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مقدمة
منــذ ابتــدأ مــا ُعــرف باالنقســام الفلســطيني صيــف العــام  ،2007مارســت األجهــزة األمنيــة الفلســطينية ،ســواء
منهــا التــي تتبــع لمنظمــة فتــح فــي الضفــة الغربيــة ،أو تلــك التــي تتبــع لمنظمــة حمــاس فــي قطــاع غــزة،
انتهــاكات مختلفــة للحريــات العامــة فــي المناطــق التــي تقــع تحــت ســلطتها ،وعلــى رأس هــذه االنتهــاكات،
االعتقــال واالســتدعاء التعســفي لألشــخاص علــى خلفيــات تتصــل بانتمائهــم السياســي أو ممارســتهم للحــق
فــي التعبيــر الســلمي عــن الــرأي واالحتجــاج ،وخصوصــا ً بحــق أولئــك الذيــن يتبعــون للحــزب اآلخــر أو
يعارضــون سياســات المســؤولين ويرفضــون تصرفــات األجهــزة األمنيــة ،وبصــورة أثــرت عميقــا ً علــى
العالقــات االجتماعيــة الفلســطينية والثقــة المتبادلــة بيــن أطــراف المجتمــع.
وصحيـ ٌح أن مقــدار االنتهــاكات للحريــات العامــة كان فــي الضفــة الغربيــة أكثــر منــه ،عدديّــا ،ممــا هــو فــي قطــاع
غــزة ،وبفــارق كبيــر ،ســواء فــي العــام  ،2015الــذي يرصــده هــذا التقريــر ،أو علــى مــدار األعــوام الســابقة.
لكــن الثابــت أيض ـا ً أن كلتــا المنظومتيــن فــي كلتــا المنطقتيــن قــد مارســتا اعتقــاالت واســتدعاءات تعســفية علــى
خلفيــات لهــا عالقــة باالنتمــاء السياســي والــرأي ،وأرفقتــا هــذه الممارســات بعــدد مــن االنتهــاكات المتصلــة؛
كقمــع التظاهــرات واالعتصامــات الســلمية ثــم اعتقــال القائميــن عليهــا أو مــن المشــاركين فيهــا ،واالعتــداء علــى
صحفييــن بحكــم ممارســتهم لعملهــم واعتقالهــم ،إضافــة إلــى التعذيــب.
ويعــرض هــذا التقريــر نمــاذج وإحصــاءات ألهــم وأبــرز حــاالت االعتقــال واالســتدعاء التعســفي والتعذيــب
التــي قامــت بهــا األجهــزة األمنيــة الفلســطينية فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة علــى خلفيــات االنتمــاء السياســي
والتعبيــر عــن الــرأي ،حيــث يوثّــق لـــ  1274حالــة اعتقــال تعســفي فــي الضفــة الغربيــة ،و 117فــي قطــاع غــزة.
إضافــة إلــى  1089اســتدعا ًء تعســفيا ً فــي الضفــة الغربيــة ،و 98اســتدعا ًء فــي قطــاع غــزة .كمــا يعــرض ألســاليب
التعذيــب التــي اســتخدمتها األجهــزة األمنيــة فــي الضفــة وغــزة ،وعلى رأســها الضــرب والشــتم والمعاملــة المهينة.
ومــن المؤســف أن الجهتيــن الحاكمتيــن فــي الضفــة وغــزة ،وأنصارهمــا ،ترفضــان االنتقــادات التــي تو َّجــه إليهمــا
فــي هــذا الصــدد ،وأحيان ـا ً تنكرانهــا .واألهــم أن مجــرد الحديــث عــن هــذه االنتهــاكات يع ـ ّده البعــض أحيان ـا ً فــي
خانــة « تعميــق االنقســام » بيــن الطرفيــن ،فيمــا ال يُنظــر إلــى «االنتهــاك ذاتــه» كســبب رئيســي لالنقســام ،ويُنســى
فــي زحمــة الحديــث السياســي أن هنــاك إنســانا ً يعانــي هنــا وهنــاك ،فقــط بســبب حملــه رأيــا ً سياســيا ً يخالــف
سياســات الحــزب الحاكــم.
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وعليــه ،فــإن هــذا التقريــر يهــدف إلــى لفــت النظــر إلــى «الخنــق المركــب» الــذي يتعــرض لــه الفلســطينيون فــي
ضــوء معاناتهــم اليوميــة مــن االحتــال مــن جهــة ،ومــن األجهــزة األمنيــة الفلســطينية مــن جهــة أخــرى ،مــا يجعــل
هــذه الممارســات بمثابــة «خنــق ثــان» للفلســطينيين ومعانــاة فــوق معاناتهــم ،مــا يســتدعي مــن المســؤولين اتخــاذ
خطــوات أكثــر جديــة لوقــف هــذه االنتهــاكات بشــكل مطلــق.
ويهــدف هــذا التقريــر ،كذلــك ،إلــى وضــع المســؤولين فــي الســلطة الفلســطينية أمــام مســؤولياتهم ،فــي ضــوء
صيــرورة فلســطين طرفـا ً فــي العديــد مــن اتفاقيــات حقــوق اإلنســان ،وال ســيما العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق
المدنيــة والسياســية ( ،)1966والــذي تعــد األفعــال المذكــورة فــي هــذا التقريــر خرق ـا ً خطيــراً لــه.
ويعنــى هــذا التقريــر كذلــك بنقــل الصــورة للمقرريــن الخاصيــن باألمــم المتحــدة فــي المجــاالت التــي
جــرى انتهاكهــا ،مــن أجــل بــذل الجهــد بالتواصــل مــع الســلطة الفلســطينية لمنــع هــذه االنتهــاكات مجــدداً
ومحاســبة المســؤولين عنهــا وإنصــاف الضحايــا.
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أو ً
ال :انتهاكات األجهزة األمنية في الضفة الغربية:

تقــوم قــوات أمــن الســلطة الفلســطينية فــي الضفــة الغربيــة ،وبشــكل خــاص جهــازي «األمــن الوقائــي» التابــع
لــوزارة الداخليــة الفلســطينية ،ويقــوده اللــواء «زيــاد هــب الريــح» ،وجهــاز «المخابــرات العامــة» ،والــذي يقــوده
اللــواء «ماجــد فــرج» ويبتــع مباشــرة لمؤسســة الرئاســة الفلســطينية ،بممارســة االعتقــاالت واالســتدعاءات
التعســفية ،خصوصــا علــى خلفيــات سياســية ،وبشــكل واســع ،يزيــد عــن الـــ  1000حالــة ســنويا ً منــذ العــام .2007
وتســتهدف هــذه االعتقــاالت واالســتدعاءات خصــم «فتــح» السياســي ،مــن األفــراد المزعــوم انتماؤهــم لحركــة «حماس»،
أو «الكتلــة اإلســامية» ،والتــي تمثــل الجنــاح الطالبــي لحمــاس فــي الجامعــات ،إضافة للنشــطاء فــي الحركات الفلســطينية
األخــرى أو المســتقلين الذيــن يمارســون نقــداً حــاداً للســلطة الفلســطينية أو لمســؤوليها ،كمــا تســتهدف أحيان ـا ً نشــطاء
مواقــع التواصــل االجتماعــي الذيــن يوجهــون النقــد السياســي للســلطة مــن خــال صفحاتهــم الشــخصية.

االعتقاالت
بلــغ عــدد االعتقاالت التعســفية التي ســجلها المرصد األورومتوســطي
فــي الضفــة الغربيــة  1274حالــة اعتقــال ،أبرزهــا كان فــي مدينــة
«الخليــل» جنــوب الضفــة الغربيــة ،والتــي ســجلت لوحدهــا 321
حالــة اعتقــال تعســفي ،تلتهــا «نابلــس» فــي شــمال الضفــة بمجمــوع
 241حالــة ،فــرام هللا والبيــرة ب 154حالــة اعتقــال ،ثــم «طولكــرم»
ب 133حالــة اعتقــال ،وســجلت «قلقيليــة»  116حالــة اعتقــال ،أمــا
جنيــن فسـجّلت  107حــاالت ،تلتهــا بيــت لحــم ب 91حالــة ،وتوزعت
الحــاالت المتبقيــة علــى باقــي المناطــق (القــدس وبيــت لحــم وأريحــا
وســلفيت وطوبــاس).1
وتراوحــت مــدة االعتقــال التعســفي فــي الضفــة الغربيــة مــن  24ســاعة إلــى عــدة أيــام ،ووصلــت فــي أكثــر مــن
 27%مــن الحــاالت إلــى أكثــر مــن شــهر ،كمــا امتــدت أحيانـا ً إلــى عــدة أشــهر.

 .1يحتفــظ المرصــد األورومتوســطي لحقــوق اإلنســان بقائمــة تضــم أســماء جميــع الذيــن تعرضــوا لالعتقــال التعســفي فــي مــدن الضفــة الغربيــة المختلفــة
وتواريــخ ذلــك.
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وقــد حــاز جهــاز «األمــن الوقائــي» علــى الرقــم األكبــر مــن عــدد االعتقــاالت التعســفية فــي الضفــة ،إذ بلغــت
( )712حالــة اعتقــال تعســفي ،فيمــا بلــغ عــدد االعتقــاالت التعســفية التــي قــام بهــا جهــاز «المخابــرات العامــة»
( )494حالــة اعتقــال تعســفي ،ونفــذ جهــاز «االســتخبارات» ( )3حــاالت ،أمــا باقــي الحــاالت ( 65حالــة) ،فلــم
نحصــل علــى معلومــة مؤكــدة حــول الجهــاز المســؤول عــن االعتقــال.
وتفاوتــت أعــداد االعتقــاالت التعســفية مــن شــهر إلــى آخــر ،حيــث سـجّل شــهرا تمــوز (يوليــو) وآب (أغســطس)
أكبــر عــدد مــن االعتقــاالت التعســفية ،بمجمــوع ( )382معتق ـاً تعســفيا ً خــال هذيــن الشــهرين ،وتالهمــا شــهر
أيّــار (مايــو) ،والــذي شــهد ( )128حالــة اعتقــال تعســفي اســتهدفت أفــراداً مــن «حــزب التحريــر» وحركــة
«الجهــاد اإلســامي» ،كمــا طالــت طلبــة الجامعــات ،ال ســيما طلبــة جامعــة «بيرزيــت» شــمال رام هللا ،فيمــا بــدا
أنــه رد فعــل مــن األجهــزة األمنيــة علــى فــوز كتلــة «حمــاس» فــي انتخابــات الجامعــة نهايــة نيســان (ابريــل).
وإضافــة إلــى طلبــة الجامعــات ،طالــت االعتقــاالت التعســفية فــي الضفــة الغربيــة صحفييــن وحقوقييــن وأكاديميين.
ويُظهــر الجــدول أدنــاه توزيــع حــاالت االعتقــال التعســفي فــي الضفــة علــى األشــهر المختلفــة وفئــات المعتقلين.
جدول ( :)1حاالت االعتقال التعسفي في الضفة الغربية خالل العام  2015وفئات المعتقلين

الرقم

الشهر

عدد
المعتقلين

صحفيون
وحقوقيون

طالب جامعات

مع ّلمون
وأكاديميون

أخرى
أو غير محدد

.1

كانون الثاني (يناير)

76

1

24

5

46

.2

شباط (فبراير)

91

3

24

3

61

.3

آذار (مارس)

111

3

35

7

66

.4

نيسان (ابريل)

85

-

31

2

52

.5

أيار (مايو)

128

6

65

13

44

.6

حزيران (يونيو)

85

2

22

9

52

.7

تموز (يوليو)

235

5

97

12

121

.8

آب (أغسطس)

147

7

49

4

87

.9

أيلول (سبتمبر)

51

-

21

-

30

91

3

33

6

49

67

2

36

2

27

107

3

39

4

61

1274

35

476

67

696

.10
.11
.12

تشرين األول
(أكتوبر)

تشرين الثاني
(نوفمبر)
كانون األول
(ديسمبر)
المجموع
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االستدعاءات
مثّلــت االســتدعاءات ســيفا ً آخــر علــى المعارضيــن فــي الضفــة الغربيــة ،ويعنــي االســتدعاء قيــام الجهــاز األمنــي
بإعــام الشــخص المطلــوب بضــرورة الحضــور إلــى مقــر الجهــاز فــي يــوم ووقــت معينيــن ،لالستفســار منــه عــن
بعــض األمــور ،والتــي تكــون غيــر واضحــة فــي طلــب االســتدعاء.
وقــد بلــغ عــدد االســتدعاءات التــي وجهتهــا أجهــزة الســلطة الفلســطينية إلــى مواطنيــن فلســطينيين علــى خلفيــة
نشــاطاتهم السياســية أو التعبيــر عــن الــرأي ،خــال العــام  )1089( ،2015اســتدعا ًء ،وكمــا فــي االعتقــاالت ،كان
شــهرا تمــوز (يوليــو) وآب (أغســطس) األبــرز مــن حيــث عــدد االســتدعاءات ،إذ بلغــت ( )401اســتدعا ًء خــال
هذيــن الشــهرين فقــط ،تالهمــا شــهر أيّــار (مايــو) ،بـــ ( )124اســتدعا ًء.
جدول ( :)2أعداد االستدعاءات التعسفية في الضفة الغربية موزعة حسب األشهر المختلفة 2015 -
الرقم

الشهر

عدد االستدعاءات

.1

كانون الثاني (يناير)

32

.2

شباط (فبراير)

24

.3

آذار (مارس)

96

.4

نيسان (ابريل)

31

.5

أيار (مايو)

124

.6

حزيران (يونيو)

93

.7

تموز (يوليو)

214

.8

آب (أغسطس)

187

.9

أيلول (سبتمبر)

79

.10

تشرين األول (أكتوبر)

103

.11

تشرين الثاني (نوفمبر)

51

.12

كانون األول (ديسمبر)

55

المجموع

2
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 .2من المهم اإلشارة إلى أن العديد من الذين يتم استدعاؤهم ال يقومون بتبليغ أي جهة عن األمر .األرقام في الجدول هي ما تم التبليغ عنه أو نشره من خالل المستدعيين
أنفسهم أو عائالتهم.
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ويبــرز انتهــاك حقــوق المواطنيــن مــن خــال اســتعمال األجهــزة األمنيــة الفلســطينية لهــذه اآلليــة بشــكل واســع،
واســتغاللها الســتدعاء المعارضيــن وتوجيــه األســئلة لهــم عــن نشــاطات مشــروعة قامــوا أو ينــوون القيــام بهــا،
كاســتدعاء أشــخاص دعــوا لمظاهــرة معينــة أو كان لهــم دور فيهــا .وباإلضافــة إلــى توجيــه األســئلة «التحقيــق»،
تســتخدم المقابلــة أحيانـا ً لتهديــد األشــخاص وتحذيرهــم مــن االســتمرار فــي نشــاطهم السياســي أو حتــى االجتماعي،
كمــا حصــل مــع المواطــن «فضــل جباريــن» مــن قريــة «يطّــا» قضــاء الخليــل ،حيــث تــم اســتدعاؤه فــي حزيــران
(يونيــو) بهــدف دفعــه لتقديــم اســتقالته مــن جمعيــة رعايــة األيتــام فــي البلــدة.
وفــي بعــض األحيــان ،تنتهــي المقابلــة بطلــب الحضــور مــرة أخــرى أو حتــى عــدة مــرات الســتكمال التحقيــق.
حيــث تمــارس األجهــزة سياســة «االســتدعاء المتكــرر» ،لللمثــول أمــام جهــات أمنيــة ،وغالبـا ً مــا يُتــرك الشــخص
حيــن حضــوره لينتظــر فتــرة طويلــة وأحيانـا ُ فــي أجــواء بــادرة جــدا أو حــارة جــداً ،دون توفيــر التبريــد أو التدفئــة
الالزمــة ،ومــن ثــم يطلــق ســراحهم فــي آخــر النهــار دون مقابلــة المحقــق ،ليصــار إلــى اســتدعائهم مــرة أخــرى.

استدعاءات تطال الصحفيين
وفــي ســياق اســتغالل «االســتدعاء للمقابلــة» لتهديــد األشــخاص ،وال ســيما الصحفييــن ،أفــاد الصحفــي «منتصــر
بــاهلل محمــد نصــار» ،والــذي كان يعمــل مقــدم برامــج فــي راديــو علــم” التابــع لجامعــة الخليــل ،أنــه وبتاريــخ 20
كانــون الثانــي (ينايــر)  ،2015تــم اســتدعاؤه مــن قبــل جهــاز األمــن الوقائــي فــي الخليــل ،وتحذيــره مــن توجيــه
انتقــادات للرئيــس الفلســطيني أو لألجهــزة األمنيــة .وبحســب «نصــار» ،فــإن أفــراد الجهــاز تع ّمــدوا تأخيــره فــي
قاعــة انتظــار قبــل أن يدخــل علــى يقابلــه الشــخص المســؤول ،والــذي طلــب منــه عنــوان بريــده اإللكترونــي
وصفحتــه علــى» الفيســبوك» ،إضافــة إلــى كلمــة الســر ،وعندمــا فتــح المحقــق صفحــة «نصــار» علــى الفيســبوك،
بــدأ يناقشــه ببعــض التعليقــات التــي كتبهــا وتتعلــق بعمــل الســلطة ،ثــم حـ ّـذره مــن أن يكتــب أي شــيء عــن الرئيــس
أو جهــاز األمــن الوقائــي ،تحــت طائلــة االعتقــال.
وفــي حــاالت نــادرة ،انتهــت المقابلــة باعتقــال الشــخص المســتدعَى.
كمــا حصــل ،علــى ســبيل المثــال ،مــع الصحفــي «أســيد عبــد المجيــد
عمارنــة» ،مــن «بيــت لحــم» ،والــذي يعمــل مصــوراً لقنــاة «األقصــى»
الفضائيــة والتابعــة لـ«حمــاس» .حيــث اتصــل عليــه شــخص قــال إنــه مــن
جهــاز «األمــن الوقائــي» ،وطلــب منــه الحضــور للمقابلــة فــي مقــر الجهاز
بالمدينــة بتاريــخ  24شــباط (فبرايــر)  ،2015وحيــن وصــول «عمارنــة»
لمقــر الجهــاز ،تــم التحقيــق معــه حــول تقاريــر كان قــد أع ّدهــا ،ثــم جــرى

الصحفي العمارنة أثناء مشاركته في تظاهرة لرفض
اعتقال الصحفيين
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احتجــازه وتحويلــه للنيابــة العامــة ،والتــي وجهــت لــه تهمــة إثــارة النعــرات الطائفيــة ،وقامــت المحكمــة بتمديــد
اعتقالــه مرتيــن ،إلــى أن أفــرج عنــه بعــد شــهر ،ويؤكــد «عمارنــة» أن التحقيــق معــه طــوال مــدة اعتقالــه تر ّكــز
علــى عملــه الصحفــي مــع فضائيــة «األقصــى».

اعتقاالت على خلفية منشورات على «فيسبوك»:
سـجّل العــام  2015مــا مجموعــه ( )37حالــة اعتقــال فــي الضفــة الغربيــة يمكــن تصنيفهــا بأنهــا كانــت علــى خلفيــة
تتصــل بمنشــورات علــى «الفيــس بــوك» ،إضافــة إلــى ( )24اســتدعاء .وتعــود االعتقــاالت واالســتدعاءات إمــا
إلــى نشــر أو التعليــق أو إبــداء اإلعجــاب بمنشــورات تنتقــد عمــل الســلطة الفلســطينية أو أداء أجهزتهــا األمنيــة،
خصوصـا ً فيمــا يتعلــق بالعالقــة مــع إســرائيل.
وبســبب تشــديد القبضــة األمنيــة والمالحقــة علــى خلفيــة المنشــورات علــى فيــس بــوك ،أظهــر اســتطالع محلــي
للــرأي ارتفاعـا ً فــي عــدد أولئــك الذيــن أجابــوا بـــ «نعــم» علــى ســؤال (هــل تأخــذ بعيــن االعتبــار رقابــة األجهــزة
األمنيــة علــى وســائل التواصــل االجتماعــي؟) مــن  52%عــام  ،2014إلــى  66%فــي العــام  .2015وهــو رقــم
3
مخيــف فعليـاً .حيــث أجــاب  34%فقــط علــى نفــس الســؤال ب«ال» ،فيمــا اختــار  2%غيــر ذلــك.

ومن حاالت االعتقال التعسفي التي جرت على خلفيات تتصل بفيسبوك خالل العام :2015
«عامــر أبــو عرفــة» صحفــي مــن مدينــة الخليــل ،جــرى اعتقالــه يــوم
 17/8/2015لــدى جهــاز األمــن الوقائــي ومصــادرة حاســوبه الشــخصي،
بســبب منشــور قديــم كان كتبــه علــى الفيــس بــوك ينتقــد فيــه اســتخدام وكالــة
إخباريــة محليــة لكلمــة «الكابينيــت الفلســطيني» ،حيــث تســتخدم هــذه الكلمــة
عــادة الجتمــاع المســؤولين اإلســرائيليين ،حيــث اعتُبــر منشــوره تعريض ـا ً
بالســلطة الفلســطينية وأن اجتماعاتهــا تشــابه اجتماعــات القيــادة اإلســرائيلة
وينتــج عنهــا نتائــج ســيئة بالنســبة للشــعب الفلســطينيُ .وجهــت للصحفــي
«أبــو عرفــة» تهمــة «إثــارة النعــرات الطائفيــة» ،مــا دفعــه إلــى أن يبــدأ
إضرابــا عــن الطعــام ،ثــم أفــرج عنــه بعــد أربعــة أيــام بكفالــة ماليــة.
ـــــــــــ
 .3تقرير وسائل التواصل اإلجتامعي يف فلسطني .2015
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«خليــل عفانــة» ،موظــف فــي وزارة األوقــاف التابعــة للســلطة الفلســطينية
فــي أبــو ديــس (شــرقي القــدس) ،اعتقــل مــن قبــل جهــاز المخابــرات العامــة
الفلســطيني يــوم  25/4/2015بســبب تعليقــه مشــجِّ عا ً علــى منشــور البنــة
أختــه علــى «فيســبوك» ،تقــول فيــه إن عرفــات «ليــس شــهيدا» .فيمــا قالــت
الســلطة الفلســطينية ،مــن خــال خبــر نشــرته وكالــة «وفــا» الرســمية ،إن
اعتقــال «عفانــة» جــاء «علــى خلفيــة قيامــه بالتهجــم واإلســاءة إلــى الشــهيد
القائــد الخالــد ،ورمــز الشــعب الفلســطيني «أبــو عمــار» (عرفــات)».

الصحافــي والمصــور «هشــام كامــل خالــد أبــو شــقرة» ( 27عامــا) مــن
ســكان مدينــة بيــت لحــم ،جــرى اعتقالــه مــن قبــل جهــاز األمــن الوقائــي،
بتاريــخ  ،16/3/2015وجهــت لــه عــدة تهــم مــن بينهــا «إثــارة النعــرات
الطائفيــة» و»التحريــض علــى الســلطة» مــن خــال منشــورات لــه
علــى موقــع التواصــل االجتماعــي «فيســبوك» ،وتمــت مصــادرة جهــاز
الحاســوب وكاميرتــي تصويــر خاصــة بــه .ثــم أفــرج عنــه بعــد أســبوعين
بكفالــة ماليــة (قرابــة  1400دوالر) بعــد براءتــه مــن التهــم المنســوبة إليــه،
مــع اســتمرار محاكمتــه علــى تهمــة «إثــارة النعــرات الطائفيــة».

الناشــط الفلســطيني «بــراء القاضــي» ،وجهــت لــه تهمــة «شــتم موظــف
عــام» مــن قبــل جهــاز المخابــرات العامــة الفلســطيني أثنــاء التحقيــق معــه
بعــد اســتدعائه للمقابلــة يــوم  ،26/1/2015وذلــك بســبب أنــه ،فــي منشــور
لــه عالفيســبوك ،انتقــد أداء «جبريــل الرجــوب» ،رئيــس االتحاد الفلســطيني
لكــرة القــدم ،والــذي يُعــد أحــد مســؤولي الســلطة الفلســطينية ،ودعــا إلقالتــه
وإعطــاء المنصــب لشــخصية أخــرى مــن قيــادات الســلطة ،بطريقــة نقديــة
ته ّكميــة .وقــد أفــرج عنــه بعــد قضائــه  4أيــام فــي الســجن.
وكان ســبق لـــ « القاضــي » أن اعتقــل لمــدة عشــرة أيــام لــدى الســلطة الفلســطينية فــي  14ســبتمبر  ،2014وأفــرج
عنــه بكفالــة ماليــة ( 7000دوالر أمريكــي) بســبب تحقيــق صحفــي نشــره حينهــا ووجهــت لــه علــى أساســه تهمــة
« ذم الســلطة العامــة ».

10

انتهاكات لحظة االعتقال
تتخلــل عمليــة االعتقــال التعســفي ،والتــي تتــم غالبـا ً إمــا مــن البيــت أو مكان
العمــل ،أو مــن األماكــن العامــة فــي بعــض األحيــان ،انتهــاكات متعــددة ،ال
تقــف عنــد عــدم إبــراز إذن قضائــي بأمــر االعتقــال.
ففــي  26آذار (مــارس) ،تــم االعتــداء بالضــرب علــى «مؤيــد الطيــط»،
وزوجتــه ميســون ،أثنــاء محاولة أفراد من «األمــن الوقائي» اعتقاله من بيته
فــي بلــدة «بيــت أمــر» شــمال الخليــل ،ممــا اســتدعى نقلهمــا إلى المستشــفى.
وفــي نيســان (ابريــل) ،قــام أشــخاص ملثمــون باالعتــداء بالضــرب علــى
«بــراء القاضــي» ،وهــو طالــب إعــام فــي جامعــة بيرزيــت ،ثــم أخــذوه معهــم
بســيارة مجهولــة .وفيمــا حاولــت شــقيقته «تســنيم» ،والتــي كانــت ترافقــه لحظــة االعتــداء عليــه ،منعهــم مــن ذلــك،
اعتــدوا عليهــا بالضــرب والــركل .يقــول «القاضــي» إنــه فــي األســبوعين الذيــن ســبقا الحادثــة ،كان قــد تلقــى أكثــر مــن
تهديــد علــى صفحتــه الخاصــة علــى «فيســبوك» ومــن خــال اتصاليــن علــى هاتفــه ،بســبب كتابتــه منشــوراً يتعــرض
لرئيــس الســلطة «محمــود عبــاس» ،ويؤكــد القاضــي أنــه كان أبلــغ األجهــزة األمنيــة بهــذه التهديــدات ،كمــا أبلغهــم
بواقعــة االعتــداء عليــه وعلــى شــقيقته ،لكــن تحقيق ـا ً جدي ـا ً لــم يحصــل.
وفــي تشــرين األول (أكتوبــر) ،تعــرض «ســامر عابــد» لالعتــداء عليــه
بالضــرب المبــرح قبــل أن يتــم اعتقالــه بتهمــة «التشــهير بالســلطة علــى
موقــع فيســبوك» .وفــي الثانــي مــن نفــس الشــهر ،قــام عناصــر مــن
الشــرطة واألمــن الوقائــي باالعتــداء بالضــرب والســحل علــى بعــض
المشــاركين فــي تظاهــرة جــرت فــي طولكــرم ،بســبب رفــع المشــاركين
أعالمــا ً «خضــراء» ترمــز لحركــة «حمــاس ،ثــم قامــت باعتقــال عــدد
منهــم .و ُعــرف مــن هــؤالء الطفــل «عكرمــة رائــد قــوزح» ( 17عامــاً)
و«يحيى قاروط».
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مصادرة ممتلكات خاصة
وبجانــب االعتــداء علــى الشــخص بالضــرب حيــن اعتقالــه فــي بعــض الحــاالت ،تقــوم األجهــزة األمنيــة فــي
الكثيــر مــن الحــاالت بمصــادرة بعــض المقتنيــات الخاصــة بالشــخص ،ال ســيما أجهــزة الحاســوب والحواســيب
المحمولــة والهاتــف الشــخصي ،دون وجــود إذن يســمح بمصادرتهــا .وفــي غالــب الحــاالت ،يحتــاج اســترجاع هــذه
المقتنيــات إلــى وقــت طويــل موســوم بالمماطلــة المتعمــدة ،والتــي قــد تمتــد إلــى عــدة أشــهر ،أو حتــى بعــدم إرجــاع
المقتنيــات المصــادرة مــن األصــل.
ففــي شــباط (فبرايــر) ،تــم مصــادرة أجهــزة وحواســيب فــي  8حــاالت (منــزل عبــد ســالم حجــاج ،منــزل ناجــي
حجــاج ،منــزل بديعــة بريجيــة ،منــزل مصطفــى عــودة ،منــزل عــادل حجــاج ،خبــاب الحمــد ،باســل أبــو ســليمان،
محمــود موســى ربعــي) ،وتمــت مصــادرة الســيارة الخاصــة بالمواطــن «إيــاد ناصــر» عنــد اعتقالــه.
وفــي آذار (مــارس) ،تــم مصــادرة أجهــزة وحواســيب فــي  5حــاالت (محمــود ســعيد نوفــل مــن قلقيليــة ،مأمــون
العــواودة وطاهــر عصافــرة مــن الخليــل ،أحمــد عــودة مــن طولكــرم ،لطفــي أبــو النصــر مــن جنيــن) .أمــا فــي
نيســان (ابريــل) ،فصــادرت األجهــزة األمنيــة أجهــزة حاســوب وجــواالت الطالبيــن الجامعييــن «معــاذ هرشــة»
مــن مدينــة طولكــرم ،و«عــاء الحــروب» مــن مدينــة الخليــل.
وفــي تشــرين الثانــي (نوفمبــر) ،اعتقلــت األجهــزة األمنيــة فــي قلقيلــة «محســن شــريم» وطفلــه «إســام»،
وصــادرت جهــازي حاســوب و 4هواتــف محمولــة ومبلغــا ً ماليــا ً خاصــا ً بالعائلــة.
وعنــد اعتقــال الصحفييــن ،يترافــق االعتقــال غالبــا بمصــادرة حواســيبهم أو كاميــرات التصويــر الخاصــة بهــم ،كمــا
حصــل مــع الصحفييــن «عامــر أبــو عرفــة» و«جــواد شــلبي» و«هشــام أبــو شــقرة» .وفــي آب (أغســطس) ،اعتقــل جهــاز
«المخابــرات الفلســطينية» الصحفــي «مصعــب الخطيــب» باإلضافــة لمصــادرة جوالــه وكاميــرا التصويــر ،وذلــك أثنــاء
تغطيتــه العتصــام قــام بــه أهالــي المعتقليــن لــدى الســلطة فــي مدينــة «نابلــس» للمطالبــة باإلفــراج عــن أبنائهــم.
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التعذيب والمعاملة القاسية
عشــرات الشــكاوى واإلفــادات التــي تلقيناهــا إضافــة للمعاينــات الموضعيــة والتقاريــر الطبيــة ،التــي تؤكد ممارســة
التعذيــب والمعاملــة القاســية فــي ســجون الســلطة الفلســطينية فــي الضفــة الغربيــة ،بشــكل منهجــي ،إذ تثبــت الوقائع
أن اســتخدام التعذيــب هــو نهــج متبنــى ،فيمــا يبــدو ،مــن قبــل األجهــزة األمنيــة الفلســطينية .وذلــك مــن خــال امتــداد
مســاحة التعذيــب علــى كافــة المــدن وأماكــن االحتجــاز ،وشــمولها لحــاالت كثيــرة ســنويا ،واســتمرارها عامـا ً بعــد
عــام ،وعــدم توفــر أي دالئــل تشــير إلــى قيــام الجهــات المعنيــة فــي الســلطة بالتحقيــق حيــال عشــرات الشــكاوى
التــي قدمــت لهــا وتتعلــق بممارســة أفرادهــا للتعذيــب.
وكان تقريــر بعثــة األمــم المتحــدة لتقصــي الحقائــق بشــأن النــزاع فــي غــزة ،المعــروف ب«تقريــر غولدســتون»،
قــد ذكــر أن ممارســة األجهــزة األمنيــة الفلســطينية للتعذيــب فــي الضفــة يشــهد شــكال مــن «التواطــؤ» مــن خــال
صمــت المســؤولين عــن هــذه األفعــال( .الفقــرة  1560مــن التقريــر).
وبلــغ عــدد الحــاالت التــي وثقــت ممــن تعرضــوا للتعذيــب فــي العــام  2015مــا مجموعــه ( )179حالــة ،أي
بمعــدل  14%مــن مجمــوع حــاالت االعتقــال التعســفي.
وتختلــف أشــكال التعذيــب والمعاملــة القاســية ،فهــي تشــمل الضــرب المبــرح بالعص ـ ّي أو «الكربــاج» ،والــركل
باألقــدام ،أو الصفــع علــى الوجــه ،واللكــم ،والعــزل االنفــرادي في غــرف ضيقــة وذوات روائح كريهــة ،والحرمان
مــن النــوم ،والشــبح ،إضافــة إلــى التهديــد بالقتــل ،والشــتم.
ويعنــي «الشــبح» أن يتــم وضــع « ُعصابــة  -ضمــادة» ثخينــة علــى عينــي المعتقــل ومــن ثــم تركــه واقف ـا ً لمــدة
طويلــة قــد تصــل إلــى  10ســاعات ،ووجهــه إلــى الحائــط .أو قــد تمتــد إلــى شــد ذراعيــه إلــى الخلــف واألعلــى إلــى
شــباك غرفــة التحقيــق أو البــاب أو فــي الســقف أو علــى ســلم ،وفــي بعــض األحيــان ،كان يتــم تعليــق المعتقــل مــن
الرســغين دون الســماح لرجليــه بمالمســة األرض.
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حاالت تعذيب
بتاريــخ  4كانــون الثانــي (ينايــر)  ،2015تعــرض «ليــث عصافــرة»،
وهــو طالــب فــي كليــة الزراعــة بجامعــة الخليــل ،لالعتقــال مــن قبــل جهــاز
«المخابــرات الفلســطينية» ،وفيمــا أســندت لــه تهمــة «غســيل األمــوال»،
يؤكــد «عصافــرة» أن التحقيــق معــه كان فقــط حــول نشــاطه الطالبــي ،وقــد
برّأتــه المحكمــة ،وأفــرج عنــه بعــد  10أيــام.
تعــرض العصافــرة أثنــاء اعتقالــه للتعذيــب ،حيــث يقــول إنــه كان يُضــرب
بواســطة خشــبة علــى أصابعــه ،وكان العســكريون يجبرونــه علــى خلــع
حذائــه ثــم يقومــون بالــدوس علــى أطــراف أصابــع رجليــه ببســاطريهم.
هــذا االعتقــال لــدى األجهــزة األمنيــة بســبب النشــاط الطالبــي لــم يكــن األول بحــق «عصافــرة» وال األخيــر ،فقــد
تعــرض لالعتقــال عــدة مــرات فــي العــام  ،2014وتعــرض خاللهــا للضــرب وتعريــة المالبــس ووضعــه فــي
مــكان مكيــف .وبتاريــخ  21كانــون الثانــي (ينايــر)  ،2015أي بعــد اإلفــراج عنــه بأســبوع ،تعــرض «عصافــرة»
لالعتقــال مجــدداً مــن قبــل عناصــر فــي «المخابــرات العامــة» .أثنــاء التحقيــق معــه ،ســأله المحققــون عــن عالقتــه
بطالــب يــدرس فــي ذات الجامعــة .وحيــن أنكــر «عصافــرة» معرفتــه بهــذا الشــخص ،انهــال عليــه المحققــون
بالضــرب المبــرح بأيديهــم وأرجلهــم.
أمــا «عمــر حســن الكســواني» ،وهــو مســؤول فــي «الكتلــة اإلســامية»
بجامعــة بيرزيــت ،فاعتقــل يــوم  28شــباط (فبرايــر)  2015علــى يــد األمــن
الوقائــي .يقــول «الكســواني»« :تــم اعتقالــي علــى يــد أفــراد األمــن الوقائــي
ونقلونــي إلــى مقرهــم فــي «حــي البالــوع» بــرام هللا ،وهنــاك تعرضــت
للشــبح ألكثــر مــن  15ســاعة متواصلــة والضــرب علــى وجهــي وجســدي
بصــورة عنيفــة وحرمــت مــن النــوم» .ويضيــف« :وضعونــي علــى ســلم
بحيــث يكــون ظهــري ملقــى علــى درجــات الســلم ،وكبلــوا يــد ّ
ي وســاق ّي عند
أطــراف الســلم ،ثــم بــدؤوا بضربــي علــى جميــع أنحــاء جســدي» .ويؤكــد
«الكســواني» أن التحقيــق معــه دار حــول نشــاطات الكتلــة االســامية فــي
جامعــة بيرزيــت وتمويلهــا.
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وفــي أواخــر نيســان (ابريــل) ،اعتقــل األمــن الوقائــي الطالــب «جهــاد ســليم»،
وهــو مســؤول فــي «كتلــة الوفــاء اإلســامية» فــي جامعــة بيرزيــت .وقــال
ســالم إن الضبــاط اعتــدوا عليــه «جســديا ً ولفظيــا» وشــبحوه وصــادروا نظارته
الطبيــة .وأوضــح «ســليم» أن محققَّيــن شــتما والدتــه وأخواتــه ثــم صفعــاه
علــى وجهــه وبــدؤوا بتوجيــه اللكمــات علــى مناطــق مختلفــة مــن جســده ،كمــا
أجبــراه علــى الوقــوف مــع المباعــدة بيــن ســاقيه وذراعيــه لمــدة  12ســاعة
متواصلــة ،ورفضــا تقديــم الطعــام أو الســماح لــه بالذهــاب إلــى دورة الميــاه.
ثــم أُفــرج عنــه فــي اليــوم التالــي العتقالــه.
يقــول «ســليم» :ســألني المحققــان عــن نشــاطي فــي الكتلــة اإلســامية التــي كانــت قــد فــازت للتــو فــي انتخابــات
مجلــس الطلبــة وطلبــا منــي أن أســرد أســماء المطابــع التــي قمنــا بطباعــة منشــورات الكتلــة عندهــا».
وفــي  29أيــار (مايــو)  ،2015قــام أفــراد مــن «حــزب التحريــر» بتنظيــم مظاهــرة فــي مدينــة «قلقيليــة» شــمال
الضفــة الغربيــة للتعبيــر عــن رفضهــم لعــدم ســماح الســلطة الفلســطينية لهــم بعقــد مؤتمــر فــي مدينــة رام هللا .قــام
أفــراد مــن جهــاز «األمــن الوقائــي» بمهاجمــة التظاهــرة واعتقلــوا  7أشــخاص ،واعتــدوا علــى بعضهــم بالضــرب.
أحــد هــؤالء المعتقليــن ،والــذي فضــل عــدم ذكــر اســمه ،قــال إنــه طلــب مــن الضابــط الــذي اعتقلــه مذكــرة
تســمح باعتقالــه .فأجابــه الضابــط بســخرية« :أنــا مــن جهــاز األمــن الوقائــي وال أحتــاج لمذكــرات اعتقــال» .ثــم
قــام ضابــط آخــر بشــد يــده للخلــف مــع ضربــه بيديــه وبأعقــاب البندقيــة علــى جميــع أنحــاء جســده .ثــم نُقــل إلــة
الخدمــات الطبيــة العســكرية وهنــاك تبيــن وجــود كســر فــي اثنيــن مــن أســنانه.
وفــي نفــس الشــهر ،وثقنــا  6حــاالت تعذيــب شــديد ومفــرط ،وتعــرض أحــد المعتقليــن النــزالق غضروفــي فــي
عمــوده الفقــري .وفــي تمــوز (يوليــو) ،تعــرض «أيمــن دعامســة” ،وهــو مــن ســكان بلــدة “الدوحــة” بمدينــة بيــت
لحــم ويعانــي مــن مــرض الســرطان ،لتعذيــب شــديد فــي ســجن «األمــن الوقائــي” بالمدينــة .وأجريــت لــه عمليــة
جراحيــة بعــد نقلــه إلــی المستشــفی مــن الســجن بســبب التعذيــب.
وفــي تشــرين الثانــي (نوفمبــر) ،تعــرض كل مــن شــاكر عمــارة ،عبــد الســام نجــم ،بــراء ذوقــان ،وريــاض
النــادي ،للتعذيــب الشــديد والحرمــان مــن النــوم والشــبح.
وقالــت عائلــة «بــراء غســان ذوقــان» وهــو طالــب فــي جامعــة النجــاح
بنابلــس ،إن ابنهــا اعتقــل ل 7أيــام لــدى جهــاز «األمــن الوقائــي» فــي
المدينــة ،علــى خلفيــة نشــاطه الطالبــي .وفــي اليــوم الثالــث العتقالــه،
تعــرض «ذوقــان» للشــبح لســاعات طويلــة ،وحيــن أخبــر المحققيــن عــن
وجــود إصابــة فــي «رُكبتــه» ،وهــو األمــر الــذي كان أورده طبيــب الســجن
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فــي تقريــره عــن حالــة «ذوقــان» لــدى إدخالــه الســجن ،قــال لــه أحــد المحققيــن إنــه إن أصــر علــى عــدم اإلدالء
بالمعلومــات المطلوبــة فلــن يخــرج مــن الســجن ماشــيا ً أصـاً .ثــم بــدأ محققــان بضربــه بالبســاطير علــى ركبتيــه
ورجليــه حتــى انهــار علــى األرض مــن شــدة األلــم.

استمرار االعتقال رغم صدور قرار من المحكمة باإلفراج
مــن االنتهــاكات الخطيــرة التــي تمارســها األجهــزة األمنيــة الفلســطينية فــي الضفــة الغربيــة ،هــي رفــض تنفيــذ
حكــم قضائــي يقضــي باإلفــراج عــن الشــخص أو ببراءتــه ،حيــث تســتمر األجهــزة فــي اعتقالــه بعــد صــدور
القــرار أيام ـا ً وحتــى لعــدة أشــهر فــي بعــض الحــاالت.
ففــي أيــار (مايــو) ،اعتقــل جهــاز المخابــرات العامــة المواطــن «كفــاح غانــم» مــن مدينــة طولكــرم ،وتــم نقلــه إلــى
«ســجن أريحــا المركــزي» .وعلــى الرغــم مــن حصــول «غانــم» علــى قــرار مــن المحكمــة باإلفــراج عنــه ،اســتمر
جهــاز المخابــرات العامــة باعتقالــه لمــدة جــاوزت ال  6أشــهر.
وفــي منتصــف حزيــران (يونيــو) ،اســتدعى جهــاز المخابــرات العامــة فــي محافظــة جنيــن الطالــب فــي جامعــة
النجــاح الوطنيــة «هــارون الرشــيد إبراهيــم أبــو الهيجــا» للمقابلــة فــي مقراتــه .ثــم قــام الجهــاز بالتحفــظ علــى
«أبــو الهيجــا» واعتقالــه وإحالتــه لمحكمــة بدايــة نابلــس ،والتــي اســتمرت فــي تمديــد اعتقالــه حتــى قضــى 80
يوم ـاً ،ثــم أمــرت باإلفــراج عنــه يــوم  27آب (أغســطس) .2015
غيــر أن الجهــاز المســؤول رفــض اإلفــراج عــن «أبــو الهيجــا» وتــم تمديــد اعتقالــه علــى «ذمــة المحافــظ»
(أشــبه باالعتقــال اإلداري – اعتقــال بالشــبهة) علــى ذات التهمــة .وتعــرض «أبــو الهيجــا» أثنــاء اعتقالــه للشــبح
والضــرب والتعذيــب واإلهانــة مــا قــاده لإلضــراب عــن الطعــام  14يوم ـا ً وتــم عرضــه مجــدداً علــى محكمــة
أخــرى (محكمــة صلــح نابلــس) والتــي مــددت اعتقالــه هــذه المــرة .وهكــذا إلــى أن أفــرج عنــه فــي  2تشــرين الثانــي
(نوفمبــر) ،بعــد قضائــه قرابــة  6أشــهر فــي الســجن.
أمــا الطالــب الجامعــي «بــراء زهــدي عبــد هللا» ،مــن قريــة «ديــر بلّــوط» قضــاء «ســلفيت» ،فقــد تعــرض لالعتقــال
علــى يــد جهــاز «المخابــرات العامــة» بتاريــخ  ،15/6/2015بعــد تفتيــش منزلــه .وبعــد شــهرين مــن اعتقالــه ،أصــدرت
المحكمــة قــراراً باإلفــراج عنــه بكفالــة ماليــة .إال أن جهــاز «المخابــرات العامــة» رفــض اإلفــراج عنــه .تقدمــت العائلــة
مجــدداً بعــد أســبوعين بطلــب إخــاء ســبيل نجلهــم بكفالــة ماليــة ،وقبلــت المحكمــة بذلــك وقــررت اإلفــراج عنــه ،إال أن
جهــاز «المخابــرات» رفــض االمتثــال ثانيــة لقــرار المحكمــة وقــام بتمديــد اعتقالــه «علــى ذمــة المحافــظ».
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وفــي  26آب (أغســطس) ،أوقــف جهــاز األمــن الوقائــي فــي مدينــة «الخليــل» المواطــن «معتــز صدقــي عبــد
الرحمــن الجعبــة» ( 29عام ـاً) ،وقــررت محكمــة صلــح الخليــل اإلفــراج عنــه بعــد أســبوع واحــد ،أي بتاريــخ
 .2/9/2015إال أن جهــاز األمــن الوقائــي رفــض تنفيــذ القــرار .تقدمــت العائلــة مجــدداً بطلــب اإلفــراج عــن ابنهــا
بكفالــة ماليــة ،وهــو األمــر الــذي وافقــت عليــه المحكمــة وأصــدرت قــراراً ثاني ـا ً بإخــاء ســبيل «الجعبــة» يــوم
 .6/9/2015ثــم أفــرج عنــه فــي اليــوم التالــي.
وفــي تشــرين الثانــي (نوفمبــر) ،تــم إعــادة اعتقــال ســامر الســقا مــن أمــام بــاب المحكمــة رغــم القــرار القاضــي
ببراءتــه واإلفــراج عنــه ،ودفــع كفالتــه البالغــة  300دينــار أردنــي.
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ثانيًا :انتهاكات األجهزة األمنية في قطاع غزة
كمــا فــي الضفــة الغربيــة ،تمــارس األجهــزة األمنيــة فــي قطــاع غــزة ،وال ســيما جهــاز «الشــرطة» الــذي يتبــع
لــوزارة الداخليــة ،ومديــره اللــواء «تيســير البطــش» ،وجهــاز «األمــن الداخلــي» ،والــذي كانــت أنشــأته «حمــاس»
بعــد ســيطرتها علــى قطــاع غــزة ،ويقــوده العميــد «ســامي عــودة» ،االعتقــاالت واالســتدعاءات التعســفية ،ال ســيما
بحــق األفــراد المزعــوم انتماؤهــم لحركــة «فتــح» الذيــن يقــودون أنشــطتها ،أو أولئــك الذيــن يعارضــون سياســات
الســلطة الحاكمــة فــي قطــاع «غــزة» .وتســتهدف أحيانــا «الصحفييــن» ،ونشــطاء مواقــع التواصــل االجتماعــي.
وبينمــا تقــل أعــداد المعتقليــن والمســتدعيين تعســفيا ً فــي قطــاع غــزة عنهــا فــي الضفــة الغربيــة بفــارق كبيــر ،وفيمــا

يمكــن مالحظــة أن أعــداد هــؤالء قلــت فــي هــذا العــام ( )2015عــن العــام الســابق ،غيــر أن ممارســة االعتقــال
واالســتدعاء التعســفي ال زالــت موجــودة ،واألهــم أن سياســات التعذيــب وتكميــم األفــواه ورفــض األصــوات التــي
تعــارض سياســات «حمــاس» فــي قطــاع غــزة ظلــت ســلوكا ً ثابتــا لــدى األجهــزة األمنيــة العاملــة فــي القطــاع.

االعتقاالت
بلــغ عــدد االعتقــاالت التعســفية التــي ســجلها فريقنــا فــي قطــاع غــزة
( )117حالــة اعتقــال تعســفي ،أبرزهــا كان فــي مدينــة «غــزة» ،بحكــم
أنهــا األكبــر ومركــز األنشــطة فــي قطــاع غــزة ،حيــث بلــغ عــدد
االعتقــاالت فيهــا  55حالــة اعتقــال تعســفي .تلتهــا مدينــة «خانيونــس»
جنــوب غــزة ،والتــي ســجلت  23حالــة اعتقــال ،ثــم المحافظــة الوســطى
(ديــر البلــح) بمجمــوع  17حالــة ،ثــم (رفــح) ب 14حالــة ،وأخيــراً
محافظــة شــمال غــزة ،والتــي ســجلت  8حــاالت.3
وتراوحــت مــدة االعتقــال التعســفي فــي قطــاع غــزة مــن عــدة ســاعات
إلــى  24ســاعة إلــى عــدة أيــام ،وســجلت  3حــاالت جــاوزت الشــهر.

 .3يحتفــظ المرصــد األورومتوســطي لحقــوق اإلنســان بقائمــة تضــم أســماء معظــم الذيــن تعرضــوا لالعتقــال التعســفي فــي محافظــات قطــاع غــزة وتواريــخ
ذلــك.
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وقــد حــاز جهــاز «الشــرطة» علــى الرقــم األكبــر مــن عــدد االعتقــاالت التعســفية فــي غــزة بشــكل الفــت ،إذ بلغــت
( )79حالــة اعتقــال تعســفي ،أي بنســبة  67.5%مــن مجمــوع االعتقــاالت ،فيمــا بلــغ عــدد االعتقــاالت التعســفية
التــي قــام بهــا جهــاز «األمــن الداخلــي» ( )19حالــة ،ونفــذ جهــاز «األمــن والحمايــة» حالتيــن ،أمــا باقــي الحــاالت
( 17حالــة) ،فلــم نحصــل علــى معلومــة مؤكــدة حــول الجهــاز المســؤول عــن االعتقــال.
وتفاوتــت أعــداد االعتقــاالت التعســفية مــن شــهر إلــى آخــر ،حيــث سـجّل شــهر أيلــول (ســبتمبر) النســبة األكبــر مــن
عــدد مــن االعتقــاالت التعســفية فــي قطــاع غــزة ،بمجمــوع ( )29معتقـاً تعســفياً ،تــاه شــهر تشــرين األول (أكتوبــر)،
والــذي شــهد ( )22حالــة اعتقــال تعســفي ،فشــهر آذار (مــارس) ،والــذي س ـجّل  13حالــة اعتقــال تعســفي .ويُظهــر
الجــدول أدنــاه توزيــع حــاالت االعتقــال التعســفي فــي قطــاع غــزة علــى األشــهر المختلفــة وفئــات المعتقليــن.
جدول ( :)3حاالت االعتقال التعسفي في قطاع غزة خالل العام  2015وفئات المعتقلين
الرقم

الشهر

عدد المعتقلين

صحفيون
وحقوقيون

طالب
جامعات

مع ّلمون
وأكاديميون

أخرى أو غير محدد

.1

كانون الثاني (يناير)

11

1

2

_

8

.2

شباط (فبراير)

5

1

1

_

3

.3

آذار (مارس)

11

1

2

1

7

.4

نيسان (ابريل)

5

_

1

_

4

.5

أيار (مايو)

9

2

1

1

5

.6

حزيران (يونيو)

9

3

_

1

5

.7

تموز (يوليو)

4

_

1

_

3

.8

آب (أغسطس)

5

1

1

_

3

.9

أيلول (سبتمبر)

29

5

10

2

12

.10

تشرين األول (أكتوبر)

22

9

4

_

9

.11

تشرين الثاني (نوفمبر)

3

_

_

_

3

.12

كانون األول (ديسمبر)

4

_

1

_

3

117

23

24

5

65

المجموع
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االستدعاءات
وبنفــس منهجيــة االعتقــاالت ودوافعهــا ،مارســت األجهــزة األمنيــة فــي قطــاع غــزة سياســة «االســتدعاءات»،
ويبــدو أن الهــدف األساســي لمعظــم االســتدعاءات كان إيصــال رســالة للشــخص المســتدعى أنــه «تحــت رقابــة
أجهــزة األمــن» ،وأن أي نشــاط يقــوم بــه «ســيكون مراقبـا ً وقــد يعرّضــه لالعتقال» ،خصوصـا ً مع أولئك النشــطاء
الذيــن كانــوا يســعون للقيــام بأنشــطة احتجاجيــة علــى سياســة الحكومــة أو تقصيرهــا فــي بعــض الخدمــات ،كتوفيــر
الكهربــاء .وفــي بعــض األحيــان ،كان االســتدعاء يهــدف إلــى الحصــول علــى معلومــات محــددة مــن الشــخص
المســتدعى تتعلــق بنشــاطه أو انتمائــه السياســي أو عــن عالقتــه بأجهــزة الســلطة و»فتــح» فــي الضفــة الغربيــة.
وقــد بلــغ عــدد االســتدعاءات التــي وجهتهــا األجهــزة األمنيــة فــي قطــاع غــزة إلــى مواطنين فلســطينيين علــى خلفية
نشــاطاتهم السياســية أو التعبيــر عــن الــرأي ،خــال العــام  )98( ،2015اســتدعا ًء ،وشــهد شــهر كانــون الثانــي
(ينايــر) العــدد األكبــر مــن االســتدعاءات ،إذ بلغــت ( )39اســتدعا ًء (قرابــة  39.7%مــن مجمــوع االســتدعاءات)،
وهــو مــا يمكــن إرجاعــه الســتهداف االســتدعاءات لناشــطي «حركــة فتــح» فــي هــذا الشــهر بشــكل أكبــر مــن
غيــره علــى خلفيــة التحضيــر ألنشــطة «ذكــرى انطالقــة الحركــة» ،والتــي ُمنــع معظمها.ويظهــر الجــدول أدنــاه
أعــداد االســتدعاءات التعســفية فــي قطــاع غــزة موزعــة حســب األشــهر.
جدول ( :)4أعداد االستدعاءات التعسفية في قطاع غزة موزعة حسب األشهر المختلفة 2015 -
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الرقم

الشهر

عدد االستدعاءات

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12

كانون الثاني (يناير)
شباط (فبراير)
آذار (مارس)
نيسان (ابريل)
أيار (مايو)
حزيران (يونيو)
تموز (يوليو)
آب (أغسطس)
أيلول (سبتمبر)
تشرين األول (أكتوبر)
تشرين الثاني (نوفمبر)
كانون األول (ديسمبر)
المجموع

39
7
4
3
4
6
5
5
13
2
4
6
98

 .4من المهم اإلشارة إلى أن العديد من الذين يتم استدعاؤهم ال يقومون بتبليغ أي جهة عن األمر .األرقام في الجدول هي ما تم التبليغ عنه أو نشره من خالل المستدعيين
أنفسهم أو عائالتهم.
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وكان عــدد مــن نشــطاء حركــة فتــح قدمــوا شــكوى للمرصــد فــي بدايــة (ينايــر) ،حــول تلقّيهــم رســائل مجهولــة
المصــدر تحذرهــم مــن القيــام بــأي تجمــع ،وتحملهــم «مســؤولية الدمــاء التــي ســتنزف إن قامــوا بذلــك» ،وذلــك
عقــب نيتهــم تنظيــم تجمــع بمناســبة انطالقــة حركــة فتــح ،األمــر الــذي أجبرهــم علــى إلغــاء التجمــع .فيمــا لــم تقــم
األجهــزة األمنيــة فــي القطــاع بتحقيــق جــدي فــي هــذه التهديــدات ومحاســبة المســؤولين عنهــا.
وفــي  27كانــون األول (ديســمبر) ،اســتدعى جهــاز «األمــن الداخلــي» فــي محافظــة شــمال غــزة  3مــن نشــطاء
حركــة «فتــح» ،وحقــق معهــم حــول نشــاطهم السياســي واستفســر عــن وجــود خطــط لــدى الحركــة لالحتفــال
بذكــرى انطالقتهــا فــي بدايــة العــام الجديــد .وأفــاد النشــطاء الذيــن تــم اســتدعاؤهم أنهــم تلقــوا معاملــة مهينــة
وألبســوا نظــارات ســوداء تمنــع الرؤيــة أثنــاء تواجدهــم داخــل مقــر الجهــاز.

استدعاءات واعتقاالت تطال الصحفيين
بــرز الصحفيــون كعنصــر أساســي فــي االســتهداف باالســتدعاء أو االعتقــال فــي قطــاع غــزة .وعلــى الرغــم مــن
التصريحــات المتكــررة التــي يطلقهــا المســؤولون فــي غــزة عــن احتــرام الصحفييــن ،ومظاهــر التكريــم التــي
تجــري لهــم تقديــراً لجهودهــم فــي توثيــق جرائــم االحتــال ،إال أن ذلــك ينتهــي عندمــا يقــوم الصحفــي بتوثيــق أو
إصــدار مــا ينتقــد نظــام الحكــم فــي غــزة.
ففــي  5كانــون الثانــي (ينايــر)  ،2015وعلــى إثــر تقريــر اســتقصائي
أصــدره الصحفــي لــدى موقــع المونيتــور «محمــد أحمــد عثمــان»
( 28عام ـاً) ،تنــاول حــاالت اإلعــدام الميدانــي التــي نُفــذت أثنــاء الحــرب
األخيــرة علــى غــزة صيــف  ،2014تلقــى «عثمــان» اســتدعا ًء مــن قبــل
«لجــان المقاومــة» ،وهــو أحــد الفصائــل المســلحة فــي قطــاع غــزة ،بحجــة
التباحــث معــه حــول التقريــر .غيــر أنــه فوجــئ هنــاك باالعتــداء عليــه
بالضــرب وإهانتــه وتهديــده .تقــدم «عثمــان» علــى إثــر ذلــك بشــكوى إلــى
مركــز الشــرطة فــي مدينــة غــزة ،لكــن تحقيقـا ً جديـا ً ومحاســبةً للفاعليــن لــم
تتــم حتــى اآلن فيمــا يبــدو.
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وتعــرض الصحفــي «أحمــد فيــاض» ،وهــو مراســل موقــع «الجزيرة
نــت» ،لالعتــداء عليــه مــن قبــل رجــال األمــن يــوم  17أيــار (مايــو)،
أثنــاء قيامــه بتغطيــة مؤتمــر صحفــي لوزيــر األوقــاف التركــي الــذي
كان فــي زيــارة لغــزة.
يقــول «فيــاض»« :لــدى دخولــي إلــى باحــة الطابــق األرضــي مــن وزراة
األوقــاف كان عــدد مــن الصحفييــن متحلقيــن حــول الوفــد التركــي وكان
الوزيــر التركــي يتحــدث بكلمــة ارتجاليــة بعيــداً عــن الالفتــة المخصصــة
لعقــد المؤتمــر الصحفــي ،وبعــد لحظــات توجــه الوفــد إلــى الطابــق الرابــع ،فتوقعــت أنــه لربمــا يريــد أن يعقــد
المؤتمــر هنــاك ،فذهبــت إلــى هنــاك وكان قــد ســبقني عــدد مــن المصوريــن الصحفييــن ،ومــا أن رفعــت الكاميــرا
اللتقــاط صــورة للوزيــر التركــي حتــى توجــه نحــوي رجــل مدنــي وقــال لــي «لــو ســمحت اطلــع بــرة» ،قلــت لــه
أود فقــط التقــاط صــورة .لكنــه غــرس أصابــع يــده فــي صــدري ودفعنــي إلــى الخلــف .قلــت لــه لمــاذا تدفعنــي؟ لكنــه
واصــل دفعــي باتجــاه البــاب وهــو يقــول اســكت اســكت ثم انضــم لــه رجــال آخــرون بــزي مدنــي وأقــدم أحدهــم
بضربــي علــى رأســي وبــدأت أصــرخ لمــاذا تضربوننــي».
ويضيــف «فيــاض»« :أخرجونــي مــن مقــر الــوزارة ثــم طلــب أحدهــم بطاقتــي الصحفيــة وهويتــي ،فقلــت لــه
كيــف أعطيــك هــذه األوراق وأنــت رجــل مدنــي فأبــرز لــي بطاقــة ظهــر منهــا أنــه يتبــع أحــد األجهــزة األمنيــة
العســكرية .ثــم طلــب مــن الشــرطة مرافقتــي لتقديــم شــكوى عــن مــا حــدث .وحينهــا بــدأت بالتعــرق وشــعرت
بالــدوار وأخدونــي إلــى المشــفى علــى حســابي الخــاص وهنــاك أبلغنــي الطبيــب أننــي بخيــر .ثــم اصطحبنــي رجــال
الشــرطة إلــى مركــز الشــرطة مــرة ثانيــة وهنــاك أبلغنــي ضابــط التحقيــق أن «جهــاز األمــن والحمايــة» أمــر
بتوقيفــي وبقيــت فــي المركــز  3ســاعات إلــى أن جــرى نقلــي إلــى غرفــة الســجن ثــم عــاودوا اســتدعائي للمركــز
وطلبــوا أن أقـ ّدم إفــادة مــن أجــل ْ
إطــاع وكيــل النيابــة عليهــا ،قدمــت اإلفــادة وأفــرج عنــي ولكــن مــن يومهــا إلــى
هــذه اللحظــة لــم تتصــل بــي النيابــة ،ولــم يســمح لــدي بتقديــم شــكوى».
يشــار إلــى أن وزارة الداخليــة فــي غــزة أصــدرت بيان ـا ً بشــأن الحادثــة حينهــا قالــت فيــه إنهــا قامــت بتوقيــف
«فيــاض» بعــد «تطاولــه اللفظــي وإعاقــة عمــل رجــال األمــن وعــدم التزامــه بترتيبــات الزيــارة”.
وفــي نفــس اليــوم ،تعــرض الصحفــي «حــازم بعلوشــة» ،مراســل حــر
لصحيفــة «ذي غارديــان» البريطانيــة ،لالعتــداء ثــم االعتقــال علــى خلفيــة
عملــه الصحفــي ،حيــن كان يقــوم برفقــة اثنيــن مــن طاقــم صحيفــة الغارديان
(اســترالي وبريطانــي الجنســية) بتصويــر بعــض المشــاهد عنــد أحــد
مراكــز إيــواء األشــخاص الذيــن دمــرت منازلهــم فــي الحــرب األخيــرة،
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والتابعــة لوكالــة غــوث وتشــغيل الالجئيــن «األنــروا» فــي حــي تــل الهــوا جنــوب مدينــة غــزة .وبينمــا كان الطاقــم
يقــوم بتصويــر مقابــات خــارج المركــز مــع بعــض النازحيــن الذيــن شــكوا مــن «معاملــة الشــرطة وإخراجهــا
لهــم بالقــوة» ،فوجــئ الطاقــم بمجموعــة مــن أفــراد الشــرطة تخــرج مــن المدرســة وتتوجــه نحوهــم وقــال لهــم
أحــد الضبــاط ،والــذي كان بــزي مدنــي ،إن التصويــر ممنــوع ،وطلــب ذاكــرة الكاميــرا .وحيــن رفــض الطاقــم
إعطاءهــم الذاكــرة وســألهم لمــاذا يمنعــون التصويــر حــاول أحــد الضبــاط ســحب الكاميــرا منهــم ثــم ســحبوا
الصحفــي «بعلوشــة» إلــى داخــل مدرســة «األونــروا» ،ودفعــه الضابــط بقــوة علــى صــدره وبــدأ يشــتمه (بكفــي
فلســفة ،انــت واحــد ســافل ،انــت بتفكــر حالــك ميــن ،انــا بخبــط ع رقبتــك هنــا) وســحب منــه ذاكــرة الكاميــرا ثــم
جــرى نقلــه إلــى مركــز شــرطة العبــاس فــي حيــن ُســمح للصحفييــن اآلخ َريــن بالمغــادرة.
يقــول «بعلوشــة»« :ســمح لــي العناصــر المرافقــة فــي ســيارة الشــرطة باســتخدام هاتفــي ،وتواصلــت مــع بعــض
الجهــات المســؤولة ومــع إعالمييــن وتكلــم معــي الناطــق باســم الداخليــة فــي «غــزة» وقــال إنــه ســيتم اإلفــراج
عنــي فــوراً .وفــي مركــز الشــرطة جــرى التحقيــق معــي وتســجيل بياناتــي األساســية وكانــوا يقولــون إننــي
محتجــز بســبب «خــاف مــع الضابــط المســؤول» ،وبعــد كل ذلــك جــرى نقلــي إلــى الســجن بعــد تســليمي لهــم كل
(األمانــات) .وبعــد نحــو  45دقيقــة أخلــي ســبيلي وكان فــي انتظــاري فــي المركــز أحــد الناطقيــن باســم حمــاس
(فــوزي برهــوم) والــذي جلــس معــي وأبــدى أســفه لمــا حــدث واصطحبنــي بســيارته إلــى الضابــط الــذي اعتــدى
علــي والــذي ســلّمه المعــدات الخاصــة بــي وكانــت كاملــة مــع الذاكــرة الداخليــة دون حــذف أي شــيء منهــا ،بشــرط
أن ال أنشــر أي صــورة تظهــر فيهــا الشــرطة علــى بــاب المدرســة».
وفــي  5تشــرين األول (أكتوبــر) ،أوقفــت الشــرطة  9صحفييــن علــى خلفيــة تغطيتهــم لفعاليــة إحيــاء ذكــرى
حــرب  6أكتوبر التــي كانــت دعــت لهــا حركــة «فتــح» فــي «حــي الشــجاعية» تكريمــا ً ألفــراد الجيــش
المصــري الذيــن قضــوا فــي الحــرب.
الصحفــي «أحمــد محمــد الفيومــي» ،أحــد أولئــك الذيــن تــم إيقافهــم
فــي هــذه الحادثــة ،قــال بــأن الشــرطة اقتادتهــم إلــى مركــز شــرطة
«الشــجاعية» وقامــت بمســح المــواد المصــورة علــى الكاميــرات
ومصــادرة الهواتــف المحمولــة للصحفييــن وأخضعتهــم لالســتجواب
والتحقيــق حــول الفعاليــة ثــم تــم إخــاء ســبيلهم بعــد حوالــي
 3ساعات ونصف.
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اعتقاالت أو استدعاءات على خلفية منشورات على «فيسبوك»:

عانــى الغ ّزيــون مــن اســتهدافهم ،اعتقــاالً أو اســتدعا ًء ،علــى خلفيــة كتاباتهــم ومنشــوراتهم فــي مواقــع التواصــل
االجتماعــي ،وال ســيما الموقــع األكثــر انتشــاراً فــي األراضــي الفلســطينية «فيســبوك» .وسـجّل العــام  2015مــا
مجموعــه ( )11حــاالت اعتقــال فــي قطــاع غــزة يمكــن تصنيفهــا بأنهــا كانــت علــى خلفيــة تتصــل بمنشــورات
علــى «الفيــس بــوك» ،إضافــة إلــى ( )13اســتدعاء.
وتعــود معظــم هــذه االعتقــاالت واالســتدعاءات إمــا إلــى نشــر أو التعليــق أو إبــداء اإلعجــاب بمنشــورات تنتقــد
قــادة حمــاس فــي قطــاع غــزة ،أو تدعــو للتظاهــر ،أو إلــى نشــر مواقــف أو أفــكار دينيــة تتعــارض مــع توجــه
الســلطات الحاكمــة فــي قطــاع غــزة.

حاالت اعتقال أو استدعاء على خلفية منشورات في «فيسبوك»:

اســتدعى جهــاز «األمــن الداخلــي» فــي غــزة المصــور فــي «الشــبكة
الفلســطينية للصحافــة واالعــام» رمضــان جمــال ابــو ســكران أكثــر مــن
مــرة خــال شــهر شــباط (فبرايــر) ،وفــي أحــد هــذه االســتدعاءات ،والتــي
كانــت بتاريــخ  ،19/2/2015تمــت مصــادرة جهــاز الجــوال والحاســوب
الشــخصي للمصــور «أبــو ســكران» .وتركــز التحقيــق معــه علــى عملــه
وإنتاجــه مقطعــا كوميديــا فــي وصــف الواقــع الفلســطيني ،وكتاباتــه علــى
مواقــع التواصــل االجتماعــي.
وفــي  13و  14نيســان (ابريــل) ،قامــت األجهــزة األمنيــة فــي محافظــة شــمال غــزة باعتقــال  4ناشــطين ،وهــم:
عمــرو صبــري أبــو نــدى ( 20عامـاً) ،ورزق المدهــون ( 24عامـاً) ،ونوفــل زيــاد درويــش ( 24عامـاً) وجمــال
ماجــد ياغــي ( 27عام ـاً) ،وجميعهــم مــن ســكان مخيــم جباليــا .وتركــز التحقيــق معهــم حــول كتابــات لهــم علــى
الفيســبوك فــي الدعــوة إلــى وتأييــد نشــاط احتجاجــي يحمــل مســمى ( 29نيســان -يــوم الشــعب).
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وفــي  4أيّــار (مايــو)  ،2015اســتدعى جهــاز «األمــن الداخلــي» بخانيونــس الصحفــي محمــد خليــل أبــو فيــاض
( 41عامــا) ،وهــو محــرر صحفــي فــي وكالــة األنبــاء والمعلومــات الفلســطينية الرســمية «وفــا» .وعلــى مــدار
أكثــر مــن  5ســاعات قضاهــا الصحفــي «فيــاض» فــي مقــر الجهــاز قبــل أن يطلــق ســراحه ،وجــه لــه المحققــون
أســئلة تركــزت علــى منشــوراته علــى صفحتــه الخاصــة فــي «فيســبوك» ،وأجبــره المحققــون علــى تزويدهــم
بكلمــة الســر الخاصــة بصفحتــه .وقبــل اإلفــراج عنــه ،طلــب منــه المحقــق التوقيــع علــى تعهــد بعــدم التعــرض
ل»حمــاس» فــي كتاباتــه ،وهــدده بإعــادة اســتدعائه مــرة أخــرى فــي حــال فعــل ذلــك.
وفــي  29حزيــــران (يونيــو)  ،2015اســتدعى جهــاز األمــن الداخلــي
بخانيونــس المواطــن «هشــام صدقــي أبــو يونــس» ( 48عامــاً) ،وهــو
كاتــب ومحلــل سياســي .وقــام المحققــون باســتجوابه حــول بعــض آرائــه
التــي يقولهــا فــي محاضراتــه وبعــض المنشــورات التــي يكتبهــا أو ينشــرها
عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي ،وطلــب منــه المحققــون أن يعطيهــم
«الرقــم الســري» الخــاص بصفحتــه .ثــم أخلــي ســبيله بعــد حوالــي
 9ساعات من االحتجاز.
أمــا الصحفــي «طــارق موســى الفــرا» ( 28عامـاً) فجــرى اســتدعاؤه للتحقيــق يــوم  8آب (أغســطس)  2015مــن
قبــل جهــاز األمــن الداخلــي فــي خــان يونــس .وبحســب الفــرا فقــد «تعــرض للتحقيــق والمعاملــة القاســية والمهينــة
علــى خلفيــة منشــورات لــه علــى فيســبوك وبســبب قيامــه «بنشــر طلــب االســتدعاء علــى صفحتــه».
وقــال «الفــرا» إن التحقيــق جــرى معــه وهــو معصــوب العينين،
وضربــه المحقــق علــى ظهــره وخاصرتــه ،فيمــا كان يوجــه لــه
األســئلة عــن ســبب انتقــاده قــرار النائــب العــام باغــاق شــركة
جــوال؟ وعــن تعليقــات أخــرى كان نشــرها علــى صفحتــه
واعتبــرت تهكمــا ً علــى حكــم «حمــاس» فــي قطــاع غــزة.
وطلــب منــه المحقــق «كلمــة الســر» الخاصــة بحســابه قبــل أن
يقــوم بشــبحه ،ثــم اســتدعاه مجــدداً وطلــب منــه حــذف بعــض
المنشــورات التــي كانــت فــي الصفحــة ،وأجبــره علــى كتابــة اعتــذار علــى صفحتــه عــن قيامــه بنشــر طلــب
االســتدعاء علــى الفيــس بــوك .ثــم حضــر مديــر األمــن الداخلــي بخانيونــس وتناقــش مــع «الفــرا» فــي بعــض
اآلراء التــي يحملهــا .ثــم قــرر إخــاء ســبيله وأوصلــه إلــى بيتــه علــى أن يعــود مجــدداً فــي األســبوع الــذي يليــه.
جديــر بالذكــر أن «الفــرا» كان اعتقــل فــي وقــت ســابق فــي شــهر كانــون الثانــي (ينايــر) لمــدة يوميــن مــن قبــل جهــاز
«األمــن الداخلــي» ،وذلــك علــى خلفيــة حملــة أطلقهــا علــى الفيســبوك تدعــو لعقــد االنتخابــات فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع
غــزة ،وتقــدم حينهــا بطلــب رخصــة لعقــد اعتصــام بهــذا الخصــوص ،لكنــه فوجــئ بالــرد عليــه مــن خــال االعتقــال.
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اعتقاالت على خلفية تنظيم أو المشاركة في تظاهرات:

تطلــب وزارة الداخليــة فــي قطــاع غــزة ممــن ينــوي عقــد اعتصــام أو احتجــاج مــا أن يتقــدم بطلــب تصريــح لهذا النشــاط
لــدى وزارة الداخليــة ،غيــر أن المشــكلة أن الموافقــة علــى هكــذا طلبــات ليســت تلقائيــة وغالبــا ال تتعلــق بالجانــب
التنظيمــي للتظاهــرة ،بقــدر مــا إن الــوزارة توافــق علــى المظاهــرات واالحتجاجــات التــي ال تتعــارض مــع سياســاتها.
هــذه المعادلــة أفضــت إلــى أن بعــض التظاهــرات تحــدث دون تقديــم طلــب بتنظيمهــا ،أو أن الطلــب يكــون قــد
قُـدِّم و ُرفِــض أو لــم يحصــل علــى إجابــة .وفــي هــذه الحــاالت ،ال تتوانــى الشــرطة وأذرعهــا المختلفــة ،وال ســيما
وحــدات حفــظ النظــام ،فــي فــض هــذه التظاهــرات «غيــر المرخصــة» ،ويترافــق ذلــك مــع ممارســة العنــف
أحيان ـاً ،إضافــة إلــى اعتقــال القائميــن علــى التظاهــرة أو عــدد مــن المشــاركين فيهــا أحيان ـا ً أخــرى.
ففــي مطلــع العــام  ،2015ف ّ
ضــت قــوات مــن الشــرطة واالنضبــاط العســكري تجمعـا ً ســلميا ً تــم تنظيمــه مــن قبــل
عــدد مــن أنصــار حركــة «فتــح» إحيــاء لذكــرى انطالقتهــا ،وســط مدينــة النصيــرات فــي محافظــة الوســطى.
وبحســب شــهود العيــان ،قــام أفــراد الشــرطة باالعتــداء علــى بعــض المشــاركين بالضــرب بالعصــي ،واحتجزت 3
منهــم ،حيــث تــم التحقيــق معهــم فــي مركــز شــرطة النصيــرات وأفــرج عنهــم بعــد نحــو  7ســاعات مــن االحتجــاز.
وفــي  23آذار (مــارس) ،قــام مجموعــة مــن المواطنيــن بتنظيــم اعتصــام احتجاجـا ً علــى اســتمرار انقطــاع التيــار
الكهربائــي عنهــم خصوصـا ً أن بيوتهــم كانــت ُدمــرت فــي الحــرب األخيــرة علــى غــزة صيــف عــام  .2014غيــر
أن قــوات مــن الشــرطة حضــرت إلــى المــكان وطلبــت منهــم فــض االعتصــام ،ولمــا رفضــوا ذلــك قــام عناصــر
الشــرطة بإطــاق أعيــرة ناريــة فــي الهــواء واعتــدوا علــى المتظاهريــن بالضــرب بالعصــي مــا تســبب بإصابــة
بعضهــم برضــوض وجــروح نقلــوا علــى إثرهــا إلــى المستشــفى األوروبــي لتلقــي العــاج ،فيمــا تــم احتجــاز 5
آخريــن لعــدة ســاعات.
كمــا نظــم مجموعــة مــن المواطنيــن مظاهــرة فــي حــي الشــابورة بمحافظــة رفــح يــوم  14أيلــول (ســبتمبر)،
احتجاجـا ً علــى مشــكلة تقطّــع الكهربــاء المســتمرة منــذ ســنوات ،غيــر أن الشــرطة ف ّ
ضــت التظاهــرة حيــن محاولتها
االقتــراب مــن مقــر شــركة الكهربــاء ،واعتقلــت  6شــبان ،وقامــت بالتحقيــق معهــم عــن انتماءاتهــم وأســباب
انضمامهــم للتظاهــرة ،وأجبرتهــم علــى التوقيــع علــى تعهــد بعــدم المشــاركة فــي أعمــال شــغب أو اإلخــال بالنظــام
العــام ،ثــم أفــرج عنهــم فــي اليــوم التالــي بكفالــة ماليــة.
«محمــد فتحــي أحمــد جمعــة» ( 26عامـاً) ،هــو أحــد أولئــك الشــبان الذيــن تــم اعتقالهــم ،قــال إنــه والمعتقليــن اآلخريــن
تعرضــوا للشــتم والضــرب ،واتُّهمــوا بإلقــاء الحجــارة علــى الشــرطة وشــتم أفرادهــا وإشــعال إطــارات ســيارة فــي المكان.
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وفــي نفــس اليــوم ،ولكــن هــذه المــرة فــي ســاحة الجنــدي المجهــول وســط مدينــة غــزة ،نُظمــت وقفــة شــارك فيهــا
قرابــة  50شــخصا ً احتجاج ـا ً علــى تواصــل أزمــة الكهربــاء فــي القطــاع ،غيــر أن أفــراد الشــرطة ســرعان مــا
وصلــوا إلــى المــكان وفضــوا المجتمعيــن ،واعتقلــوا  6أشــخاص ،حيــث جــرى احتجازهــم فــي مقــر الشــرطة ل4
ســاعات ،خضعــوا خاللهــا الســتجواب حــول الوقفــة التــي شــاركوا فيهــا ومــن نظمهــا ،ثــم أخلــي ســبيلهم بعــد
توقيعهــم تعهــداً بااللتــزام بالنظــام والقانــون.

التعذيب والمعاملة القاسية

كمــا عانــى المعتقلــون علــى خلفيــات سياســية فــي الضفــة مــن التعذيــب والمعاملــة القاســية ،عانــى أقرانهــم فــي
قطــاع غــزة مــن ذات االنتهــاك علــى يــد قــوات األمــن التابعــة ل«حمــاس» ،وبصــورة عشــوائية أظهــرت اســتهتاراً
كبيــراً ،غالبـاً ،فــي إنســانية الشــخص المعتقــل ،ســوا ًء كان اعتقالــه قانونيـا ً أم تعســفياً.
وكان تقريــر بعثــة األمــم المتحــدة لتقصــي الحقائــق بشــأن النــزاع فــي غــزة ،المعــروف ب«تقرير غولدســتون» ،قد أشــار
إلــى ممارســة األجهــزة األمنيــة فــي قطــاع غــزة للتعذيــب والمعاملــة القاســية (الفقــرة  1345مــن التقريــر ومــا بعدهــا).
وتشــمل أشــكال التعذيــب والمعاملــة القاســية المتبعــة فــي قطــاع غــزة ،الضــرب بأســاليبه المختلفــة ،علــى الوجــه
وأنحــاء الجســم المختلفــة ،والشــبح ،والشــتم ،وكثيــراً مــا تمتــزج عبــارات أفــراد الشــرطة واألمــن أثنــاء تعذيــب
الشــخص أو ضربــه بعبــارات وشــتائم قاســية بحقــه (مــن قبيــل :بدنــا نربّيــك ،أنــت وقــح ،رح ندعــس عليــك)،
إضافــة إلــى االتهــام اللفظــي بالعمالــة لالحتــال.
وتظهــر الشــكاوى التــي تلقيناهــا للعــام  ،2015أن ( )39حالــة تعرضــت للتعذيــب أو المعاملــة القاســية فــي ســجون
غــزة خــال هــذا العــام ،أي بنســبة الثلــث مــن مجمــوع المعتقليــن تعســفياً ،وهــي نســبة مرتفعــة جــداً دون شــك.
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حاالت تعذيب

بتاريــخ  4و 5كانــون الثانــي (ينايــر) ،قــام جهــاز األمــن الداخلــي باســتدعاء  13مــن مســؤولي حركــة فتــح فــي
مناطــق مختلفــة مــن محافظــة غــزة ،واعتقــل  5آخريــن ،علــى خلفيــة أنشــطة قامــت أو كانــت ســتقوم بهــا «فتــح»
فــي ذكــرى انطالقتهــا .وقــد أُجبــر المحتجــزون علــى خلــع مالبســهم فــي أجــواء بــاردة وتــم االعتــداء عليهــم
بالضــرب المبــرح ،وتهديدهــم فــي حــال قامــوا بــأي نشــاط ،ثــم أفــرج عنهــم بعــد ســاعات.
وقــال نهــرو الحــداد ( 58عامـاً) ،وهــو أميــن ســر «إقليــم شــرق
غــزة» فــي حركــة فتــح ،إنــه تلقــى اتصــاالً مــن قبــل األمــن
الداخلــي فــي غــزة ،بحجــة أن هنــاك أنشــطة ســتقوم بهــا فتــح فــي
المنطقــة التــي تخضــع لمســؤوليته فــي فتــح ،وح ّملــه الشــخص
المتصــل «مســؤولية شــال الــدم الــذي ســيحدث إن تمــت
الفعاليــة» ،وهــو مــا قــاد إلــى إلغــاء الفعاليــة .وفــي يــوم  4كانــون
الثانــي (ينايــر) ،وصلــه اســتدعاء مكتــوب علــى بيتــه بضــرورة
الحضــور لمقــر الشــرطة (القصــر الحاكــم) فــي المحافظــة ،وهــو االســتدعاء الــذي وصــل فــي نفــس اليــوم لمجموعة
مــن قيــادات «فتــح» فــي غزة.وبحســب «الحــداد» ،فقــد توجــه واآلخريــن إلــى مقــر القصــر الحاكــم ،ومــن هنــاك
جــرى اقتيادهــم بســيارة الشــرطة إلــى جهــة مجهولــة ،وفيهــا تعــرض والذيــن معــه لإلهانــة والشــتم والضــرب علــى
القدميــن والوجــه ،وطلــب أحــد العســكريين منهــم خلــع مالبســهم والبقــاء بالمالبــس الداخليــة ،رغــم بــرودة الجــو،
ثــم ســكب أحدهــم المــاء البــارد علــى ظهــر «الحــداد» وقــام بشــبحه لمــدة ســاعتين ووضــع كيس ـا ً فــي رأســه.
وقــال «الحــداد» إن المحققيــن أعطــوا كل واحــد مــن المحتجزيــن اســم امــرأة ،وطلبــوا منهــم اإلجابــة بنعــم عنــد
المنــاداة عليهــم بأســماء النســاء .وحيــن رفــض االســتجابة لطلبهــم قامــوا بشــتمه وضربــه علــى رجلــه ووجهــه وظهره،
وفعلــوا كذلــك مــع الباقين.ويضيــف «الحــداد» أنــه خضــع الســتجواب بعــد ذلــك تمحــور حــول أنشــطة فتــح وهيكليتهــا،
وقــال لــه المحقــق إنهــم هــم الحكومــة هنــا وهــم الــذي يقــررون مــا يُنفَّــذ أو ال .وبعــد حوالــي  7ســاعات أخذوهــم مــرة
أخــرى فــي ســيارة ووضعــوا كيسـا ً أســود فــي رؤوســهم وأخلــوا ســبيلهم فــي أماكــن متفرقــة مــن قطــاع غــزة.
ومــن بيــن هــؤالء الذيــن تعرضــوا للتعذيــب فــي ذات الحادثــة :زيــاد مطــر ،وســيم عبيــد ،محمــد الترامســي ،أحمــد
الحويطــي ،زاهــر أبــو عميــرة ،رائــد عيــاد ،نايــف خويطــر ،أحمــد مرشــد ،ســعدي حلــس ،محمــد الزايــغ ،محمــد
الوحيــدي ،إيــاد رمضــان ،حمــدي أبــو شــريعة.
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وفــي  23شــباط (فبرايــر) ،تلقــى «حاتــم عثمــان» ( 49عام ـاً) ،وهــو موظــف ســابق فــي الســلطة ،مــع مجموعــة
أخــرى مــن أفــراد «فتــح» فــي المنطقــة الوســطى ،اســتدعا ًء مــن قبــل جهــاز األمــن الداخلــي فــي غــزة ،للحضــور إلــى
مقراتــه فــي ديــر البلــح اليــوم التالــي .وحيــن ذهــب «عثمــان» للمقابلــة ،دار التحقيــق معــه حــول التفجيــرات التــي كانــت
شــهدتها مناطــق متفرقــة مــن قطــاع غــزة وعــن وجــود تربطــه ب»محمــد دحــان» القيــادي الفتحــاوي المثيــر للجــدل.
وبحســب «عثمــان» ،قــام المحققــون بوضــع عصابــة علــى عينيــه ،وأمــروه بالوقــوف بجانــب الحائــط والمباعــدة
بيــن قدميــه ،فأخبــر المحققيــن بوجــود كســر قديــم فــي ســاقه ،فأجلســوه علــى كرســي صغيــر وبــدؤوا بتوجيــه
األســئلة لــه .ثــم قــام أحــد المحققيــن بالضغــط علــى أصابــع فيمــا قــام اآلخــر بضربــه علــى رأســه ودفعــه بقــوة علــى
الحائــط مــا أدى إلــى حــدوث التــواء حــاد فــي قدمــه ،ثــم بــدؤوا بضربــه علــى قدميــه بكابــل كهربائــي .وبعــد قرابــة
نصــف ســاعة حضــر شــحص ثالــث ونقلــوه لمستشــفى «شــهداء األقصــى» حيــث ُوضعــت لــه جبيــرة.
وفــي  27شــباط (فبرايــر)  ،2015تــم اعتقــال الصحفــي «خالــد إســماعيل
أبــو مغصيــب» ( 37عام ـاً) مــن قبــل الشــرطة فــي الزيتــون بمدينــة غــزة،
دون وجــود إذن قضائــي يســمح باعتقالــه .ثــم جــرى التحقيــق معــه عــن
قيامــه بتغطيــة فعاليــة احتجاجيــة علــى األوضــاع المعيشــية فــي غــزة قــام
بهــا بعــض الشــبان ،ولمــا قــال «أبــو مغيصــب» للمحقــق إنــه ال يملــك أي
تصويــر للتظاهــرة ،انهــال عليــه أفــراد الشــرطة بالضــرب ،وصفعــه أحدهــم
علــى وجهــه وبــدأ بالصــراخ عليــه ،ثــم وضعــوه فــي زنزانــة صغيــرة .ثــم
تــم اإلفــراج عنــه بعــد  4ســاعات وإلزامــه بتوقيــع تعهــد «بااللتــزام بعــدم
التعــرض للحكومــة وعــدم التواجــد فــي مناطــق الشــبهات».
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خلفية قانونية
تعــد هــذه األفعــال التــي قامــت بهــا األجهــزة األمنيــة الفلســطينية ،ســواء فــي الضفــة الغربيــة أو فــي قطــاع
غــزة ،مخالفــة لاللتزامــات التــي تقــع عليهــا ،ســوا ًء بموجــب القوانيــن المحليــة الفلســطينية ،أو بموجــب التزاماتهــا
كطــرف فــي عــدد مــن المعاهــدات واالتفاقيــات الدوليــة.
فقــد نصــت المــادة ( )9مــن القانــون األساســي الفلســطيني علــى عــدم التمييــز علــى أســاس الــرأي السياســي،
ونصــت المــواد ( )11و ( )12و( )13علــى عــدم جــواز القبــض علــى أحــد أو حبســه إال بأمــر قضائــي ،وحــق
ـام أثنــاء فتــرة االحتجــاز ،وعــدم إخضاعهــم ألي نــوع مــن اإلكــراه أو التعذيــب،
األشــخاص فــي االتصــال بمحـ ٍ
وعلــى اعتبــار االعتــراف الــذي يؤخــذ باإلكــراه باط ـاً.
كمــا نصــت المــواد ( )19و ( )26و ( ،)27علــى حــق كل إنســان بالتعبيــر عــن رأيــه بــأي وســيلة ،وعلــى الحــق
فــي المشــاركة فــي األحــزاب السياســية ،وأكــدت علــى حريــة وســائل اإلعــام والصحافــة والعامليــن فيهــا.
وتأكيــداً مــن القانــون األساســي الفلســطيني علــى جديتــه فــي هــذا اإلطــار ،عــدت المــادة ( )32أن أي اعتــداء
علــى الحريــات الشــخصية والعامــة المذكــورة آنفـاً ،يعــد جريمــة ال تســقط بالتقــادم ،ويتســحق الضحيــة فيهــا
تعويضـا ً عــادالً مــن الســلطة.
وانعكــس عــدد مــن هــذه القواعــد التــي نــص عليهــا القانــون األساســي فــي القوانيــن المحليــة المعمــول بهــا فــي
فلســطين ،وال ســيما قانــون اإلجــراءات الجزائيــة .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،نصــت المــادة ( )6من قانــون المطبوعات
والنشــر ( ،)1995علــى أن تعمــل الجهــات الرســمية علــى تســهيل مهمــة الصحفــي فــي االطــاع علــى برامجهــا».
وعلــى المســتوى الدولــي ،أصبحــت فلســطين فــي نيســان (ابريــل)  2014طرفــا ً فــي العهــد الدولــي
الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية ( ،)1966وفــي اتفاقيــة القضــاء علــى كافــة أشــكال التمييــز،
واتفاقيــة مناهضــة التعذيــب ،والتــي عــدت التعذيــب جريمــة ال تســقط بالتقــادم .وإن األفعــال المذكــورة
فــي هــذا التقريــر ،تنتهــك نصــوص هــذه االتفاقيــات بشــكل فاضــح ،كمــا تنتهــك اإلعــان العالمــي لحقــوق
اإلنســان ،والــذي أصبــح جــزءاً مــن القـــانون العرفــي الدولــي ،فهــي تمثّــل انتهــاكا ً للمــادة  3فيمــا يتعلــق
بالحــق فــي الحيــاة والحريـــة ،وللمــادة  5فيمــا يتعلــق بعــدم التعــرض للتعذيــب والمعاملــة أو العقوبــة القاســية
أو الالإنســـــــــانية أو الحــــــاطة بالكـــرامـــــة؛ وللمــــــادة  9فــي تــحـــريمـــــها اعتقـــــال أي إنـــــــــسان أو
حجزه تعسُّفاً ،والمادتين  10و  11فيما يتصل بالحق في إجراءات قـضائية عادلـة.
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كمــا أن تفريــق التظاهــرات دون ســبب وجيــه يتمثــل فــي خطــر محــدق وحقيقــي ،إضافــة إلــى االســتعمال المفــرط
للقــوة فــي تفريقهــا ،يتعــارض مــع مقتضيــات مد ّونــة األمــم المتحــدة لقواعــد الســلوك لمســؤولي إنفــاذ القـــوانين
(المــادة  ،)3ومــع مبــادئ األمــم المتحــدة األساســية بشــأن اســتعمال القــوة واألســلحة الناريــة (المبــدأ .)4

31

التوصيات
محليًا:
 .1إن الرئيــس الفلســطيني «محمــود عبــاس» ،بصفتــه رئيــس الســلطة الفلســطينية ،والمســؤول الــذي يتبــع لــه
جهــاز «المخابــرات العامــة» ،مطالــب بإصــدر قــرار واضــح وملــزم بوقــف كافــة أشــكال التعذيــب فــي ســجون
الســلطة ،ووقــف االعتقــال التعســفي ،وعــدم تقييــد الحريــات العامــة للمواطنيــن.
 .2وإن رئيــس الــوزراء الفلســطيني «رامــي الحمــد هللا» ،مطالــب بصفتــه رئيــس الــوزراء ،ووزيــر الداخليــة،
ويتبــع لــه جهــاز «األمــن الوقائــي» ،بإصــدار ذات القــرار فيمــا يتعلــق بوقــف كافــة أشــكال التعذيــب ،ووقــف
االعتقــال التعســفي ،وعــدم تقييــد الحريــات العامــة للمواطنيــن.
 .3األجهــزة األمنيــة فــي قطــاع غــزة ،مطالبــة بحكــم أنهــا ســلطة األمــر الواقــع فــي القطــاع ،وبموجــب مــا أطلقــه
مســؤولوها مــن تصريحــات عديــدة كمــا العديــد مــن مســؤولي «حمــاس» ،عــن التزامهــم باتفاقيــات حقــوق
اإلنســان وبمــا يمليــه القانــون الدولــي ،وباعتبارهــم جــزءاً مــن منظومــة الســلطة ،بوقــف التعذيــب فــي الســجون
التــي تتبــع لهــا بشــكل كامــل ،ووقــف االعتقــال التعســفي ،وعــدم تقييــد الحريــات العامــة للمواطنيــن.
 .4ينبغــي علــى المســؤولين ،كل فيمــا يخصــه ،العمــل علــى اإلفــراج الفــوري عــن كل المعتقليــن تعســفياً ،وضمــان
إنصافهــم وتعويضهــم بموجــب مــا يمليــه القانــون ،ومحاســبة المســؤولين عــن اعتقالهــم تعســفا ً أو تعذيبهــم.
 .5ندعــو المحاكــم ودوائــر النيابــة العامــة فــي فلســطين إلــى االضطــاع بمســؤوليتها التــي يمليهــا عليهــا القانــون،
ومراقبــة الســجون للتأكــد مــن خلوهــا مــن معتقليــن تعســفاً ،وفتــح تحقيــق فــي حــاالت التعذيــب ،وتقديــم
المســؤولين عنهــا للمحاكمــة .وبــأن يبعــدوا المحاكــم عــن واقــع االنقســام الفلســطيني.
 .6األجهــزة األمنيــة فــي الضفــة وغــزة ،مدعــوة إلــى االلتــزام الفعلــي بمــا تمليــه النصــوص القانونيــة فيمــا يتعلــق
بأدائهــا لمهامهــا ،وأن تضمــن عــدم اعتقــال أحــد إال بــإذن قضائــي ،وعــدم ممارســة التعذيــب ،وأن تعمــل علــى
إشــاعة األمــان بــدل الخــوف.
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 .7كمــا أن األجهــزة األمنيــة ومســؤوليها مدعــوون إلــى فتــح بــاب مقراتهــم للمنظمــات اإلنســانية لممارســة الرقابة،
والعمــل علــى تنظيــم دورات توعويــة ألفــراد األمــن عــن واجباتهــم القانونيــة ،خصوصـا ً مع صيرورة فلســطين
عضــواً فــي العديــد مــن اتفاقيــات حقوق اإلنســان.
 .8كمــا أن الرئيــس الفلســطيني ،محمــود عبــاس ،مدعــو لدعــوة المجلــس التشــريعي لاللتئــام ،وتمريــر قوانيــن تجـرّم
التعذيــب ،بــكل أشــكاله ،بشــكل قاطــع .وتزيــد مــن الرقابــة الممارســة علــى األجهــزة األمنيــة فــي أدائهــا لمهامهــا.

دوليًا:
 .9ندعــو المقــرر الخــاص المعنــي باالعتقــال التعســفي ،ولجنــة مناهضــة التعذيــب ،إلــى أخــذ القضيــة فــي
اعتبارهــم ،والتواصــل مــع الســلطة الفلســطينية لمنــع تكــرار هكــذا أفعــال فــي ضــوء التزاماتهــا الدوليــة.
 .10كما ندعو المقرر الخاص إلى دراسة حاالت االعتقال التعسفي في فلسطين وإصدار قرار فيها.
.11وأخيــراً فــإن حكومــات العالــم ،وال ســيما الواليــات المتحــدة واالتحــاد األوروبــي ،مدعــوة بمــا لهــا مــن عالقات
جيــدة مــع الســلطة ،إلــى العمــل معهــا لوقــف هــذه االنتهــاكات بشــكل قاطــع ،ومحاســبة مرتكبيها.
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