلغاء  اثر  وعلى  احلفل،  ومنظمي  االستعراضية  الفرقة  املسئولني عن 
قيمته  مالي  مبلغ  الفرقة  خسرت  بالقوة  القاعة  وإخالء  الشرطة  عناصر  مداهمة 
حوالي 7000 دوالر أمريكي بدل حجز القاعة وتذاكر احلضور وحجز أجهزة الصوت 
للحفل  الدعوة  توىل  ومن  الفرقة  مدير  بصفيت  أنا  وأصبحت  وغريها،  واإلضاءة 

مطالب أمام اجلمهور والفنيني برد املبالغ املالية هلم«. � إفادة رقم: 5405 �.

الضفة  يف  الفلسطينية  السلطة  عن  املقالة  احلكومة  سياسة  ختتلف  ومل  هذا 
العربية، حيث حظرت تلك  الشعوب  ثورات  التضامنية مع  السلمية  التجمعات  جتاه 
املسريات كما ومنعت املسريات اليت تطالب بإنهاء االنقسام، جاء يف إفادة مواطنة:

»عند حوالي الساعة 13:00 من بعد ظهر يوم االثنني املوافق 2011/1/31، جتمعت 
أنا وعدد من زميالتي الصحفيات وعدد من طالبات جامعة األزهر ومعنا عدد من 
الشبان يف ساحة اجلندي اجملهول حبي الرمال وسط مدينة غزة، وذلك  بناء على 
دعوة وجهت لنا عرب موقع التواصل االجتماعي فيس بوك، للوقوف يف وقفة تضامنية 

“جتمع سلمي” تضامنا مع ثورة الشباب املصري ضد النظام القمعي واحلزب احلاكم 
عناصر  من  كبري  عدد  شاهدت  اجملهول،  اجلندي  ساحة  وصولنا  وفور  مصر،  يف 
حيملون  كانوا  ألنهم  شرطة  رجال  بأنهم  وعلمت  مدنية،  مالبس  يرتدون  الشرطة 
الشرطة  عناصر  اعتقل  ثم  فورا،  املكان  الشبان مبغادرة  ويأمرون  السلكية  أجهزة 
زميلنا الصحفي) ...( واملرتجم )...( ووضعوهم يف سيارات مدنية واقتادوهم إىل 
مركز الشرطة، ... صرخ قائد القوة يف وجهي بأسلوب حاد جدا وقال لي» اخرسي .. 
وغادروا املكان فورا«،... ثم تهجم احد عناصر الشرطة على زميليت )...( وصادر 
مع  واعتقلها،وتزامن ذلك  مدنية  بدفعها إىل سيارة  قام  ثم  بالقوة  النقال  هاتفها 
وزميالتي،...  أنا  باعتقالي  وقمن  النسائية  الشرطة  من  النساء  من  عدد  وصول 
حقائبنا  مبصادرة  )الرجال(  الشرطة  عناصر  قام  الشرطة،  مركز  وصولنا  وفور 
حقائبنا  بتفتيش  وقاموا  اجلوال  وأجهزة  اهلوية  وبطاقات  الصحفية  وبطاقاتنا 
وأوراقنا اخلاصة، وبعدها مت فصلي عن زميالتي ملدة نصف ساعة يف إحدى الغرف 
يف مركز الشرطة ثم قال لي ضابط شرطة وهو يصرخ يف وجهي:» أنت بنت شوارع 
باقي زميالتي يف غرفة جماورة  اقتادوني إىل حيث  «...وبعدها  .... مش حمرتمة 
الشرطة  ضابط  أمام  أقدامهن  على  الوقوف  على  جمربات  زميالتي  كانت  حيث 
والدي  على  االتصال  الضابط  من  وطلبت  الغرفة،  يف  كراسي  وجود  من  بالرغم 
ألنين كنت أشعر خبوف شديد من تعامل الشرطة وتهديهم لنا باحلبس ولكي اعلمه 
الكراسي  مبكاني، فرفض الضابط أن اجري االتصال وكذلك طلبنا اجللوس على 
فرفض الضابط وقام بتهديدنا بالتعرض للضرب على يد الشرطة النسائية...،... 
أمامنا  جماور  مكان  يف  عنا   )...( الصحفية  زميلتنا  بفصل  الشرطة  عناصر  قام 
وقام بالتحقيق معها على انفراد وتعرضت خالل التحقيق للضرب وشد شعرها من 

قبل الشرطة النسائية«. � إفادة رقم: 6041 �.

يذكر أن آخر ما قامت به األجهزة األمنية التابعة للحكومة املقالة من انتهاك 
الشرطة  أفراد  هاجم  حيث   ،  2011/3/15 بتاريخ  كان  السلمي،  التجمع  يف  للحق 
واألمن الداخلي املعتصمني يف ساحيت اجلندي اجملهول والكتيبة الذين طالبوا سلميا 
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بإنهاء حالة االنقسام، ليتم تفريق االعتصامات بالقوة واالعتداء على املواطنني يف 
إىل  العديد  نقل  أسفر عن  واإلهانة مما  بالضرب  العامة  والشوارع  الساحات  تلك 

املستشفى.

	 احلريات الصحفية•

تعرضت احلريات الصحفية يف قطاع غزة لعملية تضييق وقمع من قبل احلكومة 
معلومات حول احلريات  ما مت مجعه من  »للحق« من خالل  تبني  ما  وهو  املقالة،  

العامة واليت ترتبط باحلريات الصحفية.

األرض  يف  الثالث  الرئيسية  الصحف  توزيع  املقالة مبنع  احلكومة  قامت  فقد  
يف  االنقسام  منذ  لغزة  دخوهلا  توقف  واليت  احلياة(  األيام،  الفلسطينية)القدس، 
العام2007، حيث مسحت السلطات اإلسرائيلية يف متوز 2010 بإدخال الصحف إىل 
دون  الصحف  تلك  توزيع  قرارًا قضائيًا مبنع  املقالة  قطاع غزة، أصدرت احلكومة 
إبداء األسباب، ليتبني الحقًا أنها تأتي على خلفية عدم مساح السلطة بتوزيع صحف 

محاس يف الضفة الغربية.

يفيد أحد الصحفيني:» أعمل مدير مكتب وكالة األنباء الفرنسية يف غزة، وأمني 
سر نقابة الصحفيني، وأبلغ من العمر )44 عاما( وأسكن يف حي الرمال وسط مدينة 
غزة. يف صباح يوم األحد املوافق 2009/3/15 تلقيت اتصاال من شخص يدعى “أبو 
الداخلي يف مدينة غزة، حيث مت استدعائي للحضور إىل  حسن” من قيادة األمن 
مكتب األمن يف جممع أبو خضرة احلكومي. وفور تلقي البالغ توجهت على الفور إىل 
مكتب األمن يف جممع أبو خضرة مبدينة غزة،  وعند وصولي دخلت إىل مكتب األمن 
وجرى التحقيق معي ملدة ساعتني تقريبا حول قضايا تتعلق بعملي الصحفي وقضايا 
تتعلق بنقابة الصحفيني يف قطاع غزة وغادرت املكان. ويف صباح يوم السبت املوافق 
الطريقة  بنفس  الداخلي  قيادة األمن  2009/3/21، مت استدعائي مرة أخرى من 
بطاقة  مين  وصادروا  القضايا  نفس  حول  للتحقيق  خضعت  ثم  املكان،  نفس  واىل 
اهلوية وجواز السفر قبل مغادرتي املكان. وخالل املدة اليت صادر األمن الداخلي 

للمشاركة  البحرين  فيها بطاقة هوييت وجواز سفري، كان مقررا سفري إىل دولة 
يف مؤمتر بعنوان “ كسر القيود” ، ومل أمتكن أيضا من السفر إىل مجهورية مصر 
العربية للمشاركة يف دورة إسعافات أولية كنت أنا مشرفا عليها وذلك دون إبداء أي 

أسباب«. � إفادة رقم: 4877 �. 

ويقول آخر: » يف حوالي الساعة 8:00  من مساء يوم األربعاء املوافق 2010/8/4، 
النجار جنوب مدينة  الكائن يف منطقة قيزان  الرياضية  املدينة  توجهت إىل ملعب 
التصوير  كامريا  أخرجت   ،... اجلنة،  فرقة طيور  لتغطية حفل حتييه  يونس،  خان 
صوت  مسعت  لالزدحام...،  الصور  من  عدد  اللتقاط  مرتفع  مكان  إىل  صعدت 
صراخ التفت فشاهدت شرطي ينادي وقال لي تعال...، شاهدت احد أفراد الشرطة 
ومسعت من خالل احلديث معه بان امسه طلعت، صرخ وحتدث معي بصوت مرتفع، 
كل  عليك  سأعرض  له  وقلت  عملي،  بطبيعة  أخربته  الكامريا،  أعطيين  لي  وقال 
الصور وأنا مل التقط أي صورة للحفل، وخالل عرضي الصور ألكثر من مرة عليه 
دخل شرطي بشرته سوداء وكان يبدوا عليه الغضب، قال لي أعطيين الكامريا، وإال 
سأقوم بكسرها وتكسري وجهك، وحاول انتزاع الكامريا بالقوة، وقلت له سأعرض 
الكامريا  وقدمت  الكامريا،  بذاكرة  املخزنة  الصورة  بعرض  وبدأت  الصور  عليك 
منه وعندها قام بسحبها ووجه لي عدة لكمات وشتمين، ثم فوجئت بشرطي آخر 

ضربين بهراوة على كتفي وسط الشتائم«. � إفادة رقم: 5696 �.

	 حرية التنقل.. املنع من السفر ومصادرة جوازات السفر•

اليت  السفر  املقالة مبصادرة جوازات  للحكومة  التابعة  األمنية  األجهزة  قامت 
تعود ألنصار حركة فتح وذلك حتت مربر أن السلطة الفلسطينية ال تصدر جوازات 
من  للعديد  السفر  جوازات  من  العشرات  مصادرة  متت  عليه  وبناء  لغزة،  سفر 
خلارج  السفر  من  املنع  سياسة  استمرت  حني  يف  فتح،  حلركة  املنتمني  املواطنني 
القطاع حبجة االنتماء حلركة فتح، وهو األمر املخالف للقانون كما أوضحنا سابقا.
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السلطان  تل  حي  يف  الكائن  الداخلي  األمن  مقر  إىل  توجهت  مواطن:»  يقول 
غرب رفح، ولدى وصولي إىل بوابة املقر قمت بتسليم بطاقة اهلوية وجواز السفر 
إىل أحد عناصر األمن، ثم اقتادني إىل داخل املقر وأدخلين يف غرفة عبارة عن 
 10 حوالي  وبعد  الغرفة.  وغادر  االنتظار  مين  وطلب  1x2مرت،  مساحتها  زنزانة 
دقائق عاد وسلمين وصل مبصادرة بطاقة اهلوية واجلواز، عندها سألته عن سبب 
هذا اإلجراء فقال لي من األفضل أن تلتزم الصمت وإال سيتم حتويلك إىل معتقل 
الغرفة حوالي نصف ساعة،  بداخل  بقيت  لوحدي.  وتركين  الغرفة  ثم غادر  غزة، 
والعودة  الغرفة  مغادرة  وطلب مين  األمن،  عناصر  من  آخر  بعدها حضر شخص 
إىل املنزل،. وأثناء خروجي من الغرفة شاهدت ضابط من األمن الداخلي أعرفه 
سابقًا، توجهت إليه وقلت له باني حباجة إىل جواز السفر الن لدي موعد للسفر 
الذي قدم من دولة قطر إىل  القادمة، وذلك ملقابلة أخي  األيام  إىل مصر خالل 
قرار  بان  منه  وعلمت  احلالي،  الوقت  يف  يستطيع  ال  بأنه  لي  فقال  للعالج.  مصر 
جهاز  بان  أعتقد  وأنا  غزة.  يف  احلكومة  من  بقرار  جاء  السفر  جوازات  مصادرة 
األمن الداخلي قام مبصادرة بطاقة هوييت وجواز سفري بسبب صفيت التنظيمية 
يف حركة فتح، وكأسلوب ضغط جديد على السلطة يف رام اهلل، مع العلم بأنهم مل 

يبدوا أسباب حول هذا اإلجراء«. � إفادة رقم: 5588 �.

  يف حالة أخرى يقول مواطن:» بتاريخ 2010/4/24 كان من املقرر عقد جلسة 
الدورة الثالثة للمجلس الثوري حلركة فتح يف مدينة رام اهلل، وعليه كنت سأتوجه 
حلضور  اهلل  رام  مدينة  إىل  فتح  حلركة  الثوري  اجمللس  أعضاء  من  سبعة  برفقة 
اجللسة..، وقبل املوعد املذكور بثالثة أيام أي بتاريخ 2010/4/21، بلغنا من قبل 
السيد خالد البطش، باملنع من السفر، حيث أبلغ ...، بأن املنع جاء بقرار من وزارة 
الداخلية يف حكومة غزة، دون إبداء األسباب لذلك، علمًا بأنين منعت سابقًا مرتني 

من السفر إىل رام اهلل بقرار من وزارة الداخلية«. � إفادة رقم: 5435 �.

الصحي  إىل خطورة وضعي  املعاجل  الطبيب  نبهين  أخرى:»  إفادة  كما جاء يف 
وقرر حجزي يف املستشفى حتت العالج متهيدا إلجراء عملية جراحية عاجلة خارج 
قطاع غزة ملعاجلة االنسداد يف الشرايني املغذية للقلب وارتفاع ضغط الدم، وبعدها 
ثم أسرعوا يف استخرج حتويله   »1« باستخراج منوذج رقم  املستشفى  إدارة  قامت 
طبية لي إلجراء العملية اجلراحية يف املركز العربي جلراحة القلب وأمراض الدم 
بنابلس، وكان ذلك بتاريخ 2010/6/14، وبعدها حتصلت على موعد إلجراء العملية 
أتواجد يف  أن  على   2010/6/30-20 بني  ما  الفرتة  بنابلس يف  العربي  املركز  من 
املستشفى خالل هذه الفرتة،....، وعند مراجعيت ملكتب األمن الداخلي مبجمع أبو 
خضرة بعد ثالثة أيام، أبلغوني بأنين ممنوع من السفر ومن مغادرة القطاع للعالج 
بسبب عملي يف حركة فتح على الرغم من أنين قدمت هلم ملفي الطيب الذي حيتوي 
على التقارير الطبية والتحويلة وموعد املستشفى، وأبلغوني بأن قرار املنع صادر عن 

احلكومة يف غزة«. � إفادة رقم: 5501 �.
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الوظائف  تقلد  الوظيفي واحلرمان من حق  الفصل 

احلكومية وسياسة »السالمة األمنية�  يف الضفة 

الغربية.

احلكومية  الوظائف  تقلد  حق  من  واحلرمان  الوظيفي  الفصل   .4
وسياسة »السالمة األمنية� يف الضفة الغربية.

إن إحدى السياسات اليت اتبعت من قبل السلطة الفلسطينية يف الضفة اثر حالة 
السياسي،  االنتماء  خلفية  على  العامة  الوظيفة  من  الفصل  سياسة  هي  االنقسام، 
انتمائهم  بسبب  وظائفهم  من  للفصل  محاس  أنصار  من  املئات  تعرض  حيث 

السياسي، ليبقوا يف مهب البطالة وبال معيل.

الفلسطينية  السلطة  اتبعت  فقد  مؤخرا،  قد احنصرت  السياسة  أن هذه  ومع   
املسح  على  تعتمد  الوطنية  السلطة  مؤسسات  صعيد  على  جديدة  توظيف  سياسة 
عن  اإلدارية  اجلهات  األمنية«، حبيث متتنع  »بالسالمة  تعرف  باتت  واليت  األمين 
توظيف أي شخص توصي األجهزة األمنية الفلسطينية بعدم توظيفه أو التعاقد معه 
بذريعة »انتمائه السياسي حلركة محاس«، أو غريها من التيارات الفكرية القريبة 
من محاس، فمجرد أن يكون الشخص حمسوب على محاس سواء كان هو أو هي، 
أو تربطه عالقه قرابة من الدرجة األوىل بشخص ينتمي حلماس، فإن هذا سبب 

كايف لفصله أو عدم قبول تعيينه، حتى وان كان على درجة عالية أكادمييًا ومهنيًا.

ما سبق بات يكرس سياسة رمسية قائمة على التمييز بني املواطنني بناء على 
انتمائهم السياسي، فيما يتعلق يف حق املواطن يف تقلد الوظائف العامة، وهو ما يعد 
خمالفة واضحة للماده 25 من القانون األساسي واليت تنص على :» العمل حق لكل 

مواطن وهو واجب وشرف وتسعى السلطة الوطنية إىل توفريه لكل قادر عليه«.

إن: على  تنص  اليت  األساسي  القانون  من   9 للمادة  خمالفتها  إىل  إضافة 
»الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء ال متييز بينهم بسبب العرق أو اجلنس 
أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو اإلعاقة«،  كما وختالف أحكام قانون اخلدمة 
املدنية رقم)4( لسنة 1998 وتعديالته واللوائح التنفيذية املكملة له، واليت ال متنح 
األجهزة األمنية أي دور أو اختصاص يف إجراءات التوظيف أو الفصل من الوظيفة 
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العامة، ناهيك عن خمالفتها لكثري من قواعد ومبادئ الشرعة الدولية اليت حتظر 
التمييز وتنص على حق الناس يف العمل.  

لذات  التعيني  رفض  أو  الوظيفي  الفصل  قضايا  من  الكثري  احلق  وثقت  وقد 
األسباب، إذ ترى احلق إن هذه السياسية تنتهك حقوق املواطنني استنادا إىل املادة 
أّي من  اعتداء على  كل   «: تنص على  واليت  الفلسطيين  األساسي  القانون  32 من 
احلريات الشخصية أو حرمة احلياة اخلاصة لإلنسان وغريها من احلقوق واحلريات 
العامة اليت يكفلها القانون األساسي أو القانون جرمية، ال تسقط الدعوى اجلنائية 
وال املدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتضمن السلطة الوطنية تعويضا عادال ملن وقع 

عليه الضرر«.

تقول مواطنة يف إفاداتها:» أذكر أنه بتاريخ 2008/9/9، حصلت على كتاب 
مدرسة  يف  مهنية  مدرسة  للعمل  العالي  والتعليم  الرتبية  وزارة  من  موقع  تعيني 
يف  للوظيفة  املطلوبة  واالمتحانات  املقابالت  اجتزت  أن  بعد  وذلك  الثانوية   ...
حينه، حيث حصلت على املرتبة األوىل يف امتحان القبول والتقييم، وبدأت العمل 
مدرسة بتاريخ 2008/9/11 وذلك لفرتة جتريبية على أن يتم تثبييت يف الوظيفة 
لدى  العمل  استمريت يف  وقد  التجريبية،  املدة  دون حتديد  املدة  تلك  انتهاء  بعد 
املدرسة املذكورة ملدة سنة وتسعة أشهر دون احلصول على كتاب رمسي أو قرار 
املدرسة  راجعت سكرتري  تعيين  من  حوالي سنة  وبعد  العمل،  يف  بتثبييت  الوزارة 
اليت اعمل بها، وبعد استفساره عن املوضوع اتضح أن عدم تثبييت يف العمل هو  
بسبب رفض املخابرات تثبييت، بتاريخ 2010/5/30، تسلمت كتاب رمسي موقع 
بها  اعمل  اليت  املدرسة  يف  تعييين  أو  تنسييب  بإلغاء  والتعليم  الرتبية  وزارة  من 
بسبب عدم موافقة اجلهات املختصة على تثبييت على أن انهي املهام املوكلة إلي 

بتاريخ 2010/6/16«.�إفادة رقم: �5508.

التدخل يف 
شؤون اجلمعيات
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5. التدخل يف شؤون اجلمعيات
5/1 التدخل يف شئون اجلمعيات يف الضفة الغربية 

أفرادًا  للفلسطينيني  أن  2على  فقرة   26 املادة  يف  األساسي  القانون  نص  
واألندية  والروابط  واالحتادات  واجلمعيات  النقابات  تشكيل   « يف:  احلق  ومجاعات 
 2000 للعام   1 رقم  اجلمعيات  قانون  قدم  وقد  للقانون«،  وفقًا  الشعبية  واملؤسسات 
تعبريا عمليا ومتقدما للحق يف تشكل اجلمعيات يف فلسطني، يف حني نصت املادة  20  
أهمية احلق يف تشكيل اجلمعيات كشكل  اإلنسان  على  العاملي حلقوق  من اإلعالن 
مهم من أشكال املشاركة السياسية و االجتماعية، يف حني أكدت املادة 2/1/22 من 
اجلمعيات  تشكيل  يف  احلق  على  والسياسية  املدنية  باحلقوق  اخلاص  الدولي  العهد 

كتعبري أصيل عن روح االلتزام بقيم الدميقراطية واملساواة واحلرية.

اليت  اهلجمة  هو  الغربية  الضفة  صعيد  على  االنقسام  حالة  تبعات  أحد  إن 
تعرضت هلا اجلمعيات اخلريية واهليئات األهلية احملسوبة على حركة محاس، من 
سواء  املؤسسات  تلك  غالبية  طالت  واليت  األمنية،  واألجهزة  الداخلية  وزارة  قبل 
باإلغالق أو املصادرة  وصوال إىل حل جمالس اإلدارة وتعيني جمالس إدارة حمسوبة 
تكون  قد  أشخاص  يقدمه  ترخيص  طلب  أي  رفض  عن  ناهيك  فتح،  حركة  على 
تلك  إدارة  تهديد أعضاء جمالس  أو  اعتقال  هلم صلة ما حبركة محاس، وكذلك 

اجلمعيات للضغط عليهم من اجل عدم ممارسة نشاطاتهم.

يتضح من جمموع الشكاوى اليت تلقتها وما وثقته مؤسسة احلق عن اجلمعيات 
باجلمعيات  املختصة  اجلهات  انتهاك  استمرار  يتضح  األهلية،  واهليئات  اخلريية 
والئحة  األهلية  واهليئات  اخلريية  اجلمعيات  قانون  ألحكام  الداخلية-  -وزارة 
على  حتظر  التنفيذية  والئحته  اجلمعيات  قانون  أحكام  أن  مع  التنفيذية،  القانون 
جمالس  أو  انتخاباتها  أو  اجلمعيات  اجتماعات  سري  يف  التدخل  الرمسية  اجلهات 
إدارتها أو عدد أعضائها، إال أن وزارة الداخلية تصر على حضور اجتماعات اهليئات 
العامة للجمعيات وحضور وإقرار انتخابات اجلمعيات، فضاًل عن تدخلها يف بعض 

حاالت التعيني وفرض أعضاء جمالس إدارة لبعض اجلمعيات، أو اشرتاطها ضرورة 
استبعاد بعض املرشحني لالنتخابات، كما رصدت »احلق« جتاهل اجلهات املختصة 
باجلمعيات تطبيق وتنفيذ قرارات احملاكم العليا املتعلقة بالطعن بقرارات الداخلية 
قيمتها  اجلمعيات  وتشكيل  تأسيس  حرية  أفقدت  اليت  التدخالت  من  وغريها 

ومضمونها.

يوم  يف  الوقائي  األمن  جهاز  بدأ  نابلس  يف  التضامن«  »مجعية  قضية  ففي 
2010/7/31 بالضغط على جمموعة من العاملني والعامالت يف اجلمعية، من خالل 
بطلب  والتقدم  اجلمعية  يف  خدمتهم  إنهاء  على  إللزامهم  مقره  إىل  استدعائهم 

االستقالة مكرهني.

وحبسب جمموع اإلفادات اليت وثقتها مؤسسة احلق حول هذه القضية، استدعى 
هويتاهم  حبجز  وقاموا  والعامالت  العاملني  من  جمموعة  الوقائي  األمن  جهاز 
والطلب منهم رمسيا بالتوقيع على كتاب استقالة معد من قبل ضباط التحقيق يف 
اجلهاز، تقول إحدى العامالت يف إفادتها:» وطلب مين )ضابط أمن وقائي( أن أقدم 
استقاليت من اجلمعية و أن أسلمها إىل الدكتور عالء مقبول الذي هو رئيس اهليئة 
اإلدارية للجمعية فكان جوابي بالرفض وقلت له أنا لست مضطرة على االستقالة و 
لست أنت من حتدد ذلك فقال لي أن هذا قرار من وزارة الداخلية ، بعد ذلك خرج 
من الغرفة وعاد بعد حوالي 5 دقائق ومعه أوراقه وقال لي تعالي لكي تقومي بالتوقيع 
على الورقة وقمت أنا بقراءة الورقة وكانت فحواها تدور حول تعهد رمسي من عدم 
وصول مقرات اجلمعية ، مل أقم بتوقيع الورقة فأجابين أنه لن تغادري املقر حتى 
تقومي بالتوقيع على الورقة أو بتوقيع استقاليت أو أنه لن أستطيع أن أغادر املقر أو 

يفرج عين حتى تنفيذ إحدى اخلياران السابقان«. �إفادة رقم: �5608.
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ما  إذا  باالعتقال  تهديدهن  مت  الطلب  بهذا  القبول  العامالت  لرفض  وبالنظر 
توجهن للعمل يف اجلمعية كما أجربهن الضابط على مراجعة اجلهاز يوميا وتركهن 
يف قاعة االنتظار لساعات طويلة ثم الطلب منهن الذهاب والعودة جمددا يف اليوم 
سيستمر  العمل  هذا  بأن  منهن  البعض  أخربوا  اجلهاز  ضباط  بأن  علما  التالي، 
قام  العامالت  بعض  على  الضغط  سياق  ويف  لالستقالة،  تقدميهن  ويتواصل حلني 
أفراد اجلهاز بتفتيش منازهلن ألكثر من مرة ودون إبراز أي مذكرة للتفتيش بل رد 
بأنه  قانوني  إذن  أي  تفتيش منزهلا دون  املواطنة على  احتجاج  الضباط على  أحد 
استنادا  التنفيذ  وواجب  ملزٌم  أمٌر  التفتيش  إبراز مذكرة  بأن  بذاته، علما  القانون 

لقواعد قانون اإلجراءات.

العامالت  إحدى  الوقائي مبصادرة وحجز سيارة  األمن  أيضا ضباط  قام  كما 
بشراء  واضحة  أوراق  لديها  املواطنة  بأن  علما  األموال  غسل  مكافحة  شعار  حتت 
البنك وبالتقسيط، ورغم طلبها املتكرر باسرتداد السيارة  هذه السيارة من خالل 
وتقدميها ما يثبت ملكيتها الشخصية هلا، قام أفراد اجلهاز بنقل السيارة إىل مقر 
اجلهاز يف رام اهلل والتحفظ عليها، بل واستخدامها إلغراض شخصية أو للجهاز، 
كما قاموا مبصادرة سيارة زوج ابنة إحدى العامالت حتت نفس الذريعة علمًا بأنه 

ميتلك أوراق ملكيته الشخصية للسيارة.

2/5 التدخل يف شئون اجلمعيات يف قطاع غزة
تعرضت اجلمعيات لسياسة استهداف ومالحقة من قبل احلكومة املقالة، خاصة 
ومصادرة  اجلمعيات  مقار  إغالق  يتم  حبيث  فتح،  حركة  على  حتسب  اليت  تلك 
داخليه  وزير  من  بقرار  جديدة  جلان  وتعيني  اجلمعيات  هيئات  حل  أو  حمتوياتها، 

احلكومة املقالة.

وقد كان آخر ما وثقته »احلق«  عملية اقتحام خلمُس مجعيات أهلية ومقر جلنة 
يوم  صباح  من   9:30 الساعة  بني  ما  وذلك  رفح،  حمافظة  يف  الوطنية  اإلصالح 
االثنني املوافق 2010/5/31   وحتى الساعة 10:00 من صباح يوم الثالثاء املوافق 
2010/6/1م، حيث تعرض تلك املقار للمداهمة واالستيالء من قبل عناصر عرَّفوا 

عن أنفسهم بأنهم يتبعون جلهاز األمن الداخلي، وتلك اجلمعيات هي:

	 مقر منتدى شارك الشبابي مبدينة رفح.•
	 مجعية بناة املستقبل اخلريية.•
	 مجعية اجلنوب لصحة املرأة.•
	 مجعية تطوير املرأة والطفل.•
	 مقر الربملان الفلسطيين الصغري يف مدينة رفح.•

حمتويات  معظم  ومصادرة  بتفتيش  الداخلي  األمن  جهاز  أفراد  قام  حيث 
اجلمعيات، ثم قاموا مبصادرة مفاتيح مقراتها، واستبداهلا مبفاتيح جديدة، وأبلغوا 

إداراتها بأنها مغلقة بقرار من األمن الداخلي، دون إبداء األسباب لذلك.

وعلى إثر ذلك قام عدد من مدراء تلك املؤسسات باالتصال مع دائرة اجلمعيات 
يف وزارة الداخلية يف رفح لالستفسار عن سبب اإلغالق، واليت بدورها نفت صلة 
وزراة الداخلية بهذه اإلجراءات، وبأنه مل جيِر أي تنسيق مسبق بني وزارة الداخلية 

وجهاز األمن الداخلي يف هذا الشأن.
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–وهي  الزراعيني  املهندسني  مجعية  إدارة  جملس  رئيس  أنا   «: مواطن  يفيد 
جسم نقابي تأسس نشاطها عام 1979، ومت تسجيلها عام 1992، وحصلت على كافة 
الرتاخيص الالزمة وفق القوانني املعمول بها، وهلا جملس إدارة منتخب ومكون من 
تسعة أعضاء، ويقع مقر اجلمعية يف شارع الريموك تقاطع كلية غزة وسط مدينة 
أحد  اتصال هاتفي من  وردني  املوافق 2010/10/11،  االثنني  يوم  غزة...، صباح 
موظفي اجلمعية يبلغين بوجود قوة من وزارة الداخلية يف مقر اجلمعية ومعهم قرار 
من وزارة الداخلية يف حكومة غزة بتسليم مقر اجلمعية فورا، وتوجهت على الفور 
يرتدون  أشخاص  أربعة  وجدت  وصولي  وفور  األمر،  الستطالع  اجلمعية  مقر  إىل 
مالبس مدنية ، وأبلغين أحدهم بأنهم مندوبني عن وزارة الداخلية ويريدون مين 
السيد عائد محادة،  قرارا موقعا من  القوة  قائد  أبرز  ثم  تسليمهم مقر اجلمعية، 
من  مكونة  للجنة  الوزارة   تشكيل  القرار  من ضمن  وكان  غزة،  داخلية  عام  مدير 
ليسوا  اللجنة  هذه  أعضاء  بأن  علما  سرداح،  منري  السيد  برئاسة  أفراد  مخسة 
إدارة اجلمعية،...، وعندما وصلت مقر اجلمعية وجدت عناصر  أعضاء يف جملس 
القوة قد اقتحموا مقر اجلمعية بالقوة وأخذوا املفاتيح من الفراش، وقاموا بتسليم 
املفاتيح للسيد منري سرداح مسئول اللجنة اليت شكلتها الوزارة والذي كان حاضرا 
الداخلية  اجلمعية  أبواب  أقفال  بتغيري  قاموا  ثم  اجلمعية،  مقر  الستالم  القوة  مع 
واخلارجية، ثم ابلغوني بان اجلمعية مت مصادرتها ومل تعد يف عهدتنا دون حترير أي 

حماضر استالم أو أي إجراء آخر«. �إفادة رقم: �5669. 

النسائية جبباليا الذي أترأس جملس  ويف حالة أخرى:» يعترب مركز الربامج 
إدارته، مركز ومشغل نسوي خيدم خمتلف الفئات النسوية، وقد تأسس املركز من 
قبل وكالة غوث وتشغيل الالجئني )األنروا( عام 1951، ومنذ ذلك الوقت متارس 
وكالة الغوث اإلشراف املالي واإلداري على املركز إىل أن استقل املركز إداريا عن 
وكالة الغوث يف نهاية عام 2006 ومت انتخاب جملس إدارة من قبل اجلمعية العمومية 
)اجملتمع احمللي( إلدارة املركز بعد استقالله عن الوكالة،...، صباح يوم اخلميس 
النقيب  املركز، حضر  وبينما كنت على رأس عملي يف مقر  املوافق 2010/10/14 

حممد عز الدين وهو مندوب من وزارة الداخلية يف حمافظة مشال غزة، ومعه قوة 
من الشرطة، وعندما سألت النقيب حممد عز الدين عن سبب حضوره ومعه القوة، 
أخربني بأنه وبقرار من وزارة الداخلية يف مشال غزة مت حل جملس إدارة املركز 
وزارة  قبل  من  سيدات  سبع  من  مكونة  مؤقتة  جلنة  وتعيني  مقره  على  والسيطرة 
الداخلية لإلشراف على املركز، ثم أمرني بتسليمه كافة مفاتيح وأقفال املركز من 
الداخل واخلارج، وعندما طلبت منه إبراز كتاب رمسي من وزارة الداخلية بذلك، 
اجلمعية  على  نسيطر  وسوف  السلطة  إحنا  رمسي...  كتاب  معي  ليس   « لي:  قال 
بالقوة«. وبعدها اخذ مين مفاتيح املركز، ثم قال لي بأن اللجنة املؤقتة اليت عينتها 
وزارة الداخلية بشمال غزة قد تصل يف أي حلظة الستالم مفاتيح املركز ومباشرة 
عملها يف إدارة املركز، وبالفعل خالل دقائق حضر إىل املركز سبع سيدات منقبات 
مل أتعرف على أي منهن، وأمر النقيب حممد عناصر الشرطة بتغيري أقفال ومفاتيح 
املركز ففعلوا ثم سَلم املفاتيح إىل رئيسة اللجنة املؤقتة، ثم أمروني أنا ومن معي من 
السيدات يف جملس إدارة املركز مبغادرة املكان دون أن يعطونين حمضر باستالم 

املركز وحمتوياته رغم أنين طلبت منهم ذلك«.
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اإلعدام غري القانوني

6. اإلعدام غري القانوني
السلطة  رئيس  مصادقة  األساسي  للقانون  وفقا  اإلعدام  عقوبة  تنفيذ  يقتضي 
الفلسطينية على حكم اإلعدام  حيث نصت املادة )109( على أنه:» ال ينفذ حكم 
اإلعدام الصادر من أية حمكمة إال بعد التصديق عليه من رئيس السلطة الوطنية 

الفلسطينية«.

كما نظم قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة 2001 إجراءات تنفيذ عقوبة 
اإلعدام واشرتط مصادقة رئيس الدولة بصفته وشدد على عدم جواز تنفيذها إال 
بعد مصادقته، حيث تنص املادة )408( على: »متى صار حكم اإلعدام نهائيًا وجب 
على وزير العدل رفع أوراق الدعوى فورًا إىل رئيس الدولة«، كما تؤكد املادة )409( 
من القانون نفسه بأنه: »ال جيوز تنفيذ حكم اإلعدام إال بعد مصادقة رئيس الدولة 
عليه«، كما ينظم القانون اإلشراف على تنفيذ العقوبة واجلهات املخولة باإلشراف 
على تنفيذها يف نص املادة )410(، بل إن القانون العسكري الذي يشكل مرجعية 
احملاكم العسكرية قد أكد على ضرورة مصادقة القائد األعلى للقوات املسلحة )وهو 

رئيس السلطة الوطنية حاليا( على أحكام اإلعدام.

أو  املدنية  سواء  الفلسطينية  احملاكم  من  الصادرة  األحكام  عدد  أن  يذكر 
العسكرية منذ إقامة السلطة الفلسطينية قد بلغت 94 حكما2، نفذ منها ثالثة أحكام 
يف الضفة الغربية، واحد يف العام 2000  واثنان يف العام 2002 بعد مصادقة رئيس 
السلطة الفلسطينية، يف حني نفذ  8 أحكام يف قطاع غزة ما بني عامي 2005-1998 

بعد مصادقة رئيس السلطة الفلسطينية.

عدم  وأمام  غزة،  وقطاع  الغربية  الضفة  بني  ما  االنقسام  حالة  إثر  وعلى 
عن  صدرت  اليت  اإلعدام  قرارات  من  أي  على  عباس  حممود  الرئيس  مصادقة 
احملاكم الفلسطينية سواء يف الضفة أو قطاع غزة، فقد  أعلنت احلكومة املقالة يف 

اهليئة الفلسطينية املستقلة،2009. مراجعة قانونية لعقوبة اإلعدام يف النظام القانوني الفلسطيين. 	2
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مايو/أيار 2009، أنها بصدد إنشاء جلنة مكونة من مستشارين وموظفني قانونيني 
أحكام  على  التصديق  عن  مسئولة  اللجنة  هذه  لتكون  هلا،  التابعة  العدل  وزارة  يف 
عباس،  الرئيس حممود  والية  بانتهاء  قانونيا  ذلك  مربرة  غزة،  قطاع  يف  اإلعدام 
وهو ما يعد مغالطة كبرية من قبل احلكومة املقالة، حيث ال جيوز استحداث جهات 
أخرى لتمارس صالحيات الرئيس اليت حددها القانون األساسي وحصرها بشخص 
الرئيس،  بغض النظر عن انتهاء الوالية من عدمه، وعليه فان تنفيذ عقوبة اإلعدام 

يعد اعتداء على حق املواطنني باحلياة من قبل احلكومة املقالة.

األمور  زمام  تولي حكومة محاس  منذ  غزة  قطاع  وقد صدر عن حماكم  هذا 
يف القطاع  وتشكيل جملس العدل األعلى -املخالف لقانون السلطة القضائية- 23 
عن  حكما صدر   )20( األحكام  تلك  بني  من  وكان  مدانني،  باإلعدام حبق  حكما 
عن  صدر  واحد  حكم  و  البداية،  حمكمة  عن  صدرا  وحكمني  العسكرية،  احملاكم 
 5 لتنفيذ  املقالة  احلكومة  بادرت  حيث  باإلعدام،  فيه حكمًا  أيدت  النقض  حمكمة 

أحكام باإلعدام رغم عدم مصادقة رئيس السلطة الفلسطينية، حبق املواطنني:

• حممد إبراهيم إمساعيل »السبع« 37عاما يف تاريخ 2010/4/15.	

•  ناصر سالمة أبو فريح 33 عاما يف تاريخ 2010/4/15.	

•  مطر حرب الشوبكي 35 عاما يف تاريخ 2010/5/18.	

• رامي حممد جحا 29 عاما 2010/5/18.	

• عامر صابر جسن جندية 41 عاما يف تاريخ 2010/5/18. 3	

  وعلى الرغم من أن معظم من نفذ فيهم عقوبة اإلعدام هم من املدنيني، فقد 
الفلسطيين  اجلزائية  اإلجراءات  قانون  أن  مع  بالرصاص  رميا  اإلعدام  فيهم  نفذ 

3	  اهليئة املستقلة حلقوق املواطن،2010. إعدام خارج نطاق القانون.

حدد بأن يكون اإلعدام للمدني “شنقا حتى املوت”.

  هذا وقد جاءت أحكام اإلعدام اليت صدرت حبق مدانني يف قطاع غزة، إما 
وفقا لقانون العقوبات الثوري ملنظمة التحرير لعام 1979، وهو قانون غري دستوري 
كونه ال ينتمي إىل منظومة قوانني السلطة كما انه مل يعرض على اجمللس التشريعي 
وغري منشور يف الوقائع الفلسطينية، وكثري من أحكامه تتعارض مع املعايري الدولية 
خالفًا  القانون  هذا  مبوجب  حملاكمتهم  املدنيني  إحالة  أن  حني  يف  العالقة،  ذات 
القاضي  أمام  املدنية  القضايا  يف  النظر  على  تشدد  اليت  العادلة  احملاكمة  ملعايري 
الطبيعي، وكذلك وفقا لقانون العقوبات الفلسطيين رقم )74( لسنة 1936،  وقانون 
القضاء  قانون  وأخريا   ،  2001 لسنة   )3( رقم  الفلسطيين  اجلزائية  اإلجراءات 

العسكري رقم )4( لسنة 2008 الذي صدر عن اجمللس التشريعي بغزة.

   إن خطورة تنفيذ عقوبة اإلعدام بطريقة غري قانونية تنبع من كونها تعدي 
على حياة املواطنني بطريقة غري قانونية، وهو األمر الذي له تبعات قانونية وجنائية 
العدالة  مبدأ  تطبيق  على  واالتفاق  املصاحلة  متت  لو  فحتى  أيضا،  واجتماعية 
االنتقالية وتطبيق العفو، فمن سيتحمل عدم قانونية اإلجراء ومن ستتم مساءلته، 
تلك تساؤالت على احلكومة املقالة أن تقف عندها مليا، إذا ما أدركت عدم تقادم 

جرمية املس باحلياة.
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التعديل غري القانوني
الفلسطينية للتشريعات 

7.التعديل غري القانوني للتشريعات الفلسطينية. 
على إثر فوز محاس يف االنتخابات التشريعية يف العام 2006، وما تال ذلك من 
مكونات  كل  على  اإلسرائيلي  االحتالل  سلطات  وهجمة  ومحاس  فتح  بني  ما  نزاع 
فقد  عصيبة،  أزمة  يف  الفلسطينية  التشريعية  السلطة  دخلت  الفلسطيين،  الشعب 
من  نائبًا  أربعني  من  وأكثر  الدويك  عزيز  د.  التشريعي  اجمللس  رئيس  اعتقال  مت 
اجمللس  انعقاد  وتعطل  كما   - البرلمانية  حماس  كتلة   - والتغيري«  »اإلصالح  كتلة 
فتح  حركيت  ومناكفات  النصاب  اكتمال  عدم  منها  األسباب  من  لكثري  التشريعي 

ومحاس واالنقسام فيما بعد، وهو ما عرض العملية التشريعية لشلل شبه تام.

أصدر   ،2007 العام  يف  الفلسطيين  االنقسام  أدت حلالة  اليت  األحداث  فبعيد 
الرئيس حممود عباس عددًا من املراسيم الرئاسية، تقضي بفرض حالة الطوارئ، 
القانون األساسي نظرا للظروف اخلطرية اليت عاشتها  العمل ببعض مواد  وتعليق 
القرارات  لعدد من  الفلسطيين  الرئيس  الفلسطينية، كما تال ذلك إصدار  األرض 
بقوة القانون، حبيث مل جيِر عرضها على اجمللس التشريعي، بدعوى عدم انعقاده، 
معتمدا يف ذلك على أحكام  املادة )43( من القانون األساسي اليت تنص على أن 
للرئيس احلق يف إصدار القرارات بقوانني يف حاالت الضرورة اليت ال حتتمل التأخري 
يف غري أدوار انعقاد اجمللس التشريعي. ومن بني تلك القرارات كان القرار بقانون 

بشأن االنتخابات العامة الذي أصدره الرئيس يف سبتمرب 2007.

قامت   ، وسياسية  حزبية  الستحقاقات  وتلبية  االنقسام  حلالة  وكنتيجة 
التشريعات  على  التعديالت  من  عدد  بتمرير  الربملانية  واإلصالح«  التغيري   « كتلة 
الفلسطينية، وكذلك إقرار قانون القضاء العسكري رقم 4 الذي صدر عن اجمللس 
التشريعي بغزة يف العام 2008، على الرغم من غياب العشرات من أعضاء اجمللس 
قوات  قبل  من  اعتقاهلم  بسبب  واإلصالح«  »التغيري  كتلة  على  التشريعي احملسوبني 
التشريعي  أعضاء  بقية  مقاطعة  وكذلك  الغربية،  الضفة  يف  اإلسرائيلي  االحتالل 
جللساته نتيجة مناكفات السياسية املتبادلة اليت فرضتها حالة االنقسام، وبالتالي 
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افتقار اجللسات إىل النصاب القانوني الالزم لصحة انعقادها.

»التغيري واإلصالح« الربملانية بعقد جلسات اجمللس التشريعي  حيث قامت كتلة 
نيابة عن  التوكيل  العمل بنظام  لنفسها  أن أجازت  بعد  نوفمرب 2007  يف غزة منذ 
أعضاء اجمللس التشريعي املعتقلني، وبالتالي، االدعاء بوجود نصاب قانوني النعقاد 
اجمللس التشريعي،	وهو ما أدخل اجلميع يف جدل حاد حول قانونية أو عدم قانونية 

تلك اجللسات.

ختطي  بعد  التشريعي  اجمللس  يف  واإلصالح«   »التغيري  كتلة  قامت  فقد  وعليه 
معضلة النصاب مبناقشة وإقرار وإصدار عدد من القوانني، ودون مصادقة رئيس 
السلطة الفلسطينية عليها، باالستناد إىل املادة )41( من القانون األساسي، واليت	 
تنص يف الفقرة 1 على انه :» يصدر رئيس السلطة الوطنية القـوانني بعد إقرارها 
من اجمللس التشريعي الفلسطيين خالل ثالثني يومًا من تاريخ إحالتها إليه، وله أن 
يعيدها إىل اجمللس خالل ذات األجل مشفوعة مبالحظاته وأسباب اعرتاضه وإال 

اعتربت مصدرة وتنشر فورًا يف اجلريدة الرمسية«.

 وقد كان آخر القوانني اليت أقرتها كتلة »التغيري واإلصالح«  يف اجمللس ما مت 
إقراره من تعديالت يف نهاية مايو املاضي على كل من: قانون اإلجراءات اجلزائية 
رقم )3( لسنة 2001، قانون مراكز اإلصالح والتأهيل رقم )6( لسنة 1998، وقانون 
العقوبات رقم )74( لسنة 1936،	 وقد مت تربير إقرار تلك التعديالت بادعاء وجود 

ثغرات يف القوانني، وتلبيًة للحاجات امللحة للمواطن واليت متس حياته4.

4	  املركز الفلسطيين حلقوق اإلنسان،2009 

االسـتنتاجـات
والتوصيات
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االستنتاجات
املمارسات واالنتهاكات إىل سياسة  تلك  يقلق مؤسسة »احلق« هو حتول  إن ما 
مدروسة تقف ورائها مؤسسة، تعتدي بوعي تام على حقوق وحريات املواطنني كحق 
وعدم  للتمييز،  تعرضه  وعدم  واملساواة  شخصه،  على  واألمان  احلرية  يف  الفرد 
واحلاطة  املهينة  واملعاملة  للتعذيب  تعريضه  وعدم  تعسفا،  حريته  وسلب  احتجازه 
بالكرامة، وحق الفرد يف احلماية من التعسف والتدخل غري القانوني يف خصوصياته 
التجمع  يف  واحلق  والتعبري  الرأي  وحرية  مراسالته،  أو  بيته  أو  أسرته  شؤون  أو 
السلمي واحلق يف تشكيل اجلمعيات، واحلق يف تقلد الوظائف العامة، واحلق يف نقل 
واستقاللية  سلطة  واحرتام  القانون  وسيادة  الصحافة،  وحرية  وتلقيها،  املعلومات 

القضاء، واحرتام حصانة السلطة التشريعية.

السلطة  من  كل  انتهاج  هو  هذا  تقريرها  يف  »احلق«  إليه  تشري  ما  أهم  إن   
الطرف  أنصار  متبادل ضد  متييز  لسياسة  غزة   يف  املقالة  واحلكومة  الفلسطينية 
القانون  من  التاسعة  املادة  خيالف  ما  وهو  السياسي،   انتمائهم  بسبب  األخر 
األساسي واليت تنص على أن:» الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء ال متييز 
بينهم بسبب العرق أو اجلنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو اإلعاقة«، حيث 
ترى احلق إن تصاعد التمييز كسياسة ممنهجة بسبب االنتماء السياسي احلاصل قد 
يرقى إىل كونه سياسة اضطهاد ممنهج، وهو ما يعترب جرمية وفقا للقانون الدولي، 
ناهيك عن أن سياسات وممارسات طريف االنقسام قد تتجه بفلسطني حنو نظام 

»الدولة البوليسية«.

العام 2010  مقارنة مع  إن حالة حقوق اإلنسان يف األرض الفلسطينية خالل 
األعوام 2007، 2008، 2009، واعتمادًا على ما قامت به »احلق« من رصد وحتقيق 
وتوثيق وحتليل لإلنتهاكات واملخالفات، وجبانب ما تلقته من شكاوى، تشري إىل إن 
الرغم  فعلى   ،2010 العام  أعلى يف  تكن  إن مل  الوترية  بنفس  استمرت  االنتهاكات 
اإلنسان داخليًا، كونه  وانتهاكًا حلقوق  األكثر دمويًة  العام  يعد  العام 2007  أن  من 

شهد بداية النزاع الدموي، إال أن احلق ترى أن العام 2010 يعطي مؤشرا خطريا 
خاصة  احلريات،  وقمع  وتقييد  احلقوق  بإهدار  تقوم  ممأسسة  سياسة  إىل  يشري 
االعتداء على حرية الفرد من خالل االعتقال التعسفي على خلفية االنتماء السياسي 
بقرارات  واالستهتار  املدني  القضاء  لصالحيات  العسكري  القضاء  سلب  واستمرار 
ألسباب  الوظيفة  من  والفصل  التعذيب  عمليات  وتصاعد  الفلسطينية  احملاكم 
واملخالفات  االنتهاكات  تلك  ترتبط  حيث  العامة،  احلريات  وتقييد  وقمع  سياسية 
السياسي يف كل من  انتمائهم  املواطنني بسبب  ومعلنة ضد  بسياسة متييز واضحة 

الضفة وقطاع غزة.

بتغطيته،  التقرير  والذي قام هذا  العام2011  األول من  بالربع  يتعلق  أما فيما 
استمرار  مع  التعذيب  مثل  االنتهاكات  من  كثري  يف  ملموس  تراجع  إىل  يشري  فهو 
التمييز بناًء على  االعتقال التعسفي على خلفية االنتماء السياسي وتواصل سياسة 
احلريات  قمع  عملية  ظهرت  حني  يف  غزة،  أو  الضفة  يف  سواء  السياسي  االنتماء 
الشعوب  مع  التضامنية  السلمية  التجمعات  وقمع  منع  أكثر من خالل  جلية  بصورة 

العربية املنتفضة أو التجمعات اليت تطالب بإنهاء االنقسام.

املسرح  على  ثلج  ككرة  تتدحرج  زالت  ما  اليت  اإلحداث  تلك  خطورة  إن 
الشعب  حق   وعلى  واحلريات،  احلقوق  على  السلبية  وانعكاساتها  الفلسطيين، 
الفلسطيين الرازح حتت االحتالل يف تقرير مصريه، تقتضي ضرورة انتباه خمتلف 
حتمل  ووجوب  اجلارية  األوضاع  خلطورة  واحلزبية  الرمسية  الفلسطينية  اجلهات 
احلزبني احلاكمني ملسؤولياتهما القانونية يف السيطرة على األجهزة األمنية، ووقف 
التحريض والتعبئة ضد بعضهما البعض، ووقف تبادل االتهامات والعودة لالحتكام 
للقانون ولغة احلوار من اجل إنهاء حالة االنقسام والعودة لالحتكام لقيم ومبادئ 

الدميقراطية.

احتقان  الفلسطيين من  لدى اجلمهور  تلمسته  ما  نتيجة  هو  »احلق«  إن حتذير 
وغضب وإحباط سواء تعرض النتهاك أم كان شاهدا عليه، إن نتيجة تلمس مشاعر 
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انعدام  باتت تشري إىل حالة من  أرائهم وأحكامهم،  الناس ومن ثم االستماع إىل 
الثقة مبؤسسات السلطة الفلسطينية أو احلكومة املقالة يف غزة، إنه شعور باالغرتاب 
العداء  الكيانات قد تصل إىل حالة من  تلك  وما بني  املواطنني  ما بني  واالنفصال 

والتوجس والريبة.

كما مل يعد خافيا على أحد حالة استقطاب طريف النزاع ) السلطة الفلسطينية 
الشعب  مصاحل  مع  تتباين  ودولية  اقليمية  أجندات  لصاحل  املقالة(  واحلكومة 
باملستوى  الفلسطيين  الشارع  ثقة  انعدام  حالة  سبب  ما  وهو  العليا،  الفلسطيين 
السياسي املسؤول أواًل وأخريًا عما ترتكبه أذرعه من خمالفات وانتهاكات ُيعَُّد كثرٌي 

منها جرائم ال تسقط بالتقادم.

بسبب  الفلسطيين،  اجملتمع  جتتاح  اليت  االجتماعي  التمزق  حالة  عن  ناهيك 
املستضعفة  األخرى  اجلهة  ألنصار  جهة  قبل  من  واالستهداف  السياسي  االنقسام 
العائلية  عليه  تغلب  جمتمع  يف  خطرية  تكون  والنقمة  العداء  مشاعر  إن  لديها، 
والعشائرية، وهما الوتر الذي مت التالعب فيه أيضا بسبب حالة االنقسام والنزاع  

وهو ما يعد لعبا بالنار.

إن »احلق« تتساءل عن إمكانية التعامل مع ملفات مثل القتل والثأر حتى يف ظل 
إحراز املصاحلة، إن هذه األسئلة واالستحقاقات تفرض نفسها على اجلميع،  فإن 
مل يكن من إجابات فعلى األقل االنتباه إىل مدى احندار األوضاع حنو جمهوٍل يهدد 

الشعب الفلسطيين سياسيًا وتارخييًا.

إن مؤسسة »احلق« ترى أن عملية استخدام القانون استخداما تعسفيا وتفسريه 
أو هناك  القانون على جمموعة هنا  وانتقائيا، أدى لتطبيق  تفسريا سياسيا أمنيا، 
مما اثر على حقوق املواطنني من حيث املساواة واحلق يف التمتع باحلقوق واحلريات 

بشكل متساو، وهو ما يشري لعملية متييز ترتكب حبق املواطنني يف كال اجلهتني.

عملية  حصيلة  جاء  الذي  التقرير  هذا  إلطالق  »احلق«  يدعو  سبق  ما  كل  إن 
رصد وتوثيق وتقصي للحقائق وقراءة للواقع الفلسطيين على مدار السنوات الثالث 
نظام  هاوية  إىل  االنزالق  خطورة  من  وغزة  الضفة  يف  اجلميع  حمذرة  املاضية، 

»الدولة بوليسية« اليت متارس القمع واالضطهاد.  

	 االضطهاد•
   نعين باالضطهاد ما عرفه النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية من كون 
االضطهاد:» حرمان مجاعة من السكان أو جمموع السكان حرمانًا متعمدًا وشديدًا 
أو  اجلماعة  هوية  بسبب  وذلك  الدولي،  القانون  األساسية مبا خيالف  احلقوق  من 
الدولية  أن االضطهاد  اجملموع.«)املادة 7، فقرة:2(، هذا وترى احملكمة اجلنائية 

جرمية حيث جاء يف نظامها األساسي:

» يشكل أي فعل من األفعال التالية  جرمية ضد اإلنسانية  متى 
أية  ضد  موجه  منهجي  أو  النطاق  واسع  هجوم  إطار  يف  ارتكب 

جمموعة من السكان املدنيني ، وعن علم باهلجوم«

مرتكب  استهداف   « بأنه:  االضطهاد  تعريفها جلرمية  يف  احملكمة  أردفت  وقد 
اجلرمية لشخص أو جمموعة أشخاص بسبب انتمائهم لفئة أو مجاعة حمددة على 
أسس سياسية أو عرقية أو وطنية أو إثنية أو ثقافية أو دينية أو تتعلق بنوع اجلنس«.

  وقد أدرجت احملكمة االضطهاد كجرمية ضد اإلنسانية وفقا للمادة السابعة 
من نظام احملكمة، وقد صنفت االتفاقية اخلاصة بوضع االجئيني)1951( يف معرض 
تعريف من هو الالجئ األسباب اليت قد تدعو املرء للخوف من التعرض لالضطهاد 
مبا يلي:» كل شخص يوجد، وبسبب خوف له ما يربره من التعرض لالضطهاد بسبب 

عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلي فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية«.

  إن االضطهاد يف القانون الدولي هو متييز دائم مدروس وممنهج، وهلذا اعترب 
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الدولية جلرائم احلرب فؤاد عبد  السابق باحملكمة  القاضي املصري  جرمية، يذكر 
املنعم رياض إن: » جرمية التمييز إذا مورست بشكل منهجي ضد فئة حمددة ألسباب 
احملاكم  أمام  العقاب  طائلة  تقع حتت  أن  اجلنس ميكن  بسبب  أو  عرقية  أو  دينية 
الدولية وتسمى جرمية االضطهاد«، وقد عرفت احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا 
االضطهاد يف قضية كيوبسكك بأنه: » إنكار جسيم وصارخ على أسس متييزية حلق 
مبادئ  اعتربت  فقد  وعليه  االتفاقي«،  أو  العريف  الدولي  القانون  يف  ثابت  أساسي 
وقواعد حقوق اإلنسان االضطهاد جرمية ال ميكن السكوت عليها، وال تسقط بالتقادم.

	 الدولة البوليسية•
  قد يتحول األمن الوطين »القومي« يف كثري من احلاالت إىل أداة لتحقيق مأرب 
سياسية من قبل النظام أو الدولة، فيصبح األمن هو الغاية والوسيلة اليت تصاحب 
املؤامرة  نظرية  هيمنت  إذا  خاصة  واحد،  آن  يف  وممارساتها  الدولة  سلوكيات 
الدولة  العدو املرتبص على ذهنية  أو  التهديد  أو هاجس   )Conspiracy theory(
كجزء من إسرتاتيجيتها الداخلية واخلارجية، وهو ما يؤسس ملا يدعى نظام  الدولة 

البوليسية ) police state( واليت هي نقيض دولة القانون.

  فإذا كانت الدولة القانونية هي اليت ختضع يف مجيع نشاطاتها حلكم القانون، 
إضافة لضمانها تأمني احلقوق واحلريات للمواطنني يف مواجهة احلكومة أو سلطة 
دولة  وضعتها  اليت  القانونية  القواعد  لنفس  اجلميع  خيضع  حبيث  ذاتها،  الدولة 
الدولــة  فان  معا،  للحريات  واحلامية  اخلادمة  ألنها  نفسها،  هي  فيهم  مبا  القانون 
يف  احلرية  مطلقة  والتنفيذية  اإلدارية  السلطات  فيها  تكون  اليت  هي  البوليسية 
اختاذ القرارات دون الرجوع إىل القواعد األساسية اليت حتدد صالحياتها وآليات 

استعمال تلك الصالحيات.

مؤسساتها  مجيع  فيها  تنصهر  اليت  هي  البوليسية  الدولة  إن  القول  خالصة 
الدولة  أمام  والتنفيذية معا، حبيث  يكون اجلميع  والقضائية  التشريعية  وسلطاتها 

ضرورات  الدولة  هذه  لتغليب  العامة،  واحلريات  للحقوق  ضمانات  بال  البوليسية 
ما  وصحيحة  مناسبة  تراها  اليت  أهدافها  أجل حتقيق  من  كل شيء  على  السلطة 

يقود  لالنفراد بالقرار السياسي وفرض ما جيب تنفيذه ولو بالقوة املسلحة.

القوانني  عليها  نصت  اليت  واحلريات  احلقوق  انتهاك  استمرار  فان  وعليه 
الفلسطينية املختلفة وأهمها حق اإلنسان حبفظ كرامته وحريته واحرتام حقوقه، 
وجعل مثل هذه احلقوق رهينة اخلالفات السياسية، وبل والتمييز ما بني املواطنني 
بلوغ  من  التحذير  ملواصلة  ويدفعنا  لدينا  القلق  يعمق  السياسي  انتمائهم  على  بناء 

وضع »السلطة البوليسية« وممارسة االضطهاد حبق هؤالء املواطنني. 
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التوصيات... رغبة  يف إعالء صوت الشعب نطالب : 

	 السياسي • االنقسام  إنهاء  اجل  من  عالية  مبسئولية  املصاحلة  اتفاق  تطبيق 
الفلسطيين  لشعبنا  والوحدة  اللحمة   وإعادة  الفلسطيين  الفلسطيين 

ومكوناته. ومؤسساته 

	 جتسيد العدالة االنتقالية من خالل:•
وأمل . 1 ضرر  من  بهم  حلق  عما  وتعويضهم  وذويهم،  الضحايا  من  	االعتذار 

وحرياتهم،  حقوقهم  يف  هلا  تعرضوا  اليت  االنتهاكات  جراء  ومعنوي  مادي 
سواء على صعيد القتل أو التعذيب أو االحتجاز التعسفي أو الفصل الوظيفي 
مبقتضى  املكفولة  وحرياتهم  حقوقهم  مست  اليت  التجاوزات  من  وغريها 

القانون األساسي ومبادئ حقوق اإلنسان.

للتحقيق . 2 املستقلة  الفلسطينية  اللجنة  لتوصيات  الفوري  التنفيذ  يف  	الشروع 
وفقًا لتقرير غولدستون، خصوصًا ما تعلق منها حبظر إحالة املدنيني على 
القضاء العسكري واإلفراج عن كافة املعتقلني السياسيني واملدنيني املوقوفني 
من قبل النيابة والقضاء العسكري يف الضفة وقطاع غزة وإلغاء كافة أحكام 
الغربية  الضفة  يف  املدنيني  حبق  العسكري  القضاء  أصدرها  اليت  اإلدانة 

وقطاع غزة.

	ضرورة إعادة مجيع من مت فصلهم من وظائفهم وأعماهلم إىل سابق عملهم . 3
حقوقهم  كافة  على  واحلفاظ  العمل  عن  االنقطاع  فرتة  عن  تعويضهم  مع 

الوظيفية. القانونية  وامتيازاتهم 

من . 4 مشروع  قانوني  مسوغ  دون  مصادرتها  متت  اليت  األموال  مجيع  	رد 
األشخاص االعتبارية اخلاصة أو األشخاص الطبيعيني.

	االلتزام بتنفيذ مبدأ سيادة القانون على اجلميع وعدم اإلفالت من العقاب . 5
والتأكيد على عدم حصانة أي شخص سواء أكان قائدًا أو مسؤواًل أو فردًا 
من الطرفني أمر أو نفذ أو شارك يف أي من اجلرائم واالنتهاكات اليت وقعت 

على احلقوق واحلريات.

منصب . 6 أي  عن  اجلرائم  هذه  مثل  بارتكاب  أدين  أو  يدان  من  كل  	إقصاء 
القانون  ألحكام  تنفيذًا  السلطة  صعيد  على  إداري  أو  أمين  أو  سياسي 

األساسي.

خالل . 7 من  وذلك  األهلية   واهليئات  اخلريية  اجلمعيات  أوضاع  	تسوية 
احلل  قرارات  للنظر يف مجيع  وغري رمسية  فلسطينية رمسية  تشكيل جلنة 
وقرارات تغيري جمالس اإلدارة وتعيني اللجان املؤقتة اليت مت اختاذها من 
هذه  وسالمة  صحة  مدى  لدراسة  االنقسام،  مرحلة  خالل  الطرفني  قبل 
القرارات، وللعمل على إعادة احلال ملا كان عليه جلميع اجلمعيات اخلريية 
واهليئات األهلية اليت مت حلها وإغالقها دون مسوغ قانوني مشروع، والعمل 
على تعويضها عن األضرار اليت حلقت بها تنفيذًا ألحكام القانون األساسي.

• تعزيز بناء القضاء الفلسطيين املستقل، وأبعاده عن احملاصصة السياسية، 	
الضمانات  أهم   أحد  من  واملستقل  والفاعل  النزيه  القضاء  جيسده  ملا 
األساسية  األعمدة  من  واحدا  يعد   بل  وحرياته،  اإلنسان  احلامية حلقوق 
واالقتصادية  السياسية  مبفاهيمه  اجملتمع  وأمن  الستقرار  الضامنة 
مت  ما  إذا  أو  الضمانة  هذه  غابت  ما  إذا  وهلذا  والثقافية،  واالجتماعية 
على  واالعتداء  بأدائها  العبث  جراء  وهيبتها  استقالهلا  من  االنتقاص 

سلطتها، فقد اجملتمع بال شك أسس  استقراره ومقومات تطوره ومنائه.
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• أن 	 غزة  قطاع  يف  القائمة  والسلطة  الفلسطينية  السلطة  على  جيب  وهلذا 
الفلسطيين اليت جيب  القضاء  الفورية ملؤسسات  الوحدة  إعادة  تعمل على 
انتقالي  أعلى  قضاء  تشكيل جملس  مهين عرب  وجه  على  تشكيلها  يعاد  أن 
يعيد هيبة ومكانة هذه السلطة ومينع العبث باستقالهلا وحيادها ونزاهتها.

• التشريعي 	 اجمللس  عمل  خالل  من  التشريعية  للمنظومة  االعتبار  	إعادة 
احلقوق  لصيانة  التنفيذية  السلطة  على  الربملانية  الرقابة  استعادة  على 
القانوني الذي كشفته مرحلة  واحلريات، وكذلك العمل على معاجلة اخللل 
له  مسح  ما  العسكري  للقضاء  الناظمة  بالتشريعات  يتعلق  فيما  االنقسام 

بالتغول على القضاء النظامي وغصب سلطاته الدستورية والقانونية.

• اللقاءات واالجتماعات املتعلقة باملفاوضات الفلسطينية 	 نشر كافة حماضر 
اإلسرائيلية، لوضع املواطن الفلسطيين بصورة ما جيري وإلشراكه يف البت 
والتقرير يف القضايا املتعلقة حبقه يف تقرير املصري وإقامة دولته املستقلة، 
على  جيري  مبا  وجاهال  غائبا  الفلسطيين  املواطن  يبقى  أن  يعقل  ال  إذ 
بهذا  اخلاصة  املعلومات  تبقى  وأن  وحقوقه  مستقبله  على  التفاوض  صعيد 

اجلانب حكرا على بعض األفراد.

• ونشر 	 املشروع،  غري  والكسب  الفساد  جرائم  ملرتكيب  واملالحقة  املساءلة 
املدنية  الدولة  مؤسسات  مجيع  ونفقات  املالي  العام  القطاع  بأداء  تقارير 

واألمنية.

• فيها 	 ميا  الرمسية  الوظائف  يف  يعني  من  ومؤهالت  التعيني  معايري  	نشر 
حقه  من  املواطن  لكون  الدبلوماسية،  والتعيينات  اخلارجية  التعيينات 
العامل  دول  صعيد  على  لتمثيله  يعينوا  من  ومؤهالت  بتفاصيل  يعرف  أن 

الدولية. واملنظمات 

• تقنني جمموع 	 العام عرب  املال  إنفاق وصرف  واضحة لضبط  وضع سياسة 
والعمل  أبناء شعبنا،  من  املهشمة  الفئات  ملنفعة  واحلوافز وحتويلها  املزايا 

على دعم بعض السلع األساسية واحملروقات.

• وضع سياسة واضحة لتوفري فرص عمل جلموع الشباب العاطلني عن العمل، 	
والعمل على وقف سياسة التعيني واإلقصاء على أساس االنتماء السياسي.

• 	وقف تدخل األجهزة األمنية يف الشؤون غري األمنية واحلياة املدنية، وتقليل 	
نفقات هذه األجهزة ومزاياها لصاحل الفئات املهشمة واحملتاجة.

• منع املشاريع االقتصادية االحتكارية ومراقبة أداء املشاريع الكربى لضمان 	
عدم اإلثراء على حساب املواطن والوطن.
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مؤسسة احلق
مؤسسة »احلق« – القانون من أجل اإلنسان، هي مؤسسة حقوق إنسان فلسطينية، غري حكومية ومستقلة، مقرها 
مدينة رام اهلل – الضفة الغربية، تأسست عام 9791 من قبل جمموعة من احملامني الفلسطينيني بهدف توطيد 

مبدأ سيادة القانون، وتعزيز وصون حقوق اإلنسان واحرتامها يف األراض الفلسطينية احملتلة. 

الشبكة  وعضوية  املتحدة،  األمم  يف  االجتماعي  االقتصادي  اجمللس  لدى  االستشارية  بالصفة  »احلق«  وتتمتع   
للموئل، وهي فرع جلنة   الدولي  والتحالف  التعذيب،  ملناهضة  الدولية  واملنظمة  اإلنسان،  اليورومتوسطية حلقوق 

»احلقوقيني الدوليني – جنيف«.

 ينصب عمل »احلق« على رصد وتوثيق انتهاكات حقوق اإلنسان الفردية واجلماعية يف األرض الفلسطينية احملتلة 
عام 7691 ومتابعتها، بهدف وضع حد هلذه االنتهاكات واجلرائم عن طريق التوعية مبخاطرها وآثارها، والعمل 
األحباث  بإعداد  »احلق«  وتقوم  الدولي.  أو  منه  الوطين  سواء  للقضاء  الدولية  اجلرائم  مرتكيب  تقديم  على 
والدراسات واملداخالت القانونية املتعلقة بأوضاع حقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة باالستناد إىل 

القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي حلقوق اإلنسان. 

بهيئات  واالتصال  اإلنسان،  حقوق  وانتهاكات  بقضايا  خاصة  وعاملية  حملية  محالت  تنظيم  على  »احلق«  تعمل 
دولية وإقليمية وحملية خمتلفة واستخدام آليات األمم املتحدة اخلاصة بهذا الشأن. 

كما تقوم »احلق« وبالتعاون مع منظمات اجملتمع املدني الفلسطيين، ومنظمات الدولة ذات العالقة، بالعمل على 
إدماج معايري حقوق اإلنسان الدولية يف القوانني والتشريعات والسياسات الفلسطينية. 

الدولي وحقوق  القانون  املهتم يف جمال  وللجمهور  للباحثني  توفر اخلدمة  قانونية متخصصة  لدى »احلق« مكتبة 
اإلنسان.    
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