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  ائج تحقيقها في أحداث قلقيلية التي أدت الى ـن نتـتعل "قـالح"مؤسسة 
  مواطنين فلسطينيين 6مقتل 

  
ام فريق       " الحق"انتهت مؤسسة  ائع والمعلومات والشهادات التي ق من جمع وتدوين ودراسة مختلف الوق

ة المؤسفة،    بحث المؤسسة الميداني والقانوني بجمعها عن ظروف ومالبسات أحداث م ة قلقيلي م   دين حيث ت
ان     ى جمع مجموعة من اإلفادات من السكان المجاورين وشهود العي زل     عل ة حصار المن ، فضال  لحظة بداي

ابلتهم عن  م مق ذين ت ة ال زة األمني راد األجه ين  بعض أف ي ع دت ف ي تواج ة الت واقم الطبي ن الط راد م ، وأف
ا تحت    زو القاء السيدة هدى الباش، ولم نتمكن من المكان جة صاحب المنزل الذي وقع فيه االشتباك، لكونه

ة دخول      ، خصوصا وأنها الشاهد الوحيد علىنابلسالحراسة المشددة بمشفى  حقيقة ما جرى لحظة محاول
ل  إ فراد األمن الفلسطيني للشقة التي تواجد فيها أفراد القسام، آما تعذر علينا اخذأ فادة بسام الياسين المعتق

ى اآلن دى ج حت از ل ن ه ائي، األم ام    الوق راد القس ين أف ه وب م بين ذي ت وار ال ة وتفاصيل الح ة طبيع لمعرف
  .المحاصرين قبل مقتلهما

  
ر المؤسس   دد تنش ذا الص لت إ  وبه ي توص ات الت ائج والخالص اة النت هادات    ليه ادات والش وع اإلف ق مجم وف

دقيقها     ،التي حصلت عليهاوالمعطيات  م تمحيصها وت ة ومنطق     بموضوعية ودر والتي ت ا بعناي استها وتحليله
ى   ة ال ي النهاي ال، لتصل ف ذا المج ي ه ة ف دراتها المتراآم ا وق ه المؤسسة من خبراته علمي استداللي امتلكت

ي ن   ائج الموضوعية الت ن النت ة م ديرها لمجموع تهاتصورها وتق ر خالص ائع  ةالمتمثل نش ات بالوق والمالبس
  -:التالية

  
ر الظهر في         ما بين الساعة التاسعة والنصف و .1 ى حي الظهر أو المسمى ببئ العاشرة مساء وصل إل

طينية،          ن الفلس زة األم ر أجه ن عناص رات م ة، العش ة قلقيلي ن مدين طى م ة الوس ة الجنوبي المنطق
المشترآة  عنصر، من القوة   60إلى  50 الى المكان حواليوصل  ،وبحسب التقديرات لشهود لعيان

ستخبارات واالمخابرات، والوطني، المن المكونة من أفراد من األالفلسطيني، أي القوة األمنية لألمن 
 .الوقائيمن واألعسكرية، ال

مال الضفة     .2 ي ش ام ف دين القس ز ال ب ع د آتائ مان، قائ د الس ال محم و اعتق ترآة ه وة المش هدف الق
ة   دة  الغربية ومحمد الياسين، وذلك بناء على معلومات أمني ا   مؤآ ا   آانت تمتلكه ذه أو توصلت إليه  ه

 .جهت لمحاصرته واعتقالهم من داخلةتواجد هؤالء األشخاص في المنزل الذي تو، بشأن األجهزة
م     .3 د الياسين     األشخاص المستهدفين باالعتقال من األمن الفلسطيني ه د السمان ومحم م  محم من  وه

طينيين باصطالح   نفها الفلس ي يص اردين"الشخصيات الت لطات  " المط ل س ن قب ين م ونهم مالحق لك
 .ل ومطلوب القبض عليهماالحتال

زل المستهدف،   الفلسطيني  األمن أفرادعند وصول  .4 ان عدد من    لمكان المن ا    آ واطنين يجلسون م الم
ا               ة ويوجد بينه ازل متقابل ة من عدة من ة مكون ع في منطق زل المستهدف يق بين المنازل، لكون المن

ازل    ذه المن ة ه ود ملكي ث تع احة، حي م،  لس قاء ه دثالث أش يم با عب ا، الحل دوش ا،  عب ر باش  الناص
 .لعائلة الباشا آخرومنزل  ديريه آلللمنزل  إضافة ،باشا إسماعيلو

ا       "المتحدث باسم رجال األمن     "  همطلب احد  األمن أفرادوصول فور   .5 د الناصر باش من السيد عب
 .ماهتفتيش منزلهدى  ي آان من بين الجالسين وزوجتهالذوعام، ) 40(البالغ من العمر حوالي  

ز  زوجة عبد الناصر توافق  لم .6 ام     على تفتيش المن م وافقت أم ة، ث وة   ل في البداي ، ودخلت  إصرار الق
 . األمنمن عناصر  ومجموعةهي وزوجها المنزل 

ذمرها من    .7 عند دخول المنزل أخذت السيدة هدى بالحديث بصوت مرتفع جدا معربة عن امتعاضها وت
ا، واستمرت بالسير  ي منزله ةبوجود األمن ف ا وزو رفق راجه ابق خمسة أف اه الط د من األمن باتج

راد      سطح المنزل إلىطريقهم  األمنتابع اثنين من رجال ، حيث الثاني ة أف وهدى  ، في حين بقي ثالث
 .وزوجها بالقرب من باب الشقة المستهدف تفتيشها

د ه، ت عبد الناصر وزوجن حيث يسك ،للشقةلحظة فتح الباب المؤدي   .8 ار   إطالق  أب  داخل من  مكثف  ن
ة    ،الشقة اء قنبل اه وإلق ا      باتج ى  أالمتواجدين خارج الشقة  مم راد األمن الفلسطيني     إدى ال صابة أف

ك   ع ذل ا تب ه، آم ا، وزوجت د الناصر الباش ثالث وعب ات بال اءلحظ ة  إلق زل أخرى قنبل ارج المن م خ ل
 . النار إطالقثم توقف تنفجر، 



 

أصيبوا  صوت الرصاص،   لي وأمام المنزل فراد قوى األمن المنتشرين في الطابق األرضأفور سماع  .9
ة     تبحالة من اإلر ة واضحة ودقيق ه، ودون معرف باك وانسحبوا بشكل سريع لخارج المنزل ومن مدخل

ا أخذت    المنزل     لحقيقة ما حصل وطبيعة وحجم اإلصابات التي نجمت عن ذلك، آم القوى المحيطة ب
ين الحين واآل  بإطالق النار بكثافة صوب المنزل،  خر يتجدد   وبعدها توقف إطالق النار غير انه آان ب

 .من الطرفين بشكل متقطع
اعة   .10 والي الس ل،  12ح ن منتصف اللي م م ين إحضارت ام الياس دى  ،بس ل ل و معتق ن وه از األم جه

ر صوت    ،أياممنذ الوقائي  وي         وتحدث بواسطة مكب ه ين م بأن زل، وأعلمه مع المحاصرين داخل المن
 .شريطة دخوله المنزل منفرداطلبه من المحاصرين حديث معهم، وتمت الموافقة على الدخول لل

زل   .11 ى المن ام ال ل بس اوز دخ دة ال تتج ائق 10لم ر دق ه اخب ور خروج ال  ، وف نرج انو األم ذين آ ا ال
 .أموات أو أحياءقد يكونوا على درج المنزل، مصابين  أفرادينتظروه بمشاهدة 

ر  حاولت سيارات اإلسعاف فور سم .12 دخل م ا آانت في      ااع النبأ عن المصابين الت ر أنه م، غي ر إلخالئه
ف    ار آثي إطالق ن ه ب زل تجاب ن المن راب م ة لالقت ل محاول ه آ ن داخل ن  م اد ع ى االبتع ا عل إلرغامه

 .المنزل
دني      خرج من المنزل المحاصر فجرا، لساعة الثانية والثلث حوالي ا .13 الزي الم ان ب د الياسين، وآ  محم

وع    يةبيده بندقية آلو د  وفي  )  M16(من ن إطالق واخذ   ،مسدس  األخرى الي ار   ب ة و الن بشكل  بكثاف
تح أ   ،عشوائي ا ف وه،     حينه ار باتجاهه وقتل راد األمن الن دها تجدد االشتباك م      ف م بع من بقي في     عث

ة   ائق    المنزل لغاي ة وعشرة دق ا  الساعة الثالث اقم       ،تقريب ام ط ور توقف االشتباك ق  األحمر الهالل  وف
 .محمد الياسين الذي وجد متوفيانقل جثة ي بالفلسطين

ة   .14 زل   الساعة الرابع رأة آانت داخل المن را سمع صوت استغاثة الم د اقتربت  اإلسعافتطلب  فج وق
 .من داخل المنزل النار بكثافة إطالقانسحبت من جديد على اثر  أنها إاللنقلها  إسعافسيارة 

تباآات المت  .15 تمرت االش ن ومحم  اس وى األم ين ق ة ب مانقطع اعة   د الس ى الس ة والنصف حت  السادس
السيطرة  وإعالنهملداخل البناية  األمنجهزة أ أفرادالنار ودخول  إلطالقوقف نهائي  ذلك تبع ،تقريبا

 .لى الموقفع
رحمن ياسين      وجدت جثث آل من  خالء القتلى عند الدخول الى داخل المنزل إل  .16 د ال شاهر شريم وعب

وطني     من جهاز األمن الوقائي، وجمال ا رخ من قوى األمن ال زل،      ، ول ك المن د الناصر الباشا مال عب
 .على مطلع الدرج آما وجد باب الشقة مفتوحا

القرب من    امن داخل الشقة، آما تم نقل هدى الباشمحمد السمان  تم إخالء جثة .17 التي وجدت مصابة ب
 .المشافيإلى احدى   مدخل الشقة

  
  الخالصة والتوصيات 

  :والمالبسات التي تمت خالل مختلف مراحل هذا الحدثيتضح من سياق الظروف 
  

أفراد أجهزة األمن  ستهدف اعتقالهم من قبل وجود نية واضحة بالقتال واالشتباك لدى األشخاص الم •
ى    اطع عل ات االستسالم وإصرارهم الق ة طلب ق لكاف ن رفضهم المطل ا يتضح م ذا م الفلسطيني، وه

 .مواصلة االشتباك الى النهاية
ن ب إ • راد   ن م م األف الق الرصاص ه ى إط ة    ادر ال زة األمني راد األجه يس أف الهم ول تهدف اعتق المس

 .الفلسطينية
ار           • تح الن ك من خالل ف ى أو المصابين، وذل ة إخالء القتل منع المحاصرين داخل المنزل بالقوة، لعملي

 .صوب سيارات اإلسعاف لمنعها من الوصول الى المصابين
زل ع     • يس بمع ة ل زة         ان حادث قلقيلي اطي األجه ة تع ن ممارسات أخرى، حيث ان الواضح من طريق

دا       من األشخاص المحسوبين    األمنية مع الموقوفين  اس، وتحدي ة اإلسالمية حم ة المقاوم ى حرآ عل
ة ب  ك المتعلق اعتل ديد  هم إخض ذيب الش دية  للتع غوط الجس ية،  والض ة القاس ى  والمعامل ول عل للحص

 .األجهزة األمنيةألفراد بهؤالء اثقة معلومات منهم، قد اثر على 
اوالت   ان  • دم االستسالم لمح ب بع ذه الكتائ راد ه ام ألف ب القس ادة آتائ وات ق ادل ودع التحريض المتب

زة األ  د ساهمت في رفض وتغي      االعتقال التي قد تواجههم من قبل األجه ة الفلسطينية ق رة  ي مني ب فك
الصريحة من آتائب القسام الستخدام الدعوة إن الحل السلمي لمثل هذه الحالة، وليس هذا فحسب بل 

ذر          د ين ا ق ة م ا حدث في قلقيلي رار م القوة لمنع أي محاولة اعتقال لمنتسبيها قد تقود الى تعميم وتك
ا في مثل هذه الظروف بمكان الحدث، فضال عن دور   بعواقب وخيمة على المدنيين الذين قد يتواجدو

 .هذه التصريحات في توسيع دائرة الصدام
 


