
 

www.palestine‐studies.org 

 

 

 

٦٨)، ص ١٩٩٧(ربيع  ٣٠، العدد ٨المجلد  ،مجلة الدراسات الفلسطينية  

 

1 

 

  وجهة نظر اخملابرات العامة الفلسطينية 

  يف موضوع حقوق اإلنسان
  

  ١العقيد حممد املصري

  
: لقد رفضت السلطة الوطنية الفلسطينية، وما زالت ترفض، فعالً ال قوًال أوالً

فحسب، أن تكون سلطة احلزب الواحد، بدليل أنها سعت جاهدة لتمكين جميع ألوان 

املشاركة يف االنتخابات الرئاسية والتشريعية التي الطيف السياسي الفلسطيني من 

جرت العام املاضي، إضافة إىل إجراء هذه االنتخابات يف حد ذاته وما اتسمت 

االنتخابات به من نزاهة، كما أكد ذلك مراقبون من دول حمايدة. كما أن الفصائل التي 

ن ك فيها مل تعلشاركت يف االنتخابات والفصائل التي عارضت االنتخابات ومل تشار

أي طعن بنزاهتها، األمر الذي يشكل برهاناً كافياً عن حقيقة التوجه الديمقراطي 

  للسلطة، وعما يتمتع هذا التوجه به من جدية ال حدود لها.

: إن جمرد وجود العشرات من منظمات حقوق اإلنسان احمللية والدولية يف ثانياً

من تسهيالت وحرية يف العمل ال يُحظى مناطق السلطة، وما حتظى هذه املنظمات به 

بمثلها يف أي من البالد العربية اجملاورة ويف كثير من دول العامل، يشكالن بدورهما 

برهاناً كافياً لدحض الكثير مما يرد يف تقارير هذه املنظمات نفسها من حتميل القيادة 

                                                            

  مدير دائرة اإلعالم يف اخملابرات العامة يف السلطة الوطنية الفلسطينية. ١
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ق ية ملبادئ حقوالسياسية الفلسطينية مسؤولية ما يحدث هنا أو هناك من خروقات فرد

  اإلنسان.

: مل يحدث حتى اآلن أن تغاضت السلطة الوطنية عن أي انتهاك حلقوق ثالثاً

اإلنسان ارتكبه أي فرد أو جهاز أمني. وقد بات معروفاً أن جميع املسؤولين عن أعمال 

تعذيب أو عن موت حمتجز يف سجون السلطة قد تم تقديمهم إىل احملاكم، وأُنزل بهم 

عشرات اإلجراءات غير املعلنة التي تُتخذ يستحقون. كما أن هناك ي القصاص الذ

 عن هذا اخلرقباستمرار كلما حدث خرق حلقوق اإلنسان، سواء كشفت املنظمات املعنية 

أو مل تكشف عنه. كما أن القيادة السياسية امتلكت جرأة تكفي االعتراف أمام وسائل 

املسؤولون يف السلطتين التشريعية  اإلعالم بجميع األخطاء املرتكبة. وقد بادر

والتنفيذية على حد سواء إىل إدانة هذه األخطاء والتنديد بها، والدعوة إىل معاقبة 

املسؤولين عنها أحياناً كثيرة، قبل أن تفعل ذلك املنظمات والهيئات املدافعة عن حقوق 

ليس فعًال ات اإلنسان، وهو ما يعني يف الواقع، وببساطة، أن فعل التعدي على احلري

أركان هذه ، وإال لدَفن أصيالً يف البنية الفكرية السياسية ملؤسسة احلكم الناشئة

املؤسسة رؤوسهم يف الرمال، مثلما تفعل أكثرية أنظمة العامل الثالث، وأوصدوا أبوابهم 

يف وجه بعثات التحقيق الدولية، وأداروا أذناً صماء جتاه أية تقارير تتحدث عما يجري 

  ا الصدد يف بلدهم.يف هذ

صحيح أن االعتراف باخلطأ ال يلغي اخلطأ، وإنْ رأى البعض يف هذا االعتراف 

فضيلة، كما يقولون، لكن الصحيح أيضاً أن تقدير حجم اخلطأ وحتديد موقعه يف 

الصورة اإلجمالية للوضع يتطلبان بالضرورة رؤية االعتراف بوصفه إدانة ذاتية، مثلما 

  ه رؤية الظروف احمليطة باعتبارها ظروفاً خمففة.يتطلب يف الوقت نفس
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  عوامل موضوعية

وهنا يمكن احلديث عن ثالثة مستويات من الظروف التي ساهم كل واحد منها، 

بدوره، يف حدوث ما حدث من "انتهاكات" حلقوق اإلنسان، مع ضرورة اإلشارة إىل أن 

 بقدرة السلطة الوطنية الفلسطينيةقطع دابر هذه االنتهاكات بصورة نهائية سيظل رهناً 

على جتاوز مرحلة التأسيس إىل مرحلة االستقرار اخلايل من املعوقات املوضوعية، 

  سواء شئنا ذلك أو أبينا. واملستويات الثالثة هي:

  
  : البدايات وحتدي الوالدة ًأوال

ليس و من املعروف أن السلطة الوطنية الفلسطينية ولدت وسط تأييد شعبي كبير.

دل على ذلك من االستقبال الذي حظي به الرئيس ياسر عرفات وقادة م.ت.ف.، أ

وكوادرها ومقاتلوها لدى عودتهم إىل أرض الوطن عقب توقيع اتفاق "إعالن املبادئ" 

. لكن من املعروف أيضاً أن هذا التأييد ترافق مع وجود معارضة ١٩٩٣مع إسرائيل سنة 

بع، وترفض ال االتفاق فحسب، بل حتى جمرد متطرفة حتظى بدعم خارجي متعدد املنا

وجود السلطة أيضاً. ولئن كان طبيعياً يف ظل هذه املعادلة أن تسعى السلطة الوليدة 

للتمسك باحلياة، وأن ينتابها هاجس التحدي إلثبات قدرتها على االستمرار، وأن حتسم 

عمل على تعزيز يف حلظة معينة ازدواجية السلطة التي حاول البعض ممارستها، وأن ت

لتوجهات اصدقيتها الدولية نواةً لدولة املستقبل، فقد كان طبيعياً أيضاً أن تصطدم هذه 

بتوجهات بعض قوى املعارضة، التي مل تتوان عن رفع شعارات إسقاط السلطة؛ وهو 

  ما أدى إىل وقوع أحداث اتسمت بالعنف داخل السجون، ويف الشارع أيضاً.

غير البعيدة زمنياً، يستطيع احمللل السياسي اآلن أن يلحظ وبالعودة إىل البدايات 

تصرف القيادة السياسية الفلسطينية آنذاك بدافع اخلوف من ازدواجية السلطة، وهو 

خوف يعود إىل مبالغة املعارضة يف تضخيم حجمها ودورها، بل يف طرح نفسها بديالً 
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أفراد منها بإطالق النار على رجال سياسيًا أوًال، وإعالنها تخوين السلطة ثانياً، وقيام 

. ويضاف إىل ذلك، طبعاً، ما نفذته املعارضة األصولية حتديدًا  الشرطة الفلسطينية ثالثاً

هدفها إجهاض )، كان ١٩٩٦من عمليات انتحارية يف وقت الحق (شباط/فبراير 

  املشروع السياسي الفلسطيني ال مقاومة االحتالل.

ا قد يفسر، وال نقول يبرر، بعض انتهاكات حقوق وهكذا، يتضح أن يف األحداث م

اإلنسان من قِبل أفراد يف بداية نشوء السلطة. كما أنه قد يفسر تراجع هذه االنتهاكات 

إىل حد كبير بتراجع قوى املعارضة األصولية عن طرح شعارات تخوين السلطة 

  وإسقاطها.

  
: انتقال الكادر من مرحلة الثورة إىل مرحلة السل   طةثانياً

 أويف هذا اجملال، يفرض التحليل الواقعي أن نلحظ صعوبة انتقال املقاتل، 

الفدائي املطارَد، من موقع التمرد على السلطة (سلطة االحتالل أو غيرها من السلطات) 

رصة أن تتوفر له فإىل موقع تطبيق قوانين السلطة الناشئة بين ليلة وضحاها، من دون 

  للمهمة اجلديدة.التدريب والتأهيل الضرورين 

وبتفصيل أدق، نقول إن األجهزة األمنية الفلسطينية أُلفت من فئتين اجتماعيتين 

(إذا صح التعبير)، هما فئة املقاتلين والفدائيين الذين عاشوا فترة طويلة من حياتهم 

وسط شعوب غير شعبهم، ووفق نظام حياة تغلب عليه روح التمرد أو عدم االنضباط، 

نتفاضة ومطارَدتها الذين عاشوا حتت االحتالل أمداً طويالً من حياتهم، وفئة أبناء اال

وتعاظمت لديهم، نتيجة ذلك، "الروح العدائية" والرغبة يف امتالك السالح واستخدامه، 

وحب االنتقام، فضالً عن اعتقاد بعضهم، ممن كانوا أسرى وتعرضوا للتعذيب يف 

"املثل" النتزاع االعترافات أو املعلومات السجون اإلسرائيلية، أن هذه الطريقة هي 

  الضرورية لعملهم.
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ولعل من املنطقي أن نعتقد هنا، مع الكثيرين، أن جهل القطاع األوسع من 

عناصر أجهزة األمن بمبادئ حقوق اإلنسان، وال سيما يف بدايات نشوء السلطة، كان 

ن التحاق أشخاص غير سبباً أساسياً لعدد كبير من االنتهاكات التي وقعت، بينما كا

  موثوق بهم بهذه األجهزة عند تأسيسها سبباً النتهاكات أُخرى.

خالصة القول، لقد تولت السلطة الفلسطينية زمام احلكم يف غزة وأريحا أوًال، ثم 

يف ست مدن فلسطينية أُخرى، وكادرها يفتقر إىل احلد األدنى من اخلبرات الالزمة 

املدنية والعسكرية. ويكفي أن نشير يف هذا السياق  لتسيير عمل الكثير من املؤسسات

إىل أن الشرطي الفلسطيني مل يسبق أن كان سجاناً يف يوم من األيام. ولهذا السبب كان، 

وال يزال، بحاجة إىل تدريب ال على احترام حقوق اإلنسان فحسب، بل أيضاً على كيفية 

فية تقديم الطعام لهم، وما إىل فتح باب السجن ونقل احملتجزين من مكان إىل آخر، وكي

  ذلك من أولويات وظيفته اجلديدة واحلد األدنى من مهماته اليومية املطلوبة منه.

  
  ثالثاً: مساعي إسرائيل إلجهاض التجربة التاريخية

تأسيس على الرغم من أن عودة القيادة الفلسطينية إىل أرض الوطن، ومن ثم 

السلطة الوطنية الفلسطينية، كانا يمثالن بشكليهما الرسميين املعلنين حمصلة 

لالتفاقات املوقعة مع احلكومة اإلسرائيلية، فإن هذا األمر مل يمنع إسرائيل من ممارسة 

شتى أنواع الضغط على السلطة بهدف الوصول إىل وأدها وهي يف بداية الطريق، كي 

يين فشلوا يف حكم أنفسهم، وإن من اخلطأ، يف نهاية املطاف، تقول للعامل إن الفلسطين

االستجابة لتطلعاتهم بإقامة الدولة املستقلة. ولتحقيق هذا الهدف، استخدمت السلطات 

اإلسرائيلية كل ما لديها من إمكانات ووسائل، ففرضت اإلغالقات املتكررة والطويلة 

طوال األعوام الثالثة املاضية األمد على الضفة الفلسطينية وقطاع غزة، وقامت 

باعتقاالت عشوائية يف صفوف املواطنين، وبمطاردة بعض نشطاء املعارضة 
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واغتيالهم (مثل هاين عابد ويحيى عياش) يف املناطق اخلاضعة للسلطة الوطنية، كما 

مارست على السلطة الفلسطينية شتى أنواع الضغط السياسي واألمني لتفرض عليها 

  تسليم آخرين.

ن جهة أُخرى، واجهت السلطة الوطنية الفلسطينية، وال تزال تواجه حشداً من م

املتعاونين مع االحتالل. وقد شكل هؤالء إرباكاً ملؤسسات السلطة األمنية، التي تضع 

يف رأس أولوياتها مهمة حماية الوطن، وتأمين االستقرار، ومواجهة خملفات االحتالل 

  من عمالء، وما إىل هنالك.

ن تهرّب إسرائيل من تنفيذ التزاماتها جتاه السلطة، بموجب اتفاقات كما أ

السالم، زاد إىل حد بعيد يف صعوبة األوضاع يف املناطق الفلسطينية، وساهم مع أعمال 

احلصار واملطاردة يف إحداث توتر عام، كان من نتائجه وقوع بعض التجاوزات 

  الفردية.

  
  حقيقة االنتهاكات وحجمها

فية التي ال بد من رؤيتها كاملة عند حماولة تشخيص قضية حقوق تلك هي اخلل

اإلنسان يف ظل السلطة الفلسطينية، وذلك كي ال تأخذ اخلروقات املعترف بها رسميًا 

على هذا الصعيد حجماً أكبر من حجمها، أو أبعاداً غير أبعادها احلقيقية، وكي يسهل 

  أجل وضع حد نهائي لهذه اخلروقات.التعاون بين السلطة وجميع اجلهات املعنية من 

حقوق نقول ذلك ويف أذهاننا قيام بعض املنظمات التي تدعي الدفاع عن 

اإلنسان باللجوء إىل تضخيم أخطاء السلطة، وانتهاج أسلوب دعائي حتريضي يضر أكثر 

مما ينفع. ونقول ذلك ويف أذهاننا أيضاً السلطة التي مل يمض على قيامها سوى عامين 

، ومل تتحول بعد إىل دولة مستقلة، وما زالت حتتاج إىل كل جهد خملص تقريباً
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ملساعدتها يف تصحيح أخطائها، ال إىل تضخيم هذه األخطاء بما يتيح للعدو فرصة 

  االنقضاض على إجنازات الشعب الفلسطيني.

ونقول ذلك أيضاً وأيضاً، كي ندعو بعض منظمات حقوق اإلنسان (املنظمات 

حتديداً) إىل تغليب املصلحة الوطنية على مصالح فئة متنفذة يف هذه املنظمات احمللية 

بات واضحاً أنها معنية بتلقي دعم اجلهات الدولية املانحة أكثر مما هي معنية بحقوق 

اإلنسان، حتى لو اضطرها األمر أحياناً إىل التزوير والتشهير، وحتميل األمر أكثر مما 

  يحتمل.

ة األخيرة التقارير التي تتحدث عن انتهاكات فلسطينية فقد كثرت يف اآلون

حلقوق اإلنسان. وكان الفتاً لالنتباه أن هذه التقارير تزايدت يف الوقت الذي تراجعت 

  االنتهاكات واقعياً إىل حد بعيد.

وقد توقف اجمللس التشريعي الفلسطيني، كما توقفت القيادة السياسية بقيادة 

ما حتدثت تقارير املنظمات اخملتصة عنه، وتم تقديم  الرئيس ياسر عرفات، أمام

املسؤولين عن اخملالفات إىل احملاكم لينالوا جزاءهم، فكان أن انتقدت إحدى منظمات 

حقوق اإلنسان الدولية هذه املعاجلة على اعتبار أن احملاكمات جرت ليالً، ومل تأخذ 

مين بمسؤوليتهم عن االنتهاكات الوقت الكايف. وقد جتاهل هذا االنتقاد اعترافات املته

(واالعتراف سيد األدلة)، ومل يوضح أيضاً العالقة بين حقوق اإلنسان والوقت الذي 

  أجريت فيه احملاكمات.

ويبدو من مراجعة تقارير املنظمات املعنية خالل عام مضى أن بعضها يرمي 

إىل معاجلة يف أحيان كثيرة إىل إثارة الصخب اإلعالمي عمداً، أكثر مما يرمي 

االنتهاكات وحماية حقوق اإلنسان. والدليل على ذلك أن معظم التقارير، إن مل نقل كلها، 

مل يقدم حتى إشارة صغيرة إىل أن عامين من عمر السلطة الوطنية الفلسطينية ليسا 
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كافيين إلطالق أحكام على طبيعتها. كما أنه مل يقدم أية إشارة إىل ما تعانيه السلطة 

  أميركية وإسرائيلية وداخلية تؤدي إىل حدوث بعض التجاوزات.من ضغوط 

ها أجهزتليس هناك يف السلطة الوطنية الفلسطينية من ينكر أن بعض أفراد 

األمنية اقترف "انتهاكات" حلقوق اإلنسان، وصلت يف بعض األحيان إىل حد التسبب 

نية دور منظمة إنسابموت حمتجزين، لكن ال أحد يستطيع يف الوقت نفسه االقتناع بأن 

أن  والواقعكبرى، مثل منظمة العفو الدولية "أمنستي"، يقتصر على الصخب اإلعالمي. 

، وال سيما إرساء ثقافة أصيلة من احترام حقوق اإلنسان يحتاج إىل جهد حملي ودويل

يف جمتمع كمجتمعنا الفلسطيني، الذي عانى ظلم االحتالل اإلسرائيلي عقوداً طويلة. وال 

 أن اجلهد املطلوب ال يقتصر على عقد دورة هنا أو ندوة هناك، بل يتعدى ذلك شك يف

كثيراً إىل إعانة السلطة يف بحثها الدؤوب عن حل جذري ناجع لهذه املشكلة، وعدم 

االكتفاء بإثارة الضجيج اإلعالمي حول بعض مظاهرها أو إفرازاتها، التي تظهر من 

ل اتهام ضد السلطة، بل ضد القيادة السياسية حين إىل آخر، ووصفها بأنها تشكل دلي

  الفلسطينية.

املوضوعية تقتضي التنويه هنا بأهمية اعتماد منظمة العفو الدولية وإذا كانت 

الستراتيجيا تعليم حقوق اإلنسان، باعتبار أن السلطة الفلسطينية حتتاج فعالً إىل مثل 

، وغيرها من املنظمات املعنية هذه املبادرة، فإن من املفترض أالّ تقع هذه املنظمة

بحقوق اإلنسان، يف فخ تعميم التجاوزات الفردية كما لو أنها تشكل سياسة رسمية، 

وخصوصاً بعد أن أعطى جهاز اخملابرات العامة الفلسطينية ممثلي هذه املنظمات 

ووفودها حقهم يف زيارة السجون واالطالع على واقعها، وبعد أن سبق أن طلب منها 

دورات تأهيلية لضباط اخملابرات من أجل رفع مستوى ثقافتهم يف جمال حقوق تنظيم 

اإلنسان، لكنها مل تستجب لهذا الطلب حتى اآلن. والواضح، يف ضوء كل ما سبق، أن 
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منظمات حقوق اإلنسان احمللية واصلت العمل يف املناطق الفلسطينية، بعد تأسيس 

زمن االحتالل، من دون أي اعتبار الختالف  السلطة، بالطريقة ذاتها التي كانت تتّبعها

الظروف املوضوعية. ويمكن القول إن تقارير بعض هذه املنظمات قد غلب عليها 

االنحياز السياسي إىل مواقف جهات ترتبط بها، وانزلقت أحياناً كثيرة إىل رفض تبنّي 

  حاالت معينة سبق أن تبنت حاالت مماثلة لها ألسباب سياسية.

تعلق باملنظمات الدولية، فإن السؤال بشأن موضوعية تقاريرها أمّا فيما ي

املتعلقة بالسلطة الوطنية الفلسطينية يجد إجابته الشافية باملقابلة بين لغة وأسلوب 

حقوق اإلنسان يف دول هذه التقارير وبين لغة وأسلوب تقارير مماثلة بشأن انتهاكات 

ال أن التقرير السنوي الصادر عن منظمة أُخرى. وعلى سبيل املثال، نالحظ يف هذا اجمل

العفو الدولية يتحدث عن "مزاعم وادعاءات" بشأن انتهاكات حقوق اإلنسان يف دول 

أوروبية، مثل أملانيا وإيطاليا، مع أن القضاء األملاين أقر، كما يؤكد التقرير نفسه، 

ياسي، من بوجود حاالت انتهاكات طاولت املهاجرين واألقليات وطالبي اللجوء الس

األتراك وغيرهم. ويضاف إىل هذا ما سجلته تقارير عن إساءة معاملة احملتجزين يف 

السجون األملانية، وتعرضهم للتعذيب والضرب واإلهانة، وما أشارت إليه بشأن قرار 

القضاء األملاين بتقديم تعويضات إىل فرانك فنييك، بعد تعرضه للضرب املبرح على 

  .١٦رطة اخلاصة أيدي ضباط يف وحدة الش

ويف إيطاليا، حتدثت التقارير عن "التعذيب وسوء املعاملة على أيدي املوظفين 

املكلفين تنفيذ القانون. كما حتدثت عن صدور األحكام يف احملاكمات اخلاصة بوفاة 

، وتورط عدد من الضباط يف القضايا اجلنائية املتعلقة ١٩٩٣شخصين يف احلجز سنة 

  وسوء معاملتهم يف األعوام السابقة." بتعذيب نزالء السجون
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وبحسب ما جاء يف التقرير أيضاً، فقد "كانت إجراءات نظر العديد من القضايا ال 

، فيما يتعلق بارتكاب ضباط السجن سوء املعاملة. ويف كانون ١٩٩٥تزال جارية سنة 

دت إىل أ ١٩٩٣الثاين/يناير، أكد وزير العدل أن التحقيقات التي بدأت يف أوائل سنة 

إحالة ستة من ضباط السجن على احملاكمة بتهمة ارتكاب شتى اجلرائم، بما يف ذلك 

من النزالء يف سجن سيكوندلياند، وأن إجراءات التقاضي قد بدأت  ٣٠سوء معاملة نحو 

  ضابطاً آخر." ٦٥ضد 

والية، وهنالك أحكام  ١٦سجيناً يف  ٥٦ويف الواليات املتحدة األميركية، أُعدم 

والية. ويف أيار/مايو، وُجهت  ٣٨سجين يف  ٣٠٠٠دام ال تزال قائمة على أكثر من باإلع

تهمة اإلهمال اجلنائي املفضي إىل القتل إىل رجل شرطة يف مدينة نيويورك يف حالة 

أنطوين بايز، الذي تويف بسبب اختناقه بعد مشاجرة مع ستة رجال شرطة يف كانون 

من رجال الشرطة يف منطقة  ١٦إىل وُجهت  . ويف أيار/مايو،١٩٩٤األول/ديسمبر 

برونكسن يف نيويورك تهمة القيام باعتداءات خطرة على املشتبه فيهم. إضافة إىل 

قضايا تعرض السود النتهاكات حقوق اإلنسان والتعامل معهم بوحشية وعنصرية، 

وتعرض السجناء للربط بالسالسل بعضهم إىل بعض، ومعاقبة من يرفضون العمل. كما 

حارساً دأبوا على إساءة معاملة النزالء يف أربعة سجون يف  ٣٠شارت األنباء إىل أن أ

  ."١٩٩٤والية تكساس، وأن أحد السجناء قتله احلراس ضرباً يف تشرين الثاين/نوفمبر 

ليست هذه سوى أمثلة من دول وديمقراطيات عريقة مضى على استقاللها مئات 

أو أن حتول دون حدوث جتاوزات يف سجونها. ومع األعوام، لكنها مل تستطع أن تمنع، 

ذلك يلفت االنتباه أن تقرير منظمة العفو الدولية تعامل معها بصورة موضوعية مغايرة 

لتعامله مع جتاوزات أفراد السلطة الفلسطينية، التي مل يمض على تأسيسها سوى 



٦٨)، ص ١٩٩٧(ربيع  ٣٠، العدد ٨المجلد الدراسات الفلسطينيةمجلة  الملف  

 

11 

 

 ر يف كل أرضهاعامين، ومل تصبح دولة مستقلة بعد، ومل تتسلم حتى اآلن زمام األمو

  وحدودها ومعابرها الدولية.... إلخ.

إن عدداً من احملتجزين ال بأس فيه مقتنع بأسباب احتجازه، وهو مطلوب من 

قِبل الطرف اإلسرائيلي. والسلطة الوطنية معنية بأن تشكل لهؤالء حماية يف ظل أوضاع 

ة ة التلفزة األميركيداخلية مل تستقر. ويف لقاءات مع وكاالت إعالمية عاملية، مثل حمط

A.B.C بوضوح أنهم يعامَلون أفضل معاملة، من زيارة األهايل لهم احملتجزون ، أكد

. أمّا بالنسبة إىل مستوى  ومقابلتهم حملامين إذا رغبوا، وأن أصدقاءهم يزورونهم أيضاً

الء ؤالطعام واملعاملة، فقد أشادوا جميعهم به وقالوا إنه ممتاز ال جيد فقط، علماً بأن له

احملتجزين ملفات أمنية وعالقة بالتنظيم السري لبعض احلركات األصولية، وهم من 

الشخصيات القيادية يف اجلناح العسكري. وكانت تلك اللقاءات تمت يف شهر رمضان 

املبارك، أي منذ ما ال يزيد على أسبوعين، وجرت وفقاً لرغبات احملتجزين، وجال 

  املصورون خاللها يف غرفهم.

الرغم من ذلك، مل نلحظ يف تقرير أية مؤسسة حلقوق اإلنسان، حملية كانت على 

أو دولية، ما يفيد بأن هناك تطوراً وتقدماً يف أداء السلطة الوطنية الفلسطينية. وينبغي 

التأكيد هنا أن هذا التطور وهذا التقدم ليسا ناجمين عن العقوبات واإلجراءات الرادعة 

دد من الضباط املعنيين لدورات تأهيلية بشأن كيفية فحسب، بل أيضاً عن خضوع ع

أداء مهماتهم الصعبة من دون انتهاك حقوق اإلنسان، ومن منطلق أن هذا "الشخص" 

  احملتجز فلسطيني أوالً وأخيراً، وأن له حقوقاً علينا، أقلها احملافظة على كرامته.

الوطن، وتوجه يف أية حال، يبقى من املهم التأكيد أخيراً أن اتساع مساحة 

بقرار من املؤسسة األمنية نحو مزيد من البلورة، وحتديد صالحية كل جهاز أمني 
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الرئيس عرفات، كل ذلك ساعد يف أن تصبح سلطة القانون هي السمة العامة للوضع، 

  على الرغم من جميع االنتهاكات التي جرت، أو التي قد جتري، يف املدى القريب.

طيع اآلن تلمس حقيقة التوجه الفلسطيني اجلاد نحو ولعل املراقب احملايد يست

بناء دولة القانون واملؤسسات، حين يرى ويعرف أن أية عملية اعتقال يف مناطق 

ساعة فقط من فترة االعتقال، على  ٤٨السلطة اليوم تتطلب موافقة النائب العام ضمن 

العنف. ويذكر هنا أن ليس أالّ تمدَّد هذه الفترة إال بموافقة النيابة، ومن دون استخدام 

يف سجون السلطة حالياً أي سجين رأي، وأن بعض املعتقلين يحصل على إجازة 

  أسبوعية مدتها يوم واحد، يذهب خاللها إىل بيته ثم يعود بمحض إرادته.

ونحن نرحب، من خالل هذه املداخلة، بأية مالحظات نقدية، سواء أكانت من 

املالحظات يف االعتبار يف أثناء تأدية عملنا. أفراد أم من مؤسسات. وسنأخذ هذه 

ونحن نعتقد أن ملنظمات حقوق اإلنسان دوراً مهماً قامت به سابقاً، وهي مرحب بها 

يف مناطق السلطة الوطنية. وقد سبق أن طالبناها بوضع برامج تدريبية جلميع 

رامج، أو ما العاملين يف جهاز اخملابرات يف جمال التحقيق، وما زلنا ننتظر هذه الب

يمكن أن تقدمه لنا من مساعدات على هذا الصعيد. وستبقى أبوابنا مفتوحة أمامها؛ إذ 

إننا نعتز بالعالقة التي نُسجت معها خالل العامين املاضيين، آملين بأال حتاكِم 

  جتربتنا كما لو أنه مضى من عمر السلطة مئة عام. 
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