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 مقدمــــــة

  
عثر عدد من المواطنين على جثة المواطن عزت رشيد عبد  17/4/2007مساء يوم الثالثاء الموافق 

نابلس ملقاة على جانب الطريق الواصل بين مـدينتي   -عاما، من سكان بلدة بزاريا 65العزيز حسن، 
من داخل  10/4/2007ور قد اختطف بتاريخ وكان المواطن المذك. نابلس وجنين في بلدة سيلة الظهر

منزله من قبل عدة مسلحين كان أحدهم مكشوف الوجه، وحدث هذا االختطاف في اليوم الثـاني لقيـام   
على خلفية اتهامـه  " البزاري"جهاز المخابرات العامة باعتقال ابن المختطف ويدعى رشيد المشهور ب 

  . لمواطنينبقضية تالعب مالي كبير طالت عددا كبيرا من ا
  

وقد قام الخاطفون بقتل المواطن المذكور بعد أسبوع من المساومات والتهديدات التلفونيـة مـع ذويـه    
وتم كل ذلك دون أن يكون هناك تحقيقات ومالحقات . ليقوموا بدفع مبالغ مالية كبيرة مقابل اإلفراج عنه

ة تمكن مـن إلقـاء القـبض علـى     كافية من الجهات المسؤولة في جهاز الشرطة وجهاز النيابة العام
  .الخاطفين والحيلولة دون قتل المواطن المخطوف

  
لكافة اإلجراءات المتخذة بهذا الشأن وااللتقاء مع عدد من الجهات ذات العالقـة   الهيئةولدى مراجعة 

في جهاز الشرطة في محافظات طولكرم ونابلس وجنين، والنيابة العامة، تبين لها ان هذه الجهات لـم  
خذ اإلجراءات الكافية لمالحقة الخاطفين وإخالء سبيل المواطن عزت المذكور قبل اإلقدام على قتله، تت

  .هذا على الرغم من أن بعض هذه الجهات كان يعلم بهوية الخاطفين
   
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  "أبو رشيد"عزت رشيد عبد العزيز حسن حول مالبسات مقتل المواطن : أوال
  

مع زوجته، ومـع   الهيئةعزت رشيد عبد العزيز حسن، التقت المواطن  لمعرفة مالبسات حادثة مقتل
  : عدد  من المواطنين فكانت إفاداتهم على النحو التالي

  
  إفادة زوجة المواطن القتيل السيدة فتحية كامل محمد عيسى. 1
  
   :مع زوجة القتيل فأفادت حول اختطاف ومقتل زوجها ما يلي الهيئة، التقت 29/4/2007بتاريخ  

، كان في منزلنا الواقـع علـى   10/4/2007في حدود الساعة الخامسة من مساء يوم الثالثاء الموافق 
بعض األشخاص الذين قدموا إلينا ليشتكوا لزوجـي  ) مالصق للشارع العام(مدخل قرية بزاريا الشرقي 

كـون هـؤالء    المغدور عن القضية التي يتهم بها ولدنا رشيد، والتي تتعلق بتهم نصب وتالعب مالي،
وبعد مغادرة هؤالء األشخاص وقيام زوجي أبو رشيد . األشخاص ترتب لهم أموال بذمة ولدي المذكور

، وهو احد األشخاص س. عبإغالق بوابة المنزل، قرع الجرس من جديد، وقال الطارق انه من طرف 
، وعندما فـتح زوجـي   فنزل أبو رشيد لفتح الباب. الذين ادعوا ترتب مبالغ مالية لهم لدى ولدي رشيد

الباب وكانت ابنتي وزوجها بجانبه، سأل الشخص الواقف عند الباب زوجي مرتين، هل أنت أبو رشيد؟ 
ومد يده ليسلم عليه، فإذا بهذا الشخص يشده من يده ويوقعه على األرض، وبعـد  . نعم: فقال له زوجي

ى على األرض، وعند رؤيتنا لمـا  ذلك هجم عليه أربعة مسلحين ملثمين ووجهوا إليه سالحهم وهو ملق
وقـام  . يحدث نزلنا جميعا إلى مدخل المنزل، وقمت برمي نفسي فوق زوجـي وهـو علـى األرض   

المسلحون، وتحت تهديد السالح، بإدخال ابنتي وزوجها إلى داخل بوابة المنزل وقاموا بإغالق البوابـة  
، الذين كانوا يهددون المارة لكـي ال  وبقيت أنا ممددة فوق زوجي، ومن ثم بدأ المسلحون. من الخارج

يقتربوا، بسحب زوجي إلدخاله إلى سيارة من نوع جولف سكنية اللون لم تكن تحمل رقمـا، بعـد أن   
وقد حاولت الصعود معهم إلى السيارة لكنهم دفعوني بعيدا عن السيارة على األرض . قاموا برفعي عنه

ارع الذي يقع عليه منزلنا هو شارع رئيسي يـربط  مع اإلشارة إلى أن الش. وغادروا المكان مسرعين
محافظات جنين وطولكرم ونابلس وفي وقت اختطاف زوجي استغربنا عدم مـرور أي سـيارة مـن    



الشارع وتبين لنا الحقا أن المسلحين الخاطفين كانوا يراقبون المنزل حتى غادره الضيوف، وكانوا قـد  
  .ختطاف دون إزعاجأغلقوا الشارع من الجانبين إلتمام عملية اال

بعد مغادرة الخاطفين وبدئي بالصراخ تجمع الناس من حولنا، منهم المارة ومنهم من أهل القرية ولـم  
وبعد حوالي نصف ساعة مر أحد المسلحين المعروفين لنا بالقرب من . يجرؤ أحد على اللحاق بالسيارة
بت األمر، وبعد حـوالي سـاعتين   هل تريدون مساعدة؟ وحينها استغر: سور منزلنا ونادى علي وقال

اتصل أحد األشخاص على جوالي فردت عليه ابنتي ومن ثم زوجها، وسأل المتصل عن غايته؟ فقـال  
، ونريد مبلغ مليون وتسعمائة ألف شـيقل  )أحد دائني رشيد(نحن خاطفو أبو رشيد، ومن طرف ع س 

ر، وكانت مكالمة دولية جماعيـة  دقيقة اتصل علينا شخص أخ 15وبعد حوالي . وسنقوم بعدها بإعادته
الموجود خارج البالد والـذي طلـب    ع سشارك فيها تاجر سيارات من جنين وأحد أوالدي والمدعو 

  .مليون شيقل مقابل إطالق سراح زوجي أبو رشيد 2مبلغ 
  

وبذات الليلة قال لنا الخاطفون عبر مكالمة ثالثة أن نضع المبلغ أمانة لدى أحد أعضاء لجنـة إصـالح   
وبذات الليلـة تطـوع شخصـين    . طولكرم وذكر اسمه، وبعد ذلك مباشرة سيتم إطالق سراح زوجي

نعرفهما لحراستنا في المنزل بحجة حمايتنا ومراقبة الوضع، وأثناء حديثهم مع ولدي قالوا لـه نحـن   
وسنقوم باالطالع على وضع والدك، وبعد ذلك جاء شقيق أحد المسلحين ويدعى  ع س،نعرف المدعو 

وادعى أنه تلقى اتصاال من إحدى الحركات السياسية في مدينة نابلس طلبـت مـنهم أن يرفعـوا     ب م
المذكور عنيد، واألفضل لذوي المخطـوف أن يـدفعوا    ع سأيديهم عن القضية، إال أنهم اخبروه أن 

  .المبلغ الذي طلبه
  

ويعمل فـي  م ح قاربنا وهو وفي اليوم الثاني الختطاف زوجي وبالرغم من أنني لم أنم اتصل بي أحد أ
وفعال غادرت البيت وغادر المسلحين الذين . المخابرات العامة وقال لي أرجوك أن تغادري البيت فورا

كانوا يحرسون المنزل، وكانوا طوال الوقت يسألون عن السيارات الخاصة برشـيد وزوجـي بحجـة    
د خبـر مقتـل زوجـي بتـاريخ     استخدامها للذهاب للبحث عن زوجي، وبقينا خارج المنزل حتى ورو

، حيث عدنا إلى المنزل خالل فترة الدفن والعزاء واضطررنا بعد ذلك لترك المنزل خوفا 17/4/2007
  .من التهديدات التي كنا تلقيناها سابقا

  



وخالل فترة اختطاف أبو رشيد اتصل شخص على جوالي من جوال زوجي أبو رشيد وقـال لـي أن   
أنقـذي  ) عدة مرات(، وإذا به زوجي أبو رشيد وقال لي أنا في خطر زوجك يريد محادثتك وفقط أنت

حياتي، وقال لي أن خاطفيه يريدون مبلغ مليون وتسعمائة ألف شيكل، وطلب مني أن أتـدبر المبلـغ،   
ومؤقتا طلبوا أن نحضر مبلغ مئة وتسعين ألف دينار، ونضعها لدى عضو لجنة اإلصالح الذي ذكـر  

  .اسمه سابقا كدفعة أولى
وطلب مني زوجي لتدبير المبلغ أن أذهب إلى شخص يعرفه في بلدة عنبتا القريبة من بلدتنا وشخصين 

ساعة ألقـوم بتسـليم المبلـغ     24وسألت الخاطفين عبر زوجي عن المهلة فقالوا لي . آخرين من بلعا
 تعطـيهم  للشخص المحدد، فقلت إن شاء اهللا خيرا ، وكان الجميع من حولي يقولون لي هذا ابتـزاز ال 

  . شيء، وأشخاص يعملون في األجهزة األمنية كذلك قالوا لي ذات األمر
      

ساعة، وفي ذات الليلة تحدثوا معي مرتين من جوال أبو رشيد، وسألوني عبر  24ولم يصبر الخاطفون 
ألف  100زوجي هل دبرت المبلغ فقلت لم أتمكن من ذلك، وفي الليلة الثالثة قاموا بتخفيض المبلغ إلى 

مساء اتصل بي الخاطفون، وقالوا لـي إذا   6الساعة  13/4/2007وفي يوم الجمعة . دينار كدفعة أولى
دينار ستجدي أبو رشيد مقطع وملقى، وحتى ذلك الوقت أي وقت تأمين  50000لم تقومي بتأمين مبلغ 

ه أنا أمـك  فقلت ل. المبلغ سنمنع عنه األكل والشرب والدواء كونه مريض وسنضربه كل نصف ساعة
وبعد ساعة أيضا اتصلوا . ويمكن لك أن تحتجزني مكانه فقال لي نريد أحد أبنائك مكانه عندها سنطلقه

بي من جديد وسألني المتصل هل تريدين التحدث مع زوجك وهل وفرت المبلغ فقلت له لم أتمكن فقال 
ين وقال لي هل تحبـي  تحدث معي أحد الخاطف 14/4/2007وفي يوم السبت . لي لديك مهلة حتى الغد

سماع صوت زوجك؟ وإذا بزوجي ال يقوى على الحديث وقال لي أرجوا أن تسلمي المبلغ المطلـوب  
دينار، ويمكنك الذهاب إلى أحد األصـدقاء   30000دينار ولو حتى  50000لهم، وقال لي دبري مبلغ 

  .في جنين وهو موظف متقاعد وأنا وزوجي نعلم أنه ال يملك هذا المبلغ
  
ن ثم تحدث الخاطفون إلي وقالوا سلّمي أحد أبنائك لنا أو أحضري النقود لنطلـق سـراح زوجـك،    وم

  .وكانت أخر مكالمة لهم معنا
  

يطمئنني ويقول لي أن أبو رشيد بخير وسيخلى سـبيله وأن   م خوكان أحد شركاء ابني رشيد ويدعى 
 4.30تصل بي مجددا وكانت السـاعة  ا 17/4/2007ويوم الثالثاء . رجال اإلصالح تدخلوا ليتم األمر



فأخبرته أنه لم يعد حتى اآلن، ورجوتـه أن يجـري   . عصرا، فسأل إذا ما تم إطالق سراح أبو رشيد
وبعد قليل اتصل مجددا وقال أنهم قالوا له أنهم لـن يطلقـوا   . اتصاالته، ويتأكد من خبر إطالق سراحه

  .سراحه اليوم
  

محامي رشيد الحالي وقال لنا أن الخاطفين قاموا بنقل أبو رشـيد  اتصل بنا  17/4/2007ويوم الثالثاء 
لمحكمة بداية جنين ليتم إرغامه على التنازل عن أمالكه من أراضي ومنازل وعقارات لصالحهم، وقال 

وقال لنا أنه سيحول في . المحامي أن كاتب العدل أبلغهم أن أراضي بزاريا من اختصاص محاكم نابلس
  1.نابلس ليتنازل وأنه تجري ترتيبات لتهيئة الوضع لنقله إلى محكمة نابلساليوم التالي إلى 

  
اتصل مجلس قروي بزاريا بولدي مؤيد  17/4/2007ليال من يوم الثالثاء الموافق  10.30وفي الساعة 

وأبلغوه أنهم عثروا على جثة زوجي وكانت ملقاة أمام بيت ابن خال زوجي محمد فايز عبـد الكـريم   
وقام أحد الموجودين عند الجثة باالتصال بشرطة جنـين  . دة سيلة الظهر القريبة من قريتنامسعد في بل

وباإلسعاف، فرفض الطرفان الحضور حسب ما قيل لنا وقالوا إذا ما كان ميتا انقلوه بسـيارة عاديـة،   
فتم نقل جثة زوجي إلى مستشفى طولكرم الحكومي الذي رفـض  . بينما رفضت شرطة جنين الحضور

  .قباله وقام أحد الشبان المرافقين جبرا بوضعه على سرير في غرفة الطوارئاست
  

نقل للتشريح في جامعة النجاح في مدينة نابلس، وبعد إتمام التشريح قمنا  18/4/2007وفي اليوم التالي 
  . بدفن جثة زوجي في بزاريا

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
  .أفاد محامي عائلة القتیل األستاذ احمد شرعب انھ ال یعرف أي شيء عن ھذا الموضوع 1



  
  
  
  
  
هر، حول ظروف العثور على جثة المواطن سيلة الظ/ إفادة المواطن محمد فايز عبد الكريم مسعد. 2

  حسن
 

والذي يسكن في بلـدة   27/6/2007معه بتاريخ  الهيئةيقول المواطن مسعد في اتصال تلفوني أجرته 
سيلة الظهر جنوب مدينة جنين على الشارع الرئيسي الواصل بين مدينتي جنين ونابلس، ويبعد منزلـه  

لـيال وأثنـاء    10:30وفي حدود السـاعة    17/4/2007مترا عن الشارع الرئيسي، أنه بتاريخ  200
توجهي للنوم في احد غرف المنزل، سمعت أصوات خارج منزلي لمجموعة من الشبان، فخرجت إلى 

وسمعت الشبان يقولون أن سيارة قامت بدهس شخص وأن سائقها قام بالهرب، وكان ذلك يبعد . الشرفة
مرت سيارة أخرى، تبين أن سائقها هو طبيب، ويعمل  عن منزلي عشرة أمتار فقط، وخالل حديثهم هذا

طلب الشبان منه، أن يوجه ضوء سيارته صوب الشخص الملقى إلـى  . في مركز طبي في سيلة الظهر
جانب الطريق ليتعرفوا إلى هويته، وعند ذلك عرف الشبان أنه عزت رشيد حسن، ابن عمتي، كونـه  

وعقب سماعي االسم نزلـت  . ما وقالوا هذا األستاذ عزتعا 20كان معلما في بلدتنا سيلة الظهر لمدة 
من على الشرفة ولحظة رأيت الشخص الملقى تأكدت أنه فعال ابن عمتي عزت، وبعد كشف الطبيـب  
الموجود عليه تبين أنه متوفى، وأعتقد أن من ألقى جثته بالقرب من منزلي كان يعلم طبيعة صلة القرابة 

ائق كان عدد كبير من أهالي البلدة في المكـان، وكـان مـن بـين     وبعد حوالي خمس دق. بينه وبيني
الحاضرين ثالثة من أفراد جهاز الشرطة من أبناء البلدة، ويعملون في مخفر شرطة كفر راعي حيـث  

  .  تتبع بلدتنا، وكذلك كان هناك بعض األشخاص ممن يعملون في األجهزة األمنية األخرى
  

ية الموجودة في المكان باالتصال بسيارة إسعاف من مدينة جنين، إال وقام أفراد الشرطة واألجهزة األمن
أن اإلسعاف رفض الحضور، أبلغني أفراد الشرطة أن اإلسعاف رفض الحضور كون الشخص متوفي 

وقمت خالل ذلك بجلب غطاء من المنزل وغطيت الجثة، وبعد تأكدي من أن . وليس مصابا أو مريضا
فرشة ووضعت الجثة بمساعدة آخرين عليها وأدخلتها منزلي، حيـث  سيارة اإلسعاف لن تحضر جلبت 



بقيت الجثة لدي لمدة نصف ساعة حتى حضور أقاربي وذوي القتيل في بلدة بزاريا، حيث تم وضـعه  
  ).مستشفى الشهيد ثابت ثابت(بعد ذلك في سيارة مدنية، وقمنا بنقله إلى مستشفى طولكرم الحكومي 

  
المستشفى استقباله كوننا اتصلنا بإسعاف جنين، ولكن بعد إصرار الحضور وفي البداية، رفضت إدارة 

على إدخاله أدخلوه إلى غرفة وأغلقوها ومنعوا دخول أي شخص إليها حتى يحضر وكيل النيابة للكشف 
  .على الجثة

  
ظهرا، وكنت مع أقاربي في باحـة مستشـفى    11وكانت الساعة تقريبا  18/4/2007وفي اليوم التالي 

كرم الحكومي، علمت من الحاضرين أن وكيل النيابة حضر وكشف على الجثة وأمـر بتحويلهـا   طول
  .للتشريح في معهد التشريح التابع لكلية الطب بجامعة النجاح الوطنية

  
وبما يتعلق برأيه حول دور األجهزة األمنية ومتابعتها لقضية مقتل قريبه والعثور علـى جثتـه، قـال    

األجهزة األمنية والقانونية لم تقم بأخذ إفادته أو إفادة الشبان الـذين عثـروا    المواطن مسعد أن أي من
هي الجهـة الوحيـدة التـي    الهيئة على الجثة، وبأنه لم يسأل من قبل أي جهة عن هذه الظروف وأن 

  .     توجهت إليه وسألته عن ظروف العثور على جثة قريبه
  



  تحقيق في قضية االختطاف والقتلدور األجهزة األمنية في متابعة ال: ثانياً
  

الصادر عن وزارة العدل فأن قرية بزاريا تـدخل ضـمن واليـة نيابـة      1/2004حسب القرار رقم 
 1/7/2007باتصال هاتفي بتـاريخ   الهيئةطولكرم، لكن رئيس نيابة طولكرم األستاذ بهاء األحمد أبلغ 
ألمنية في محافظة نابلس، وبأنها كانت ألحقت أن قرية بزاريا تقع في دائرة اختصاص النيابة واألجهزة ا

بمحافظة طولكرم في الوقت الذي كان هناك محكمة صلح ومكتب للنيابة العامة في بلدة عنبتـا وأعيـد   
  . إلحاقها بمحافظة نابلس عقب إغالق هذه الدوائر

  
ومقتـل   وفي إطار الوقوف على طبيعة اإلجراءات التي قامت بها أجهزة الشرطة في حادثة اختطـاف 

  : المواطن عزت حسن المذكور، سجلت الهيئة اإلفادات التالية
  
  إفادة زوجة القتيل حول دور الجهات الرسمية في متابعة حادثة اختطاف زوجها. 1
  

توجهت إلى مدينـة   14/4/2007، بأنه في يوم السبت 29/4/2007بتاريخ  للهيئةأفادت زوجة القتيل 
مخابرات العامة واألمن الوقائي والمباحث الجنائية، أي بعد أربعة طولكرم وقدمت عدة شكاوى أجهزة ال

أيام من اختطاف زوجي، حيث لم تحضر أي جهة او جهاز امني منذ اختطاف زوجـي إلـى منزلنـا    
للتحقيق في الحادثة، وأخذ إفاداتنا، وهذا كان شيء مستغرب من قبلنا، فنحن نعلم أن الشرطة والنيابـة  

وكنت قبل تقديمي لهذه الشكاوى وخالل فترة اتصـال  . قيق في مثل هذه القضايايجب أن تبادر لفتح تح
الخاطفين أجريت العديد من االتصاالت مع محافظي طولكرم ونابلس وجنين وأبلغتهم بكل التفاصـيل،  
وكذلك أجريت اتصاالت مع مستشار الرئيس لشؤون المحافظات، وأوالدي تحدثوا معه أيضـا، وكـان   

  .جافا معنا
  
ال لنا مستشار الرئيس لشؤون المحافظات في أحدى المكالمات معه أن أبو رشيد فـي أمـان يأكـل    وق

ويشرب وأنه يعرف أين هو واألفضل أن ال يتم إطالق سراحه لكي ال يختطف من قبل مسلحي نابلس 
  .ويقتل

  



وأنهـم ال  وولدي تحدث مع مكتب الرئيس وكان طوال الوقت يقال له أن شقيقك رشيد مذنب وانه متهم 
وفي مرة سألت مستشار الرئيس لشؤون المحافظات ما . يستطيعون مساعدتنا في قضية اختطاف زوجي
  .ذنب أبو رشيد فقال لي أن ذنبه أنه أبو رشيد

  
وكنت عندما ذهبت للمباحث الجنائية في طولكرم وعندما دخلت قال لي أحد المرافقين أن هذا الشخص 

وقبل بدئي بإعطاء إفادتي . عمل في المباحث ال تقولي أمامه شيئاس وهو ي.س وهو ابن عم ع.يدعى م
  .، وأفضل لكم أن تدفعوا"قتال قتلى"س .دخل هذا الشخص وقال لي أن ع

  ".استشفيت من خالل حديث المباحث أن زوجي موجود بمنطقة تدعى األلمانية في جنين"و
  

ألمنية لم تقم بالدور الـذي يفرضـه   وتضيف زوجة المواطن عزت أنها تعتقد أن األجهزة الرسمية وا
أننا لم نشعر بهذه الجهود طوال فتـرة اختطـاف   "عليها القانون عندما كان زوجها مختطفا، حيث تقول 

، وتعتقد كذلك أن هذه الجهات ال تقوم حاليا  بالجهود الالزمة للكشف عن "زوجي التي استمرت أسبوعا
  . مالبسات مقتله

  
ي التحقيق في ظروف اختطاف ومقتل زوجها تقول زوجة المغدور أن النيابة وحول دور النيابة العامة ف

، أي بعد أكثر من أسبوعين من تاريخ اختطاف 25/4/2007قدمت ألول مرة إلى منزلهم يوم األربعاء 
المغدور وأسبوع من مقتله، حيث قدم وكيل نيابة نابلس، واخذ إفادتي بكل التفاصيل وتبين أنه كان مكلفا 

  . فادتي فقط وليس التحقيق في كافة ظروف عملية اختطاف ومقتل زوجيبأخذ إ
  
  نائب مدير شرطة نابلس / مقابلة مع العقيد وسيم الجيوسي. 2
  

بتاريخ  الهيئةنائب مدير شرطة نابلس في مقابلة أجرتها معه / بحسب ما أفاد به العقيد وسيم الجيوسي
ح ملف تحقيق في قضية الخطف ألن المعلومات فأن شرطة محافظة نابلس لم تقم بفت ،30/4/2007

ولكن تم فتح تحقيق أولي في قضـية االختطـاف   . كانت تشير إلى أنه اختطف ونقل إلى منطقة جنين
الشرطة في محافظات طولكرم وجنين ونابلس، وكان تنسيق مشترك بين جميع األجهزة باشتراك جهاز 

للبحث عن المختطف، وأي أمر كان يمكن أن نتلقاه كان ال يمكن إال أن ننفذه، وخالل فترة االختطـاف  
  .لم نتلق أي أمر أو طلب من قبل النيابة خاص بالتحقيق في قضية اختطاف المواطن عزت حسن



  
من بلدة بزاريا يوصل إلى عمليـات   100أن االتصال بعمليات الشرطة على الرقم الهاتفي  ويشار إلى

  .الشرطة في محافظة نابلس
  
  العقيد عدنان الضميري/ مقابلة مع مدير شرطة جنين. 3
  

، بأن عمليـة  الهيئةتم مقابلة مدير شرطة جنين العقيد عدنان الضميري الذي أبلغ  2007\4\29بتاريخ 
مغدور تمت في قرية بزاريا وهي ال تدخل في إطار صالحيات شـرطة محافظـة جنـين،    اختطاف ال

وعقب مقتل المواطن حسن ورغم عدم اختصاصنا . ولذلك لم نقم بفتح تحقيق من جانبنا في هذه القضية
في المنطقة المذكورة، قامت شرطة جنين بالتنسيق مع باقي المحافظات بالعمل والتحقيق في القضـية،  

اهمة منازل إحدى العائالت في بزاريا، كون بعض أفرادها متورطين بالقضية، وتم مالحقـتهم  وتم مد
  . إلى منطقة مخيم الفارعة وتم توقيفهم هناك وحولوا إلى مدينة رام اهللا للتحقيق معهم

  
أما فيما يتعلق بمن يقف خلف عملية االختطاف والقتل، فمن اتصل بأهل المغدور واعترف بخطفه هو 

 س. عوهو من مدينة جنين، ولكنه مقيم في دولة اإلمارات، وقد ذكر فـي التحقيـق أن شـقيق     س.ع
ويضيف الضميري . مشترك في الخطف، وهو مسلح بشكل جيد وال مجال القتحام منزله س.وواسمه 

أنه تم توزيع بيان في مدينة جنين باسم تنظيم فتح في قرى شمال غرب نابلس وفيه ادعاء بان المغدور 
حضر إلى محكمة جنين إلجباره على التنازل عن أمالكه، وقد قامت الشرطة في المحافظة بـالتحقق  ا

من الموضوع ولم تجد أي معلومة تفيد بصحة ذلك، كما أن هناك دوريـات شـرطة فـي المحكمـة     
  . ودوريات شرطة خاصة لم تفد أي منها بحدوث ما ذكر

  
ان قد احتجز في بلعا قضاء طولكرم بعد اختطافه من وقد تواردت معلومات لشرطة جنين بان القتيل ك

بزاريا ولم يكن في مدينة جنين، وهذا ما تشير إليه الدالئل المتوفرة لدينا، ولم يعرض تقرير التشـريح  
على شرطة جنين لمعرفة سبب الوفاة وكان قد تم إلقاء جثته أمام بيت محمد مسعد وهو قريبه ويسـكن  

  .في سيله الظهر
   



ير الشرطة، حسب خبرتي السابقة كمدير لتحليل المعلومات، فان المسافة من مدينة جنـين  وأضاف مد
إلى بلدة سيلة الظهر ابعد من المسافة من السيلة إلى بلدة بلعا، والطريق ليال غير امن، والمنطق يقـول  

أحد أفـراد  أن المواطن المخطوف كان محتجزا في بلدة بلعا وتم أخذه إلى السيله من هناك، وقد توجه 
الشرطة من مرتبات شرطة جنين من سكان سيلة الظهر إلى موقع إلقاء جثة القتيل في سيلة الظهـر،  
. وقد تحرز على الجثة وبناء على طلب أهل القتيل تم تحويل الجثة إلى مستشفى طـولكرم الحكـومي  

ء على طلب من وأشار إلى أن شرطة جنين قامت بحماية بيت المواطن عزت حسن في بلدة بزاريا بنا
إذا طلب مـن شـرطة   "فقد أفاد مدير الشرطة انه  س.عشقيق  س.وأما فيما يتعلق بـ . محافظ جنين

جنين إحضاره سننفذ ذلك ولكن إذا قتل في العملية من يتحمل المسؤولية؟ والموضوع بانتظار قرار من 
ك بجرائم قتل أخـرى  المذكور متهم كذل س.ورئيس السلطة الوطنية يعطي الصالحية بذلك، حيث أن 

منذ عدة سنوات، وتحتاج المسألة إلى رفع الغطاء عنه من قبل التنظيمات بإعالن رسمي، ودون ذلك ال 
  ". يمكن تنفيذ القانون

  
    6/5/2007مقابلة مع محافظ جنين السيد قدورة موسى بتاريخ . 4
  

تطافه وعدم قيام المحافظـة  بعد ورود معلومات عن إبالغ عائلة المواطن القتيل لمحافظ جنين عن اخ
، فأفاد محافظ جنين السـيد  6/5/2007بمحافظ جنين ونائب المحافظ بتاريخ الهيئة بأي إجراء، التقت 

حيث كان في زيارة  2005\4\18إلى تاريخ  2005\4\8قدورة موسى أنه لم يكن في الوطن من تاريخ 
وا بـإبالغ مستشـار الـرئيس لشـئون     إلى ايطاليا، ولم يحضر احد من بزاريا إلى المحافظة بل قـام 

وبعد عودته من الخارج قام المحـافظ بتـاريخ   . المحافظات حكمت زيد بالموضوع من خالل الهاتف
بزيارة بلدة بزاريا والتقى بتنظيم بزاريا من اجل مراجعتهم بالبيان الصادر عنهم والـذي   2007\4\19

وفيما يتعلق بادعائهم بـان  . خاص عدة في بزارياجاء فيه بان المحافظة لم تقم بواجبها وقد التقيت بأش
القتيل كان قد احضر إلى محكمة جنين من قبل الخاطفين فان ذلك غير صحيح، ولم يـتم إجـراء أي   
شيء في المحكمة، وقد تم توقيف شخص مشتبه به والتحقيق معه من قبل شرطة جنين، لكن تبين انـه  

  .رتبت على رشيد البزاري ابن القتيلليس متورط في عملية الخطف، إنما  له ديون ت
  
وأضاف محافظ جنين انه أصدر أوامره لشرطة جنين من اجل حماية أمالك المواطن القتيل وأهلـه،   

وأشرف على اعتقال المشتبه بهم في الفارعة بعد أن قام جهاز األمن الوقائي باستدراجهم من طولكرم 



من محافظة جنين تم إخالء سبيلهما بعد ثبوت عـدم   وقد تم احتجاز أربعة أشخاص اثنان. إلى الفارعة
  . تورطهما في القضية، واثنان من طولكرم ال يزاالن قيد التوقيف

  
  

في ذات التاريخ، أفاد مساعد محافظ جنين السيد عبد اهللا بركات قال بأنـه اُبلـغ    الهيئةوفي لقاءه مع 
ادثة الخطف في تمـام السـاعة الحاديـة    هاتفيا من قبل احد األشخاص المتواجدين في منزل القتيل بح

، حيث قام بإبالغ العمليات في قيادة األمن الـوطني بـرقم هـاتف    10/4/2007عشرة من ظهر يوم 
  .المتصل من بزاريا من اجل المتابعة

    
  لقاءات مع إدارات األجهزة األمنية في محافظة طولكرم . 5
  

م في التحقيق في حـادث اختطـاف ومقتـل    وللوقوف على دور األجهزة األمنية في محافظة طولكر
بمدير جهاز األمن الوقائي السـيد إبـراهيم    2/5/2007-1بتاريخ  الهيئة المواطن عزت حسن التقت

  . رمضان، ومدير شرطة طولكرم السيد يوسف الدحلة
  

على أن قرية بزاريا هي خارج نطاق صـالحياتهم،   الهيئة إلتقتهم منوفي هذين اللقاءين أجمع جميع 
على الرغم من ذلك قاموا بكل ما يستطيعون من أجل العثور على المواطن حسن خالل فترة اختطافه و

وبأنهم شاركوا بالحملة التي توجهت إلى قرية بزاريا بعد العثور على جثة المواطن العتقال أشـخاص  
رم ونـابلس  مشتبهين، وأنهم عملوا بجهود مشتركة مع كافة اإلدارات األمنية من محافظات جنين طولك

  .للعثور على األشخاص المشتبه بتورطهم في عملية االختطاف
وكذلك أشار مدراء هذه األجهزة أنهم قاموا بإرسال قوات من مرتباتهم لحماية عائلة القتيـل وأمالكـه   

  .ومنزله في قرية بزاريا
  
  
  
 مقابلة مع محامي عائلة القتيل. 6
  



أفاد بـأن   28/6/2007يل األستاذ فارس شرعب بتاريخ مع محامي عائلة القت للهيئةفي اتصال هاتفي 
الجثة أظهر أن وفاة المغدور نجمت عن عملية خنق بحبل، وأنه تعرض كذلك للضـرب   2تقرير تشريح

ويعتقد المحامي أن هناك بطء شديد في سير التحقيـق  . في أماكن حساسة في الجزء العلوي من الجسم
عدم قيام النيابة بفتح تحقيق خالل فترة االختطاف التي  الخاص بمقتل المواطن عزت حسن، ويستغرب

ولكنه أشاد باالهتمام الذي يبديه رئـيس السـلطة   . أيام، وتأخرها في فتح تحقيق عقب مقتله 7استمرت 
  .الوطنية لهذه القضية، وبأن قراره بتشكيل لجنة تحقيق في ظروف هذه القضية يعبر عن هذا االهتمام

  جنين  مقابلة مع كاتب عدل. 7
  

كاتب العدل في محكمـة جنـين اإلدالء بأيـة     ، رفض 6/5/2007بتاريخ  الهيئةفي لقاءه مع 
معلومات حول موضوع إحضار المواطن حسن إلى المحكمة ومحاولة إجباره على التوقي على وثائق 

ألعلى وأفاد بأنه وبناء على ذلك صدرت تعليمات من رئيس مجلس القضاء ا. تفيد بتنازله عن ممتلكاته
بعدم إعطاء معلومات من قبل كاتب العدل إلى أي كان، وعلى أي طرف معني مراجعة رئيس مجلس 
القضاء األعلى حول الموضوع وذلك حسب نص القانون حيث ال يسمح لكاتب العدل بإعطاء معلومات 

  .عن عمله ألي كان
  

الحقـا   21/4/2007قد حصلت على كتاب صادر عن مجلس القضاء األعلى بتـاريخ   الهيئةوكانت 
لحادث مقتل المواطن حسن، يفيد بأن ما ورد من أخبار عن قيام الخاطفين بنقل المواطن المخطوف إلى 
محكمة بداية جنين إلجباره تحت تهديد السالح على التنازل عن أمالكه، بأنه أمر غير حقيقي وال أساس 

حقيقة األمر وبالرجوع إلى جميـع  وأن مجلس القضاء األعلى وفي إطار الوقوف على . له من الصحة
العاملين في محكمة بداية جنين من قضاة وموظفين ورجال األمن المكلفين بحراسة المحكمـة، أكـدوا   

  3.جميعا أن هذا المواطن لم يصل إلى محكمة بداية جنين، ولم يمثل أمام كاتب العدل
  

المواطن المذكور ظهرت جلية فـي   إال أن حقيقة هذا األمر وحقيقة تواطؤ األجهزة األمنية مع خاطفي
: من هذا العام والذي جاء فيه 24/4كتاب النائب العام الموجه إلى رئيس مجلس القضاء األعلى بتاريخ 

"  
                                                        

  .مرفق تقریر التشریح 2
مرفق بالتقریر كتاب رئیس مجلس القضاء األعلى الموجھ إلى جریدة األیام والذي یشیر إلى عدم صحة المعلومات التي نشرتھا الجریدة عن  3

  .ھذا الموضوع



قضية مقتل المواطن عزت (حيث أن النيابة العامة بصدد التحقيق في القضية المذكورة عالية 
قد احضر إلى محكمـة البدايـة فـي    ، وحيث ثبت لنا من خالل التحقيقات أن المغدور )حسن

جنين لدائرة كاتب العدل للتوقيع على وكاالت تتعلق بالتنازل عن أمالكـه،،، لـذا وألهميـة    
الموضوع المذكور وخطورة القضية نرجو من معاليكم سؤال كاتب العدل ورئيس المحكمـة  

رافهـا،،،  حول أسماء من حضر إلى المحكمة ومحتوى الوكالة أو المعامالت وماهيتهـا وأط 
  .4"أو السماح للنيابة العامة باستجوابهما حسب األصول والقانون/و
  دور وعمل النيابة العامة في إطار متابعة القضية والتحقيق فيها: خامسا

  
بمراسلة النائب العـام األسـتاذ    الهيئةقامت  7/5/2007خالل فترة إعداد هذا التحقيق وتحديدا بتاريخ 

ل االطالع على دور النيابة في التحقيق في هذه القضية، حيث قـام األسـتاذ   أحمد المغني للقائه من أج
المغني بذات التاريخ باالتصال شخصيا بمعد التقرير وطلب عدم إصدار التقرير بشكل سريع واالنتظار 

  .إلى حين يتم اإلعالن عن نتائج التحقيق
  

أن النيابة تقوم بدورها  الهيئةوالذي أبلغ تم التحدث هاتفيا مع األستاذ النائب العام  3/7/2007وبتاريخ 
وبأنها شكلت لجنة تحقيق . على أكمل وجه في التحقيق في قضية اختطاف ومقتل المواطن عزت حسن

برئاسة أحد رؤساء نيابة رام اهللا لمتابعة القضية والتحقيق فيها، وأنها تمكنت من جلب ثالثة أشـخاص  
وأضـاف أن  . جهزة األمنية وهم اآلن محتجزين على ذمتهـا متهمين بتنفيذ الجريمة حتى اآلن عبر األ

النيابة العامة خالل عملية التحقيق أصدرت كذلك مذكرتي قبض وإحضار لمتهمين آخرين، معروفـي  
الهوية ومكان السكن، إال أن دائرة التنفيذ في المديرية العامة للشرطة لم تنفذ هذه المذكرات حتـى اآلن  

  .دون أن نعلم السبب
  
ك تقدمت النيابة بطلب استرداد حسب القانون لوزارة العدل الفلسطينية السـترداد أحـد المتهمـين    كذل

س، وهو الذي أصدر األوامر بالخطف والقتل، وما زالت إجراءات .الفارين إلى دولة اإلمارات وهو ع
  . التحقيق في القضية جارية

  

                                                        
مرفق صورة عن الكتاب الموجھ من النائب العام األستاذ أحمد المغني إلى رئیس مجلس القضاء األعلى األستاذ عیسى أبو شرار بھذا  4

  .الخصوص



 للهيئةلمواطن المذكور قال النائب العام وحول تأخر النيابة في فتح تحقيق في ظروف اختطاف ومقتل ا
أن النيابة العامة قامت بفتح تحقيق فوري في ظروف مقتل المواطن، وأن التأخير الذي حدث تمثل فقط 
بعدم قدرة النيابة على أخذ إفادات زوجة وذوي المغدور والشهود حول حادثة االختطاف، وذلك للوضع 

النيابة ألماكن سكنهم الجديدة عقب مغادرتهم لمنازلهم نتيجـة   النفسي الذي كانوا يعيشونه وعدم معرفة
  . تلقيهم تهديدات بالقتل

  
وشدد النائب العام على أن النيابة تقوم بالتحقيق في هذه القضية بكل جدية ومواظبة وحياد وأنها ستكمل 

  .التحقيق إلى أن تحول كافة المتهمين للقضاء لنيل جزائهم
  

من خالل ذوي القتيل أنه خالل فترة اختطاف المواطن عزت حسن لم يتم فتح قد أبلغت  الهيئةوكانت 
) طولكرم، نابلس، جنـين (أي ملف تحقيق من قبل أي من إدارات النيابة العامة في المحافظات الثالث 

  . وأن أي منهم لم يتم استدعاءه للحضور لإلدالء بإفادته
  

فان األجهزة األمنية قامت بتوقيـف  "  28/4/2007 بتاريخ للهيئةوحسب ما أفاد به رئيس نيابة جنين 
أربعة أشخاص اثنين منهم من طولكرم وواحد من رام اهللا وواحد من أريحا، وأن النائب العـام أمـر   
بتحويل جميع الشكاوى في القضية الخاصة برشيد المتعلقة بالتالعب المالي وبقضية الخطف والقتل إلى 

كذلك تحويل جميع الحيثيات واالستدالالت إلى مكتبه وتم تعمـيم ذلـك   مكتب النائب العام في رام اهللا و
  ".على جميع دوائر النيابة في المحافظات

  
  
  
  
  

  نتيجــــة التحقيقـــات
  



من األطراف ذات العالقة باختطاف المواطن عزت رشيد  الهيئةمن مجمل اإلفادات التي استمعت إليها 
جهاز الشرطة في محافظات جنين وطولكرم ونابلس ومن  نابلس سواء من ذويه أو من -بزاريا/ حسن

  -:النيابة العامة، يتبين ما يلي
أفادت شرطة محافظة جنين بأن قرية بزاريا التي تم فيها خطف المواطن القتيل ال تدخل فـي   .1

إطار صالحياتها، ولذلك فهي لم تقم بفتح تحقيق في هذه القضية، كما أفادت شرطة محافظـة  
شرات تدل على أن المواطن المخطوف تم نقله إلى محافظة جنين ولذلك لم يتم نابلس بأن المؤ

فـي   الهيئـة فتح ملف للتحقيق في هذه القضية، وأفاد عدد من ضباط األمن الذين التقت بهـم  
أجهزة الشرطة واألمن الوقائي والمخابرات العامة في محافظة طولكرم بأن منطقة بزاريا هي 

وهذا بدوره يشير إلى أن عملية اختطاف المـواطن عـزت   . منيةخارج حدود صالحياتهم األ
المذكور لم تحظى بالمتابعة والتحقيق الكافي من قبل األجهزة األمنية التي ادعت أنهـا جميعـا   
غير مختصة بحفظ األمن في بلدة بزاريا ألنها خارج حدود اختصاصها، ولـم تجتمـع هـذه    

قتل المواطن المخطوف، فتم تشكيل لجنة مشـتركة  األجهزة في المحافظات المختلفة إال عندما 
بين فروع أجهزة الشرطة في محافظات نابلس وطولكرم وجنين للتحقيق في مقتـل المـواطن   

  .المذكور ولم يتم تشكيل تلك اللجنة منذ بداية اختطافه
على الرغم من ادعاء كل جهة في الشرطة بأنها غير مختصة بمتابعة الجرائم التي تقـع فـي    .2

تشير إلى أن الشرطة كانـت تعلـم بمكـان     الهيئةة بزاريا إال أن اإلفادات التي جمعتها منطق
اختطاف المواطن عزت حسن وهوية الخاطفين إال أنها لم تحرك سـاكنا ولـم تعمـل علـى     

وهذا بدوره يثير كثير من التساؤالت حول السبب الذي . مالحقتهم إلى أن قتل المواطن المذكور
طة، وحتى األجهزة األمنية األخرى،  لحادثة االختطاف، وتحرير المواطن حد من متابعة الشر

 .المخطوف، وإلقاء القبض على الخاطفين

لم تفعل النيابة العامة أي إجراء لمالحقة خاطفي المواطن المذكور أثناء عملية االختطاف، ولم  .3
ية االختطاف هـي  تتدخل في عملية االختطاف إال بعد أن قتل المواطن المذكور، رغم أن عمل

 . جريمة مستقلة وقائمة بذاتها وتفرض على النيابة العامة التحقيق فيها منذ لحظة وقوعها
 

انه لم تكن هناك متابعة وافية لموضوع اختطاف المواطن حسـن مـن    الهيئةوفي هذه الحالة، تستنتج 
لسلبي بين فـروع  جهاز الشرطة رغم علمها بحادثة االختطاف، وحدث ما يسمى بتنازع االختصاص ا

جهاز الشرطة في محافظات جنين ونابلس وطولكرم، فكلها لم يقم بالتحقيق في قضية الخطف حتى آلت 



األمور إلى مقتل المواطن المذكور، فاجتمعت الشرطة في المحافظات المذكورة من اجل متابعة التحقيق 
و تمت مالحقة عملية الخطف من في عملية القتل، رغم انه كان من الممكن تفادي نتيجة الخطف هذه ل

ولم يتم تشكيل لجنة مشتركة من جهاز الشرطة للتحقيق في قضية المواطن المذكور إال . لحظة وقوعها
  . بعد أن قُتل، رغم أن عملية الخطف والمساومات التي أعقبتها استمرت مدة أسبوع

  
المذكور من قبل النيابـة   ومن جهة أخرى، لم يكن هناك أية متابعة لموضوع اختطاف المواطن حسن

  .10/4/2007العامة منذ لحظة اختطافه في 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  توصيـــات
  

  : توصي بما يلي الهيئةوفي ضوء االستنتاجات السابقة فأن 
ضرورة قيام وزارة الداخلية بالتحقيق في تقاعس األجهزة األمنية التي تتبع للوزارة في متابعة  -1

  .اطن حسن، وانتهت بمقتلهقضية االختطاف التي تعرض لها المو
ضرورة قيام النائب العام بالتحقيق في عدم قيام النيابة العامة المختصة بالتحقيق فـي قضـية    -2

  .خطف المواطن حسن، وانتهت بمقتله
ضرورة قيام األجهزة األمنية بتوقيف كافة المتورطين في قضيتي اختطاف وقتـل المـواطن    -3

 .المذكور، مهما كانت صفتهم ومناصبهم



ن أجل إقناع الرأي العام باإلجراءات التي اتخذتها النيابة العامة فـي التحقيـق فـي هـذه     وم -4
الجريمة وقدرتها على حماية أمن المواطن وأمن المجتمع، فإنه من الضروري اإلعالن عـن  
اإلجراءات التي إتخذت من قبل النيابة العامة في هذه القضية ودون المس باإلجراءات القانونية 

ع من نشر أو اإلعالن عن تفاصيل مجريات التحقيق والمسؤولين عن الجريمة التـي  التي تمن
 .  يتم التحقيق فيها
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