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املقدمة:

دت حركة املقاومة اإلسالمية »محاس« يف أكثر من موقف أنَّ عملية احلسم يف قطاع  لقد أكَّ
غزة كانت عمالً اضطرارياً دُفعت إليه بعد أن نفدَ صربُها وبلغ األمر إىل حدِّ قتل أبنائها وحرق 
مؤسساهتا والزَّج بالقضية الفلسطينية حنو التصفية والتساوق مع االحتالل للقضاء على االلتفاف 
اجلماهريي حول الثوابت الوطنية، ومل خترت حركة محاس عملية احلسم حالًّ إال بعد أن تبيَّن هلا 
ط هلا ضمن  ذة يف السلطة بدأت تنفذ ما خُطِّ وبوضوح أنَّ قيادات فلسطينية أمنية وسياسية متنفِّ
قادهتا ومالحقة  باستهداف  وذلك  على حركة محاس،  القضاء  أمريكي هبدف  الصهيو  املشروع 
الكبري ملشروع حركة محاس يف  الفوز  بعد  كّل هذا  واغتياالً،  تعذيباً  واعتقاالً،  عناصرها سجناً 

االنتخابات التشريعية يف اخلامس والعشرين من كانون الثاني/يناير 2006م.

إنَّ عملية احلسم يف قطاع غزة، اليت انتهت بتاريخ 14يونيو/حزيران 2007م كشفت يف نتائجها 
الشعارات  هالة  إضفاء  مع  والتسرت،  الكتمان  طيَّ  القريب  يومنا  إىل  كانت  وخطرية  مهمَّة  أمــوراً 
الربَّاقة البعيدة عن الواقع، واليت كانت يف حقيقتها جعجعة إعالمية ال موقع هلا يف املشروع الوطين 

الفلسطيين الصادق املنافح عن حقوق الشعب الفلسطيين يف اسرتجاع حقوقه ونيل حريَّته.

مع  األمين  التنسيق  يف  املشبوه  ودورهــا  األمنية  األجهزة  هشاشة  احلسم  عملية  كشفت  لقد 
االحتالل للقضاء على رموز املقاومة وجتفيف منابعها، وأنَّ العتاد والسالح واملساعدات اللوجستية 
والتقنية كافة، اليت كانت تُمَدُّ هبا مل تكن يوماً خدمة للقضية الفلسطينية وحفاظاً على األرض 
املقاومني  الفلسطيين، وتضييق اخلناق على  الشعب  أبناء  كانت موجَّهة لصدور  وإمنا  والعِرض، 
واملرابطني، فرموز هذه األجهزة األمنية اليت كانت يداً يف تنفيذ خطط االحتالل الصهيوني مل 
تصمد يف الدفاع عن عروشها احملصنَّة واليت كانت أقبيتها تشهد تعذيباً يومياً وقتالً بدم بارد 

ألطهر وأشرف أبناء فلسطني من قادة وعلماء ورجال صاحلني.

إنَّ عملية احلسم يف قطاع غزة كان هلا تداعياهتا اخلطرية على صُعُدٍ خمتلفة، سواء يف عالقة 
الوطنية من خالل  الفلسطينية كطرفٍ مشارك يف حتمّل مسؤولياته  السلطة  حركة محاس مع 
محاية اللحمة الوطنية من الفساد الذي ينخر جسد هذا الوطن، والذي كشف احلسم جزءاً مهمَّا 
من مواقعه، أو يف ردّ فعل الكيان الصهيوني على عملية احلسم اليت أسفرت عن سيطرة كاملة 
حلركة محاس على قطاع غزة وتطهريه من فوضى أمنية خمتلقة كان يرعاها تيار انقالبي مدعوم 

من سلطة احلكم الذاتي يف رام اهلل.

رفني إال أن صعَّدا من عملياهتما السياسية واإلعالمية والعسكرية واالقتصادية،  فلم يكن من الطَّ
كلٌّ حسب قدراته ضمن تنسيق أمين واضح بينهما، حيث عدَّ الطرف الفلسطيين عملية احلسم 
هنية  إمساعيل  برئاسة  الوطنية  الوحدة  حكومة  مع  وتعامل  الفلسطينية  الشرعية  على  انقالباً 
وتزيد  االحتالل  ترتى ختدم يف مجلتها  الرئاسية  املراسيم  بإصدار  وبدأت  يكن،  مل  كأهنا شيء 
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من االنقسام الفلسطيين، ويف املقابل عدَّ االحتالل الصهيوني قطاع عزة كياناً معادياً يف حماولة 
منه لتحريض اجملتمع الدويل على حركة محاس ولتربير االجتياحات واالغتياالت الوحشية اليت 
يتعرَّض هلا أطفال ونساء وشيوخ غزة، وكان الطرفان من خالل التنسيق األمين يُمعِنان يف تشديد 
احلصار على قطاع غزة وتضييق اخلناق على املقاومة وجتفيف منابع العمل اخلريي واالجتماعي 

يف الضفة الغربية.

يوثِّق ملرحلة ما  ولقد أصدرنا يف املكتب اإلعالمي حلركة املقاومة اإلسالمية »محاس« كتاباً 
قبل احلسم، وأهنا كانت اضطراراً ال اختياراً، وكان أن اخرتنا له تسمية »الكتاب األبيض« ليكون 
ح رؤية احلركة يف خضم ما شاب بعض املواقف من خلل أو عدم إدراك يف فهم  وثيقة هامة توضِّ

حقيقة ما جرى.

 ولكنَّ التداعيات اليت تلت عملية »احلسم« يف قطاع غزة بتاريخ 14يونيو/حزيران 2007م من 
أحداث جسيمة يف الضفة الغربية طالت حركة محاس خصوصاً يف رموزها وكوادرها ومؤسساهتا 
يكرِّس  أمين واضح  تنسيق  تبع ذلك من  وما  وكوادرها،  الفلسطينية عموماً يف قادهتا  واملقاومة 

االحتالل ويتساوق مع مشاريعه وأهدافه، ويفرِّط يف حقوق الشعب الفلسطيين وثوابته. 

»دايتون« وحكومة سالم  نقطة سوداء يف صحيفة سلطة  األحداث اجلسيمة  مثَّلت هذه  لقد 
حركة  وانتهاكات حبق  أحداث  من  وما صاحبها  التداعيات  هذه  ولتوثيق  الشرعية،  غري  فيَّاض 
محاس واملقاومة والشعب الفلسطيين، رأى املكتب اإلعالمي إصدار كتاب ثاٍن يكون صِنْوَ »الكتاب 

األبيض« ليوثِّق ملرحلة ما بعد عملية احلسم يف قطاع غزة.

وقد اخرتنا له تسمية »الكتاب األسود« ليكون وثيقة تربز الدور اخلطري الذي تقوم به سلطة 
»دايتون« وأجهزهتا األمنية وحكومتها غري الشرعية يف رام اهلل ضد الشعب الفلسطيين عموماً، 
وحركة محاس ومؤسساهتا يف الضفة الغربية خصوصاً، ويكشف مدى خطورة التنسيق األمين مع 

االحتالل الصهيوني ضد املقاومة وكوادرها.

فـ )الكتاب األسود( حيمل يف طيَّاته سجالً أسود من اخلروقات غري الدستورية، والتجاوزات غري 
القانونية، واالنتهاكات غري اإلنسانية يف حق املواطن الفلسطيين، لتلوِّن صحائفه بالسواد احلالك 

ط وساهم يف هذه االنتهاكات. الذي سيظل وصمة ممزوجة بالعار على جبني كلِّ من سعى وخطَّ

»الكتاب األسود« وثيقة نسعى من خالهلا إىل تنوير الرأي العام العربي واإلسالمي على حقيقة 
ما يعانيه الشعب الفلسطيين يف الضفة الغربية من حكومة سلطة احلكم الذاتي وأجهزهتا األمنية 

»الدايتونية«.

وحيوي »الكتاب األسود« احملاور التالية:

ة اإلقصاء املنظمَّة حلركة محاس يف الضفة الغربية  • احملور األول: خطَّ
ويكشف بالرصد والتوثيق ما يلي: 

النار  وإطــالق  واالختطاف  باملالحقة  ومناصريها  وكــوادرهــا  احلركة  رمــوز  استهداف  أوالً: 
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واالعتقال والتعذيب
ثانياً: استهداف املؤسسات التشريعية واخلريية والثقافية ودور العبادة

ثالثاً: استهداف املسرية التعليمية يف خمتلف مراحلها ومالحقة أبناء الكتلة اإلسالمية

الغربية بني سندان السلطة ومطرقة  املقاومة يف الضفة  الثاني:  • احملور 
االحتالل

ونتناول فيه:
أوالً: التنسيق األمين مع االحتالل الجتثاث املقاومة ومالحقة املقاومني

ثانياً: ضرب املقاومة ومالحقة كوادرها

القانونية  التجاوزات  بني  وحكومتها..  »دايتون«  سلطة  الثالث:  احملور   •
والفضائح املالية

ونتناول فيه:
 أوالً: املراسيم الرئاسية واإلجراءات غري الدستورية للحكومة »الدايتونية«

ثانياً: اإلقصاء الوظيفي وقطع الرواتب 
ثالثاً: الفضائح املالية لرموز سلطة »دايتون«

وطمس  األف���واه  تكميم  وسياسة  وإعالمها..  السلطة  ال��راب��ع:  احمل��ور   •
احلقائق 

ونتناول فيه:
أوالً: أموال طائلة لدعم الفربكات اإلعالمية ضد حركة محاس 
ثانياً: االنتهاكات واالعتداءات حبق الصحفيني ووسائل اإلعالم

والصور  والتصرحيات  والوثائق  بالبيانات  ملحق خاص  اخلامس:  احملور   •
التوثيقية

وحيوي:
أوالً: جداول إحصائية 

ثانياً: البيانات والتصرحيات والوثائق 
ثالثاً: الصور التوثيقية
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ة اإلقصاء املنظمَّة حلركة محاس يف الضفة  احملور األول: خطَّ
الغربية

* أواًل: استهداف رموز احلركة وكوادرها ومناصريها باملالحقة واالختطاف وإطالق النار 
واالعتقال والتعذيب

1- استهداف احلركة يف الضفة بعد أحداث »احلسم« يف قطاع غزة
2- املخالفات القانونية اليت صاحبت ظاهرة االعتقال السياسي ألبناء »محاس«

3- سجون سلطة »دايتون«.. الداخل مفقود واخلارج مولود
4- سجن »جنيد«.. مسلخ الضفة الغربية

قون يف سجون السلطة أطقم فلسطينية وصهيونية وأمريكية يديرُها اجلنرال »دايتون« 5- احملقِّ
6- اإلرهاب النفسي يف سجون سلطة احلكم الذاتي ومناذج من التعذيب

7- روايات نزالء يف سجن »جنيد« 
8- إعدامات يف أقبية التحقيق.. سجل أسود لألجهزة األمنية

9- الشهيد جمد الربغوثي.. الشاهد احليّ على جرائم االغتيال السياسي

* ثانياً: استهداف املؤسسات التشريعية واخلريية والثقافية ودور العبادة
  1- اقتحام املؤسسات التشريعية ومكاتب »كتلة التغيري واإلصالح« التابعة حلركة محاس

  2- االعتداءات على دور العبادة واجلمعيات اخلريية والثقافية وإغالق مكاتبها وسرقة حمتوياهتا
  3- االعتداء على حرمة املساجد وروّادها والعبث مبكتباهتا

الكتلة  أبناء  ومالحقة  مراحلها  خمتلف  يف  التعليمية  املسرية  استهداف  ثالثًا:   *
اإلسالمية

  1- طالب التوجيهي واملصري اجملهول وراء الفلتان التعليمي
  2- اعتداءات األجهزة األمنية على الطلبة والكتلة اإلسالمية يف جامعات الضفة الغربية

  3- الطالب حممَّد ردَّاد.. أول شهيد داخل احلرم اجلامعي برصاص سلطة »دايتون«
  4- اعتداءات األجهزة األمنية على الطالبات يف جامعات الضفة

الكتلة  مشاركة  عرقلة  يف  األمنية  األجهزة  ودور  الضفة..  جامعات  يف  الطالبية  االنتخابات   -5  
اإلسالمية فيها
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أواًل: استهداف رموز احلركة وكوادرها ومناصريها باملالحقة واالختطاف وإطالق النار 
واالعتقال والتعذيب

ط واضح املعامل يف الضفة الغربية بعد  لقد تعرَّضت حركة محاس هلجمة شرسة ضمن خمطَّ
أحداث احلسم يف قطاع غزة يف الرابع عشر من حزيران/ يونيو 2007م، حيث مشلت الكثري من 
مظاهر االنتهاك الصارخ ألبسط حقوق املواطن الفسطيين، وعدم مراعاة األجهزة األمنية التابعة 
لرئيس السلطة حممود عبَّاس للقوانني واملواثيق اإلنسانية، كإطالق النار على األفراد، واالعتقال 
املؤسسات  وكاقتحام  املوت،  ثمَّ  الوعي  فقد  إىل حدِّ  الذي يصل  والتعذيب  واالحتجاز  واملالحقة 
اخلريية والثقافية والعلمية وسرقة ممتلكاهتا ومن ثمَّ إغالقها، والتسبّب يف ضرب املسرية التعليمية 
يف خمتلف مراحلها االبتدائية والثانوية واجلامعية، والتدخالت السافرة يف شؤون الطلبة ومالحقة 
أبناء الكتلة اإلسالمية يف جامعات الضفة الغربية، وحتويل بعض اجلامعات إىل مواقع أمنية، كما 
سُجِّلت حاالت عديدة ال حترتم تعاليم الدين اإلسالمي من خالل منع أداء الصلوات يف املساجد 

والتعرّض للمصلِّني، وتدمري مكتبات املساجد، واالعتداء على امللتحني.

ونستطيع أن نسجِّل حقائق عامَّة حول حجم االنتهاكات اليت تعرَّضت هلا حركة محاس بالضفة 
الغربية يف رموزها وكوادرها ومؤسساهتا نوعيّاً وكميّاً من خالل رصد دقيق لتلك األحداث:

1 - إنَّ جمريات األحداث يف الضفة الغربية، تؤكد أن املسألة أبعد ما تكون عن كوهنا ردّة فعل 
ملا جرى يف غزة، بل إن حجم االعتداءات وطبيعتها يكشف أهنا تنفيذ خلطة معدّة مسبقاً للنيل 
من كل ما له عالقة باحلركة يف الضفة الغربية، وما أكد ذلك سرعة التحرك والقوائم اجلاهزة 
لالعتقاالت واملدامهات، وكأهنا كانت يف انتظار اللحظة املناسبة لالنقضاض على احلركة، بالرغم 

من أنَّ »محاس« يف غزة أعلنت العفو العام قبل بدء اهلجمة عليها يف الضفة احملتلة.

2 - تأتي احلملة اليت تتعرض هلا احلركة يف الضفة الغربية، بالتنسيق الكامل مع االحتالل 
الصهيوني، وما يدل على ذلك وقف كل العمليات العسكرية الصهيونية يف الضفة الغربية لتفسح 
الدَّال على ذلك مساح  »الدايتونية« لقمع حركة محاس يف الضفة، واألمر األهم  اجملال للحملة 
الصهاينة ألجهزة السلطة األمنية الدخول بسياراهتم العسكرية إىل املناطق املسماة »C« واخلاضعة 
اختطاف  فيها محالت  ذوا  نفَّ وقد  املشؤومة،  أوسلو  اتفاقات  وفق  الصهيونية  األمنية  للسيطرة 
كما  املسعورة على احلركة،  وخطرياً يف احلملة  بالغاً  انتهاكاً  الذي ميثِّل  األمر  واسعة،  ومدامهة 
األمنية  األجهزة  من  البلدية  واجملالس  األهلية  املؤسسات  تلقتها  اليت  اإلغالق  أوامر  يف  متثَّلت 
»الدايتونية«، وما تضمنته من إقالة األعضاء املنتخبني واستبداهلم هبيئات متثِّل حركة فتح، وهذا 

حبدِّ ذاته جتاوز صارخ ملصاحل الشعب الفلسطيين وسرقة خلياره الدميقراطي.

والنهب حبق  والسطو  السرقة  مبمارسة  »دايتون«  لسلطة  التابعة  األمنية  األجهزة  قيام   -  3
البيوت  كسرقة  الغربية،  الضفة  يف  ومناصريها  وملؤيديها  للحركة،  والعامة  اخلاصة  املؤسسات 
اليت تداهم، واحملالت واملتاجر، واألثاث واملمتلكات من اجلمعيات واملؤسسات اليت يتم االعتداء 
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عليها، وإن أكثر ما أساء الفلسطينيني أن تتصاعد حاالت القتل والعربدة واالعتداءات يف الضفة 
الغربية حبق أبناء احلركة ومناصريها، حتت مسع االحتالل وبصره وحبمايته، ومبباركة واضحة 

من املؤسسة الرمسية اليت تشارك يف هذه األعمال اإلجرامية.

استهداف احلركة يف الضفة بعد أحداث احلسم يف قطاع غزة:

ونضع بني يديكم من خالل هذا احملور رصداً وتوثيقاً للتطوّر النوعي والكمِّي حلجم االنتهاكات 
واالعتداءات اليت تقوم هبا األجهزة األمنية التابعة لرئيس سلطة احلكم الذاتي حممود عبَّاس حبق 

رموز احلركة وكوادرها:

1- بتاريخ 2007/6/14م: قام مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية باختطاف ثالثة شبَّان من 
حركة محاس يف رام اهلل، وهم: يزيد أبو غوش، سامح الرمياوي، لؤي قرعان.

2- بتاريخ 2007/6/14م: قام مسلحون من حركة فتح بإطالق النار على منزل األستاذ عبد 
الرؤوف مخايسة ببلدة اليامون يف جنني.

مدامهات  حبملة  يقومون  األمنية  واألجهزة  »فتح«  من  مسلحون  2007/6/14م:  بتاريخ   -3
واسعة الستهداف نشطاء من »محاس« يف مدينة جنني، لكنها تبوء مجيعها بالفشل، وتقوم األجهزة 

األمنية بنصب حواجز عسكرية للتدقيق يف اهلويات.

4- بتاريخ 2007/6/15م: اعتدى مسلحون تابعون حلركة فتح على بيت األسري مجال الطويل، 
وعاثوا فيه فساداً وتدمرياً، بعد أن اختطفوا ثالثة من أفراد العائلة، بعد إخفاقهم يف اختطاف 

زوجته يف انتهاك صارخ لألعراف واألخالق الفلسطينية يف احلفاظ على العِرض والشرف.

االنقالبي  والتيار  فتح  حلركة  تابعة  مسلحة  جمموعات  قامت  2007/6/17م:  بتاريخ   -5
باالعتداء على منزل األسري عدنان عصفور، عضو القيادة السياسية حلركة محاس يف الضفة 

الغربية، حيث أقدموا على تفتيش بيته والعبث مبحتوياته.

6- بتاريخ 2007/6/17م: قامت أجهزة األمن يف نابلس بإعدام مجال عارف األسطة، 45 عاماً، 
من منطقة رأس العني بنابلس، أثناء عمله يف منظمة اهلالل األمحر الفلسطيين، يُذكر أنَّ مسلحي 
»فتح« قاموا باختطافه يوم السبت 2007/6/16م، وإطالق الناَّر عليه بدم بارد يوم 2007/6/17م، 

ومن ثمَّ نُقِل إىل مستشفى رفيديا يف حالة املوت السريري)1(، حيث استشهد رمحه اهلل.

7- بتاريخ 2007/6/18م: اقتحم مسلحون من »فتح« منزل النائب الشيخ األسري حسن يوسف 
يف رام اهلل، ويصادرون وثائق وملفات هامة من املنزل.

8- بتاريخ 2007/6/19م: قام مسلحون تابعون حلركة فتح واألجهزة األمنية حبرق منزل رئيس 
اجمللس التشريعي الفلسطيين الدكتور عزيز دويك يف منطقة املصايف على أطراف مدينة رام اهلل، 

وكان بيته خالياً أثناء االقتحام وإضرام النار بداخله.
)1( يف حمور املالحق صورة توثيقية، وهو يرقد يف مستشفى رفيديا بنابلس يف حالة املوت السريري، انظر ص:352.
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9- بتاريخ 2007/6/22م: مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية يدامهون منازل كل من حممد 
األشقر ومراد الفقها، وآل العتيلي يف »عتيل« قضاء طولكرم.

10- بتاريخ 2007/6/27م: اختطفت األجهزة األمنية عمر عساف، 32عاماً، وأفرجت عنه، ثم 
اعتقله أجهزة األمن الوقائي، وتعرَّض خالهلا للشبح املتواصل وتوجيه اإلهانات املتواصلة من قبل 
قني بتهمة أنه عضو يف حركة محاس، وجرَّاء التعذيب املتواصل أصيب عمر باهنيار عصيب  احملقِّ
وتشنجات يف يده ورجلة ووجهه، حيث تلقى العالج ثم أعيد للسجن، إال أنه مل يطرأ حتسّن على 

حالته الصحية ممّا اضطر األمن الوقائي اإلفراج عنه، وهو يف حالة صحية متدهورة.

11- بتاريخ 2007/6/28م: اختطفت األجهزة األمنية التابعة لعبَّاس معمر مسكاوي، وهو من 
املختطفني الذين تعرَّضوا للتعذيب يف أقبية التحقيق، وقد متَّ تعذيبه يف مقر الرَّوضة اإلسالمية 

بقلقيلية، ثم أفرج عنه، ومتَّ اختطافه مرّة ثانية.

األستاذ مسري  سلفيت،  مدينة  الوقائي يف  األمن  جهاز  اختطف  2007/6/30م:  بتاريخ   -12
شاهني مدير الرتبية والتعليم، من مكتبه يف يوم عمله األول بعد أن طلب منه أن يباشر عمله، 
وقالت عائلته: »إنَّ األمن الوقائي وَعَدَهم أن يطلق سراحه بعد ساعة، إال أنه ويف كل ساعة يقولون: 

بعد ساعة أخرى، ومل يطلق سراحه بعد«.

13- بتاريخ 2007/7/3م: مسلحون من األجهزة األمنية يدامهون حمالت التاجر وسيم محاد، 
ويقومون بسرقة ومصادرة حمتوياهتا يف رام اهلل.

14- بتاريخ 2007/7/7م: مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية يدامهون منزل مصطفى زهد 
من سلفيت.

األخوين سائد  وجه  يف  ساماً  غازاً  يرشّون  »فتح«  من  بتاريخ 2007/7/14م: مسلحون   -15
وفراس سليم حايك من »زيتا مجاعني« مشال سلفيت، ممَّا أدَّى إىل نقلهما إىل املستشفى على 

الفور.

16- بتاريخ 2007/7/16م: قام مسلحون من األجهزة األمنية بإطالق النار على أهايل قرية 
الطبقة قضاء اخلليل بعد حماولة األهايل منع األجهزة من اختطاف أحد املواطنني هناك، وإصابة 

رائد حريبات ومجيلة حريبات.

سيلة  قرية  من  زيــد«  مسيح  »ماضي  األمنية  األجهزة  اختطفت  2007/7/21م:  بتاريخ   -17
بيان  بلدي قرية سيلة احلارثية، وقد طالبت عائلته يف  احلارثية غرب جنني، وهو عضو جملس 
هلا األجهزة األمنية الفلسطينية باإلفراج عن ابنها املختطف منذ أكثر من أسبوعني، والسماح هلا 
بزيارته واالطمئنان على حالته الصحية، وخاصة بعد املعلومات األكيدة عن إصابة قدمه أثناء الشبح 
أيام، ممَّا أدى إىل تورم شديد والتهابات بقدمه ويده وعدم  املستمر الذي يتعرض له منذ عشرة 
قدرته على الوقوف مما اضطرهم لنقله إىل مستشفى الدكتور خليل سليمان احلكومي، وبعد نقله 

إىل املستشفى بأقل من ساعة متَّ إعادته إىل الشبح والتحقيق يف مقر املخابرات يف مدينة جنني.
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18- بتاريخ 2007/7/22م: اعتقلت أجهزة أمن عبَّاس مؤيد بين عودة من طمّون الواقع 
للتعذيب  تعرَّض  حيث  جنيد،  سجن  إىل  نقلته  ثم  الغربية،  الضفة  مشال  طوباس  بقضاء 
إنه أُجرب  إليه من هتم، وقال:  أنكر فيها ما وجِّه  الشديد، ثم عُرض يف نابلس على حمكمة 
على االعرتاف والتوقيع على أوراق حتت التعذيب الشديد، فقامت احملكمة بتمديد اعتقاله 

حملاكمة أخرى)2(.

19- بتاريخ 2007/7/23م: قامت أجهزة األمن باختطاف الباحث يف شؤون األسرى فؤاد 
اخلفش، وقد كان العتقاله األثر السيء يف تعطيل احلملة التضامنية اليت انطلقت من أجل 
كان  اليت  واجلهود  املساعي  لكافة  أيضاً  وتعطيل  عليها،  يشرف  كان  واليت  األسرى،  النواب 

يبذهلا خلدمة األسرى وقضيتهم.

برصاصة  اجلامعي  احلرم  ردَّاد)3( يف  حممد  الطالب  أُعدم  2007/7/24م:  بتاريخ   -20
حاول  أن  بعد  جــداً،  قريبة  مسافة  ومن  رأســه،  مؤخرة  باجتاه  »فتح«  مسلحي  أحد  أطلقها 
الطالب محاية ونصرة طالبات الكتلة اإلسالمية، اللواتي أحاط هبنَّ مسلحو »فتح« واألجهزة 

األمنية من كل جانب.

21- بتاريخ 2007/7/29م: أقدمت األجهزة األمنية، على اختطاف زهري لبادة »أبو رشيد«، 
50 عاماً، وهو أحد ناشطي حركة محاس يف مدينة نابلس، وأحد املبعدين إىل مرج الزهور يف 
جنوب لبنان قبل مخس عشرة سنة، وجرى االعتقال بعد استدعاء لبادة للمقابلة، حيث قام 
جهاز املخابرات بإبالغه بقرار اعتقاله يف املساء، وقد عمت حالة من االستهجان بني املواطنني 
للواقعة، خاصة وأنّ األجهزة األمنية »الدايتونية« اعتقلت لبادة رغم كرب سنه، ورغم حالته الصحية 
املتدهورة واخلطرية، حيث يعاني من فشل كلوي يستلزم إجراء عملية غسيل للكلى بشكل يومي يف 
املستشفى، باإلضافة إىل عدد من األمراض املزمنة األخرى، مما يشكل خطراً حقيقياً على حياته. 

يُذكر أنّ األجهزة األمنية قامت باقتحام منزل لبادة الكائن يف شارع كشيكة، وقامت بتفتيشه 
وختريبه بالكامل، وصادرت مصاحف وأغراضاً خاصة بدار القرآن الكريم يف مدينة نابلس.

22- بتاريخ 2007/8/6م: أقدم مسلحون على إطالق النار على أحد احملسوبني على حركة 
محاس عوني العبوة، 31 عاماً، وأصابوه إصابة حرجة يف منطقة اخلاصرة، ممَّا استدعى 

استئصال إحدى كليتيه نتيجة إصابته برصاص مسلحي »فتح« يف منطقة األمعاء الغليظة.

23- بتاريخ 2007/8/21م: اختطفت أجهزة األمن الشاب عبد احلكيم القدح، 34 عاماً، 
املسلحني  قبل عشرات  من  بيته  من  اختطافه  متَّ  »لقد  عائلته:  وقالت  نابلس،  مدينة  من 
بصورة مهجية وقاموا بتخريب مقتناياته«. وناشدت عائلته يف بيان هلا اجلهات احلقوقية 
ابنها يف  اليت تواصل اختطاف  التدخل والضغط على أجهزة األمن،  واملنظمات اإلنسانية 
ظروف »سيئة للغاية«، وختضعه للتحقيق الوحشي يف سجن اجلنيد منذ 80 يوماً، وطالبتها 

)2( ملعرفة تفاصيل قصة مؤيد بين عودة وما شاهبا من غموض، وللوقوف على مدى اللعبة األمنية القذرة اليت قام هبا جهاز 
املخابرات بقيادة املدعو توفيق الطرياوي، انظر ص:185.

)3( ملعرفة تفاصيل أحداث إعدام الطالب حممَّد رداد يف احلرم اجلامعي، وتداعيات ذلك، انظر ص:99.
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بالعمل على إطالق سراحه فوراً. 

واختتمت العائلة بياهنا بتحميل األجهزة األمنية املسؤولية عن سالمته وحياته، مؤكدة أن 
العالقة، وخاصة  ذات  »واجب وطين وأخالقي على كل اجلهات  العمل على إطالق سراحه 
املنظمات املهتمة مبواضيع حقوق اإلنسان اليت انتزعت بكاملها من عبد احلكيم حتى باتت 

حياته يف خطر حقيقي«.

24- بتاريخ 2007/8/28م: اهتم خالد طافش النائب عن كتلة »محاس« الربملانية األجهزة 
األمنية الفلسطينية بانتهاك حصانة نواب حركة محاس، وعدم احرتام القانون بشكل خمالف 
لروح الدميقراطية ونتائج االنتخابات التشريعية، وقد جاءت تصرحيات النائب طافش عقب 
قيام األجهزة األمنية يف مدينة بيت حلم بتوقيف سيارته وتفتيشها رغم رفضه وتأكيده أنه 
ميلك احلصانة الربملانية اليت ال تتيح لألجهزة األمنية اختاذ أية إجراءات أمنية ضده إالَّ بعد 

الطلب من النائب العام واحلصول على قرار برفع احلصانة عنه.

من  األسريين  األخوين  عائلة  منزل  اإلسرائيلي  اجليش  حوَّل  2007/9/5م:  بتاريخ   -25
»محاس« أسعد وأجمد أبو غوش من خميم بالطة شرق مدينة نابلس إىل خراب ودمار بعد 
تفجري شقة يف املنزل وحتطم كافة حمتويات املنزل املكوَّن من ثالث طبقات، ويذكر أن األسري 
»أجمد« كان قد اعتقل لدى األجهزة األمنية الفلسطينية قبل أن يطلق سراحه قبل أيام، لتقوم 
بعدها قوات االحتالل باعتقاله مع 5 آخرين من نشطاء »محاس« يف املخيم، للتدليل على 

عملية التنسيق األمين بني االحتالل الصهيوني واألجهزة األمنية التابعة حملمود عباس.

26- بتاريخ 2007/9/5م: اختطف جهاز األمن الوقائي الشاب »وائل النخلة«، 32 عاماً، 
من قرية شقبا قضاء رام اهلل، وبعد تعرّضه الشديد للتعذيب نقل إىل مستشفى رام اهلل وهو 
يف حالة صعبة، حيث شوهد أثناء إدخال األجهزة األمنية له إىل قسم الطوارىء وهو يف حالة 
األجهزة  أن  ويذكر  الشديد،  واإلرهاق  والتعب  التعذيب اجلسدي  آثار  اإلغماء، وتظهر عليه 
األمنية تتهم خنلة بأنه من أنصار »محاس«، وقام باملشاركة يف احتفال لتكريم أوائل الثانوية 

العامة الذي نظمته دار حتفيظ القرآن الكريم.

مريض  وهو  نوفل،  حممود  »الدايتونية«  األجهزة  اختطفت  2007/9/6م:  بتاريخ   -27
النقار غربي  منزله يف حي  اقتحمت  قد  االحتالل  قوات  وكانت  األول،  النوع  من  بالسكري 
ملدينة قلقيلية هبدف اختطافه قبل قرابة الثالثة أشهر، وبعد الكشف عن حالته الصحية من 
خالل طبيب عسكري كان يرافق اجلنود واالطالع على التقارير الصحية، امتنع االحتالل عن 
اختطافه وأخلى سبيله على الفور خوفاً من حتمّل املسؤولية، حيث يصل مستوى السكر يف 

الدم لديه يف بعض األحيان إىل 450 درجة.

أيدي جمموعة  نابلس على  املواطن )م.خ( من مدينة  اعتقل  بتاريخ 2007/9/17م:   -28
من أفراد األجهزة األمنية، وجرى معه التحقيق حول عالقته حبركة محاس وحيازته لسالح 
، وأثناء التحقيق تعرَّض ألشكال خمتلفة من التعذيب، كإجباره على الصعود والنزول على  ناريٍّ
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الدرج، والشبح والضرب باأليدي والعصي واألحذية و»الربابيش«)4(، وقد أُخلي سبيله بتاريخ 
2007/10/11م.

29- بتاريخ 2007/10/18م: أقدمت قوة من األجهزة األمنية الفلسطينية على اعتقال حممد 
محدي سليم، وهو صهر الشهيد القسَّامي مجال سليم.

واعتقلت شادي  نابلس،  بلدية  باقتحام  األمنية  األجهزة  قامت  2007/10/19م:  بتاريخ   -30
منصور الذي كان بداخلها، وهو ابن شقيق الشهيد القائد مجال منصور.

31- بتاريخ 2007/10/27م: اعتقلت األجهزة األمنية معاذ السركجي الطالب يف كلية الفنون 
جبامعة النجاح الوطنية، وهو جنل الشيخ الشهيد يوسف السركجي قائد كتائب الشهيد عز الدين 

القسام يف الضفة الغربية، والذي اغتالته قوات االحتالل اإلسرائيلي عام 2002م.

32- بتاريخ 2007/11/16م: أقدم مسلحون من حركة فتح على اختطاف جنل النائب األسري 
الشيخ حسن يوسف، وهو طالب يف كلية اآلداب يف جامعة القدس، وقاموا باالعتداء عليه بالضرب 

املربِّح، ووجَّهوا إليه عدَّة طعنات بسكني يف يده.

نابلس على اختطاف  أقدم مسلحون من حركة فتح يف مدينة  بتاريخ 2007/11/19م:   -33
املساكن  اليت ميلكها يف حي  تربية اخليول  فراس قطب أحد مؤيدي حركة محاس، من مزرعة 
الشعبية شرق مدينة نابلس، ثم قاموا بإطالق النار على قدميه بعد أن قاموا بإنزاله من السيارة، 
وبدؤوا بتعذيبه وضربه ضرباً مربِّحاً، ثمَّ أطلقوا أربع رصاصات على قدميه، واتصلوا بوالده ليأخذ 
ابنه املصاب، وعقب ذلك متَّ نقله إىل مستشفى رفيديا بنابلس يف حالة حرجة، جرَّاء تقطع عدد 
من الشرايني يف قدمه بسبب اإلصابة، ثم نقله على مستشفى رام اهلل لتلقي العالج املناسب نظراً 

لتدهور حالته الصحية.

عاماً،   50 القتلوني،  حسام  الشيخ  األمنية،  األجهزة  اختطفت  2007/11/19م:  بتاريخ   -34
عضو جملس بلدية نابلس املنتخب، وأحد وجوه احلركة اإلسالمية فيها، أثناء مروره على حاجز 
لألجهزة األمنية يف منطقة رفيديا، قرب مدرسة قتيبة، وهو يف طريقه إىل مؤسسة محدي التابعة 
نابلس،  أحد رجال اإلصالح يف  »القتلوني«  ويعدّ  واقتادته يف سيارته إىل سجن جنيد،  للبلدية، 
ويشغل مدير شعبة الوعظ واإلرشاد يف دائرة أوقاف نابلس، كما أنه عضو مجعية اقرأ اخلريية، 
قبل  من  لالعتقال  مرتني  وتعرَّض  مرتني،  السابق  يف  االحتالل  لالختطاف يف سجون  وتعرض 
األجهزة األمنية، واستهدف منزله وسيارته بإطالق النار عدَّة مرات من قبل مسلحني من »فتح« 

خالل املرحلة املاضية.

35- بتاريخ 2007/11/26م: اقتحمت قوة من جهازي املخابرات العامة واألمن الوقائي، 
منزل األخت األسرية لدى االحتالل الدكتورة مريم صاحل - وزيرة سابقة- يف حي البرية، والذي 
ال يبعد سوى أمتار عن بيت رئيس السلطة الفلسطينية حممود عباس، قبل أن تنسحب منه، 
)4( لالطالع على بيان املركز الفلسطيين حلقوق اإلنسان الذي رصد، من خالل إفادات املعتقلني حجم التعذيب الذي يتعرّض 

له املعتقلون يف سجون السلطة، انظر حمور املالحق، ص:288.
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يذكر أنَّ األجهزة األمنية قامت يف وقت الحق، باحتجاز مديرة مكتب النائب مريم، والتحقيق 
معها لساعات، بعد إفراج قوات االحتالل عنها، كما أنَّ هذه ليست املرة األوىل اليت تقتحم فيها 
األجهزة األمنية منزالً ألحد النواب األسرى، حيث كانت قد اقتحمت منزل النائب األسري حسن 
يوسف، وصادرت بعض األوراق والوثائق منه، باإلضافة إىل أكثر من 22 اعتداءً حبق نواب كتلة 

»التغيري واإلصالح« ومكاتبهم وذويهم يف الضفة الغربية.

استهداف  سياسة  إىل  الفلسطينية  األمنية  األجهزة  2007/11/27م: جلأت  بتاريخ   -36
اقتحمت  نابلس  مدينة  ففي  واملطاردين،  واألســرى  الشهداء  »محــاس«  وبيوت قادة  عائالت 
األجهزة األمنية ظهر بطريقة مهجية قذرة، منزل الراحل الشيخ سعيد بالل، أحد مؤسسي 

احلركة اإلسالمية يف فلسطني، يف حي املريج مبدينة نابلس.

وأفاد شهود العيان، أن قوة من األجهزة األمنية يبلغ قوامها سبع عربات عسكرية )جيبات(، 
اقتحمت املنزل عنوة وبدون إذن، ومل تسمح حتى لنساء البيت بالتسرت ولبس احلجاب، وقامت 
البيت، قبل أن خيتطفوا بكل  بشتم الشيخ الراحل سعيد بالل، وعمد عناصرها إىل تكسري 
مهجية وعنف جنلي املرحوم املتبقني يف البيت بكر، وهو ممثل حركة محاس يف جلنة التنسيق 
الفصائلي يف حمافظة نابلس، وعمر، إضافة إىل اختطاف حفيده سعيد االبن األكرب البكر، 
بعد أن نكلوا هبم وضربوهم بأعقاب البنادق أمام حشود الناس اليت جتمعت يف املكان، قبل أن 

يقوموا بتفريق اجملتمعني أمام املنزل بإطالق الرصاص يف اهلواء.

أحكامهم  يقضون  وعبادة،  وعثمان  معاذ  اآلخرين،  الثالثة  العائلة  هذه  أبناء  أن  إىل  يشار 
بالسجن يف سجون االحتالل بتهمة قيادة كتائب الشهيد عز الدين القسام بالضفة الغربية، 

واملسؤولية عن عدد من العمليات االستشهادية.

ملدة  بالسجن  عثمان حكماً  يقضي  بينما  مؤبداً،   )27( ملدة  بالسجن  معاذ حكماً  ويقضي 
مؤبدين، أما عبادة وهو ضرير يقضي حكماً بالسجن ملدة 11 عاماً، ومل خيرج شقيقهم األكرب 
السنة يف سجون  ونصف  سنوات  ثالث  قضائه  بعد  السجن،  من  أشهر  بضعة  قبل  إال  بكر 
االحتالل. وأكدت عائلة بالل يف تصرحيات صحفية، أنه مع اعتقال بكر وعمر وسعيد مل يتبق 
الفلسطينيني، دون  بيوت  اقتحام  والقسوة يف  البشاعة  البيت، مستنكرين »هذه  أي رجل يف 

مراعاة ملكانة هذه العائلة، أو حتى لدين شعبنا وأعرافه يف احرتام األعراض وصوهنا«.

بتهديد  ــيــة  األمــن األجـــهـــزة  ــاط  ضــب مــن  عـــدد  ـــام  ق 2007/11/27م:  ــاريــخ  ــت ب  -37
إذا مــا رفض  الــرصــاص على قدميه،  بــإطــالق  الــقــيــادي يف حــركــة محــاس »فـــرج رمــانــة« 
أنابوليس)5(،  ــقــاء  ل ضــد  اهلل  رام  يف  أقــيــمــت  ـــيت  ال املــســرية  بـــرتك  ألوامـــرهـــم  ــاع  ــصــي االن

)5( عُقد هذا املؤمتر الذي دعت إليه اإلدارة األمريكية يف »أنابوليس« بوالية مريالند األمريكية يوم 27 تشرين الثاني 
)نوفمرب( 2007م، وحضره إىل جانب الرئيس األمريكي جورج بوش االبن رئيس السلطة حممود عباس ورئيس الوزراء 

اإلسرائيلي أيهود أوملرت والعديد من زعماء الدول العربية والعاملية.
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ومن  اإلعالميني،  عدسات  أمــام  له  اللكمات  بتوجيه  قاموا  أوامرهم  »فــرج«  رفض  وعندما 
واالعتقاالت،  بالقمع  النوع ستواجه  أيَّة فعاليات من هذا  أن  وأبلغوه  احتجزوه مدَّة ساعتني،  ثمَّ 
املتظاهرين. لقمع  للدموع  املسيل  والغاز  اهلــراوات  باستخدام  قامت  األمنية  األجهزة  أنَّ  ويذكر 

38- بتاريخ 2007/11/27م: أقدم عناصر من حركة فتح يف قرية فرعون جنوب شرق طولكرم، 
بسام سليمان،  البلدة  القروي يف  رئيس اجمللس  نائب  على  »السكاكني«  بأدوات حادة  باالعتداء 
وعلى العضو فيه ماجد عبيد، ومها من قائمة اإلصالح والتغيري التابعة لـحركة محاس، ممَّا أدَّى 
إىل إصابتهما جبراح متوسطة، وأفاد شهود عيان أنَّ األجهزة األمنية مل تعتقل أحداً من عناصر 

»فتح« املشاركني يف االعتداء، بل اعتقلت اثنني من عناصر »محاس«.

من  جرب  إبراهيم  الشيخ  »الدايتونية«  األمنية  األجهزة  اختطفت  2007/12/1م:  بتاريخ   -39
خميم جنني، 45 عاماً، بعد أن نصبت كميناً له أثناء وجوده بسيارته بالقرب من املنطقة الصناعية 
يف املدينة، ومت نقله إىل مقر املقاطعة يف جنني، ويعدّ »جرب« أحد قادة حركة محاس يف خميم جنني، 

وكان قضى يف سجون االحتالل عشر سنوات.

آلية  عشرين  »عبّاس« مستخدمة  أمــن  أجــهــزة  اقتحمت  2007/12/24م:  بتاريخ   -40
واحتجزت  وفتشت  عسكرية،  حواجز  وسطها  يف  وأقــامــت  طولكرم،  شــرق  الواقعة  بلعا  بلدة 
من  عـــدداً  امليلشيات  تلك  دامهـــت  ثــمَّ  ومــن  ــكــان،  امل وُجـــد يف عــني  مــن  كــلِّ  هــويــات  وطلبت 
قامت كما  ديــه،  أبــو  خليل  ناصر  الداعية  بينهم  من  املواطنني  من  عــدداً  واختطفت  املــنــازل، 

الياسني والرنتيسي من على مدخلها، وبعد ساعة من  عصابات »عباس« خبلع صور الشهيدين 
ذلك بدأت أجهزة عباس مبدامهة عدد من املنازل اليت تعود لبعض كوادر حركة محاس يف حارة 

»الفوقا«.

41- بتاريخ 2008/1/18م: اختطفت األجهزة األمنية »حممد فتَّاش« للمرة الثانية، وبعد أيام 
من خروجه من سجون تلك األجهزة وحتويله من سلفيت إىل سجن بيتونيا، ويذكر أنَّه جنل األسري 
وقد  الصهيوني،  االحتالل  سنوات يف سجون  الذي قضى عشر  فتاش«،  »حممد  الشيخ  احملرَّر 

اعتقلته أجهزة األمن كذلك.

42- بتاريخ 2008/1/18م: اختطفت األجهزة األمنية »ماجد سليم« الذي مل ميض على خروجه 
من سجون االحتالل إاّل أسابيع قليلة، وهو ابن الشهيد مجال سليم، كما اختطفت األجهزة األمنية 

»معتصم سليم« وهو ابن الشهيد مجال سليم.

43- بتاريخ 2008/2/10م: اقتحمت قوات كبرية من األجهزة األمنية الفلسطينية، اخلاضعة 
إلمرة رئيس السلطة حممود عباس، قرية كوبر مشال مدينة رام اهلل وسط الضفة الغربية، يف محلة 
أمنية تستهدف أبناء ومناصري حركة محاس يف القرية، كما سلَّمت تلك األجهزة عدَّة بالغات 
لكلٍّ من زياد عامرية، وياسر الفحل، ونائل الفحل، وعزام الفحل، ومدحت عامرية، ومجيعهم من 
املقرَّبني أو املتعاطفني مع حركة محاس، وقد حاولت سلطة رام اهلل التغطية على احلملة األمنية 

مبصادرة عددٍ من السيارات غري القانونية وجتميعها متهيداً لنقلها إىل رام اهلل أو إتالفها.
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وأشرف  املواطنني حسن عينبوسي  السلطة  أمن  أجهزة  اختطفت  بتاريخ 2008/3/1م:   -44
ضراغمة من حمافظة طوباس بعد اقتحام منزليهما.

45- بتاريخ 2008/3/1م: اعتقلت األجهزة األمنية نافذ عبيد ذيب من حمافظة طولكرم، بعد 
استدعائه للمقابلة.

46- بتاريخ 2008/3/1م: اعتقلت األجهزة األمنية أكثم عليوي من قرية زواتا- مدينة نابلس، 
بعد استدعائه للمقابلة.

47- بتاريخ 2008/3/4م: اعتقلت أجهزة أمن السلطة ثائر جنم وفراس الزبيدي من حمافظة 
نابلس، ومها طالبان يف جامعة النجاح الوطنية، وكان هذا االعتقال للمرة الثانية.

48- بتاريخ 2008/3/4م: اعتقلت قوات من األجهزة األمنية أنس خليلي يف حمافظة نابلس، 
ملشاركته يف مسرية تندِّد باجلرائم الصهيونية على قطاع غزة، وقد حاصرت تلك القوات املسرية 

اليت خرجت من مسجد النصر باملدينة.

يف  بين حسان  قــراوة  من  مرعي  األمنية حممد  األجهزة  اعتقلت  2008/3/4م:  بتاريخ   -49
حمافظة سلفيت، وقد كان حممد مرعي مرافقاً لإلمام الشهيد أمحد ياسني يف سجنه.

50- بتاريخ 2008/3/4م: اعتقلت أجهزة أمن السلطة األخوين معتصم نصار ومنتصر نصار، 
من قرية الدورا يف حمافظة اخلليل، بعد مدامهتها ملنزهلما.

القتلوني، من  الصحفي مصعب حسام  األمنية  األجهزة  اختطفت  بتاريخ 2008/3/5م:   -51
منزله يف حمافظة نابلس، بعد أيام من إجرائه لعملية جراحية دقيقة.

52- بتاريخ 2008/3/11م: اعتقلت أجهزة أمن السلطة الصحفي حممد القيق من حمافظة 
اخلليل، بعد مشاركته يف تغطية مسرية لأليتام خرجت يف املدنية احتجاجاً على إغالق االحتالل 

مؤسسات األيتام واجلمعية اخلريية.

بتاريخ 2008/3/11م: اعتقلت األجهزة األمنية مروان خملوف من قرية »عتيل« قضاء   -53
طولكرم، بعد استدعائه للمقابلة.

54- بتاريخ 2008/3/12م: اعتقلت قوات من األجهزة األمنية الصحفي األستاذ نواف العامر 
من قرية كفر قليل، مدينة نابلس، بعد اقتحامها ملقر وكالة »رامتان« لألنباء، والذي يعدّ »العامر« 

أحد أقطاهبا.

55- بتاريخ 2008/3/16م: اعتقلت أجهزة أمن السلطة طاهر ديرية الطالب يف جامعة بيت 
حلم، واملفرج عنه من سجون االحتالل منذ شهر.

56- بتاريخ 2008/3/16م: اعتقلت األجهزة األمنية سليم أبو سرحان من حمافظة بيت حلم، 
مؤذن مسجد أبو عبيدة للمرة الثانية بعد استدعائه للمقابلة.
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يف  »قفني«  قرية  من  الصباح  نضال  األمنية  األجهزة  اختطفت  2008/3/16م:  بتاريخ   -57
حمافظة طولكرم، أثناء وجوده يف أحد حمالت القرية.

58- بتاريخ 2008/3/16م: اعتقلت أجهزة أمن السلطة وايف الصدر من خميم عسكر القديم 
يف حمافظة نابلس، للمرة الثانية بعد استدعائه للمقابلة.

59- بتاريخ 2008/3/18م: اعتقلت أجهزة أمن السلطة مروان خملوف من قرية »عتيل« يف 
حمافظة طولكرم، بعد استدعائه للمقابلة للمرة الثانية.

60- بتاريخ 2008/3/18م: اعتقلت األجهزة األمنية حممود فارس من خميم العني غرب مدينة 
نابلس، للمرة الثالثة بعد مدامهة قوات األمن ملنزله.

61- بتاريخ 2008/3/18م: اختطفت قوات األجهزة األمنية على شوشة رئيس جملس قروي 
حوسان يف حمافظة بيت حلم.

62- بتاريخ 2008/3/18م: اختطفت قوات األجهزة األمنية حسن زغلول عضو جملس قروي 
يف حمافظة بيت حلم.

زيتا  قرية  من  ناهل شاكر غرب  األمنية  األجهزة  قوات  اختطفت  2008/3/18م:  بتاريخ   -63
مجاعني غرب حمافظة سلفيت، وذلك للمرة الثانية بعد استدعائه للمقابلة.

بعد  يونس من حمافظة جنني،  زاهي  األمنية  األجهزة  اختطفت  بتاريخ 2008/3/18م:   -64
استدعائه للمقابلة.

65- بتاريخ 2008/3/18م: اختطفت األجهزة األمنية جمود حوراني من حمافظة قلقيلية، بعد 
استدعائه للمقابلة.

66- بتاريخ 2008/3/19م: اعتقلت أجهزة أمن السلطة جوسان باسل أدويدار رئيس جملس 
قروي يف حمافظة أرحيا بعد استدعائه للمقابلة.

67- بتاريخ 2008/3/19م: اعتقلت أجهزة أمن السلطة زياد أسعد شديد من قرية عالر يف 
حمافظة طولكرم، بعد استدعائه للمقابلة.

68- بتاريخ 2008/3/19م: اختطفت أجهزة أمن السلطة املهندس حكم صدقي سليم من قرية 
جيوس يف حمافظة اخلليل، أثناء مزاولته لعمله يف املدينة.

69- بتاريخ 2008/3/19م: اختطفت أجهزة أمن السّلطة املدرِّس زياد رداد من صيد مشال 
طولكرم، بعد استدعائه للمقابلة.

70- بتاريخ 2008/3/19م: اختطفت أجهزة أمن السلطة أمين رداد من صيدا مشال طولكرم، 
مدير مدرسة عالر األساسية بعد استدعائه للمقابلة، وهو عمّ الشهيد »حممد رداد« الذي استشهد 
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يف حادثة »الثالثاء احلمراء« يف حرم جامعة النجاح الوطنية.

71- بتاريخ 2008/3/19م: اعتقلت أجهزة أمن السلطة عبادة نواهضة من قباطية يف حمافظة 
جنني، بعد استدعائه للمقابلة، وهو طالب يف مرحلة املاجستري بكلية الشريعة يف جامعة النجاح 

الوطنية.

من  اخلــراز  وعميد  اخلــراز  نسيم  السلطة  أمن  أجهزة  اعتقلت  2008/3/19م:  بتاريخ   -72
حمافظة نابلس، بعد مدامهة تلك القوات منزهلما، ويذكر أنَّ »عميد« قد أفرج عنه قبل أقل من 

شهر من سجون االحتالل الصهيوني.

73- بتاريخ 2008/3/19م: اعتقلت أجهزة أمن السلطة عامر أبو عيشة من حمافظة اخلليل، 
بعد اقتحام تلك القوات ملنزله، ويذكر أنَّ »عامر« هو شقيق االستشهادي زيد أبو عيشة.

74- بتاريخ 2008/3/22م: اعتقلت األجهزة األمنية الشيخ عريف عواد الشرباتي من حمافظة 
اخلليل، بعد استدعائه للمقابلة.

75- بتاريخ 2008/3/22م: اعتقلت األجهزة األمنية حممد مناصرة من حمافظة بيت حلم، بعد 
استدعائه للمقابلة، وهو طالب يف جامعة النجاح الوطنية.

من حمافظة  عمرو  الكريم  عبد  األمنية حممد  األجهزة  اعتقلت  2008/3/23م:  76-بتاريخ 
اخلليل، بعد استدعائه للمقابلة.

حمافظة  من  العبوشي  صالح  الشيخ  األمنية  األجهزة  اعتقلت  2008/3/23م:  بتاريخ   -77
طولكرم، بعد استدعائه للمقابلة، وهو إمام مسجد كفر عبوش.

78- بتاريخ 2008/3/23م: اعتقلت األجهزة األمنية الشيخ يوسف زقوت من حمافظة طولكرم، 
بعد استدعائه للمقابلة، وهو إمام مسجد السَّالم باملدينة.

من  عودة  بين  جهاد  والشاعر  الدكتور  األمنية  األجهزة  اعتقلت  2008/3/23م:  بتاريخ   -79
حمافظة نابلس بعد استدعائه للمقابلة، وهو عضو رابطة أدباء بيت املقدس يف املدينة.

ب بـ: »أبو  80- بتاريخ 2008/3/23م: اعتقلت األجهزة األمنية عبد القادر محد دراغمة، امللقَّ
سائد الطوباسي« من حمافظة نابلس، أثناء خروجه من مسجد الروضة باملدينة.

81- بتاريخ 2008/3/24م: اعتقلت األجهزة األمنية عدنان جابر من مدينة البرية، وهو مدير 
اجلمعية اإلسالمية باملدينة.

82- بتاريخ 2008/3/24م: اعتقلت األجهزة األمنية أمحد حسين من مدينة البرية، وهو سكرتري 
اجلمعية اإلسالمية باملدينة.

وهو  البرية،  مدينة  من  الكثواني  رستم  األمنية  األجهزة  اعتقلت  2008/3/24م:  بتاريخ   -83
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مسؤول املوظفني باجلمعية اإلسالمية يف مدينة البرية.

84- بتاريخ 2008/3/24م: اعتقلت األجهزة األمنية صالح سليمان من مدينة البرية، وهو 
حماسب باجلمعية اإلسالمية يف مدينة البرية.

85- بتاريخ 2008/3/24م: اعتقلت األجهزة األمنية فايز وردة من مدينة البرية، وهو مراسل 
باجلمعية اإلسالمية يف مدينة البرية.

86- بتاريخ 2008/3/24م: اعتقلت األجهزة األمنية رائد حامد من مدينة البرية، وهو مدير 
املدرسة اإلسالمية باجلمعية اإلسالمية يف مدينة البرية.

87- بتاريخ 2008/3/24م: اعتقلت األجهزة األمنية عمار اجلالد من حمافظة طولكرم، بعد 
استدعائه للمقابلة.

88- بتاريخ 2008/3/24م: اعتقلت األجهزة األمنية عمر الرتك من حمافظة طولكرم، بعد 
استدعائه للمقابلة.

89- بتاريخ 2008/3/24م: اعتقلت األجهزة األمنية منذر الشاعر من حبلة جنوب حمافظة 
قلقيلية، من مقر عمله يف مركز الربيد.

90- بتاريخ 2008/3/25م: اختطفت األجهزة األمنية الصحفي طارق أبو شهاب من حمافظة 
طولكرم، ويعمل مراسالً إلذاعة صوت األقصى.

91- بتاريخ 2008/3/25م: اختطفت األجهزة األمنية حممد الرمياوي من حمافظة رام اهلل، 
وهو إمام مسجد بلدة جفنا، مشال املدينة.

92- بتاريخ 2008/3/25م: اختطفت األجهزة األمنية حممد املالح من حمافظة نابلس، إمام 
مسجد النور الواقع يف شارع تل باملدينة، بعد اقتحام تلك القوات للمسجد بعد صالة العشاء.

93- بتاريخ 2008/3/25م: اختطفت األجهزة األمنية حممود أبوجحيشة الطالب يف جامعة 
اخلليل، بعد استدعائه للمقابلة.

94- بتاريخ 2008/3/26م: اختطفت األجهزة األمنية إبراهيم أبو مسرة من حمافظة نابلس، 
بعد اقتحام منزله.

95- بتاريخ 2008/3/26م: اختطفت األجهزة األمنية إياد عصفور من حمافظة نابلس، بعد 
استدعائه للمقابلة، ويذكر أنَّ »إياد« هو شقيق القيادي يف حركة محاس عدنان عصفور، والذي 

يقبع داخل السجون اإلسرائيلية.

96- بتاريخ 2008/3/26م: اختطفت األجهزة األمنية عبد الرمحن أمحد سالمة مرعي من 
قراوة بين حسان يف سلفيت، بعد استدعائه للمقابلة، ويذكر أنَّ عبد الرمحن طالب يف الثانوية 
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العامة، وهو شقيق للشهيد »حممد سالمة«.

شرق  بلعا  بلدة  من  عون  أبو  مازن  األمنية  األجهزة  اختطفت  2008/3/27م:  بتاريخ   -97
من سجون  خروجه  على  واحد  أسبوع  مرور  بعد  للمقابلة،  استدعائه  بعد  طولكرم،  حمافظة 

االحتالل، حيث كان يف االعتقال اإلداري يف سجن النقب.

98- بتاريخ 2008/3/29م: اختطفت األجهزة األمنية هباء حممد عبد اهلل من بدرس غرب 
رام اهلل، بعد استدعائه للمقابلة.

99- بتاريخ 2008/3/29م: اختطفت األجهزة األمنية الدكتور يوسف مناصرة من حمافظة بيت 
حلم، من أمام منزله يف وادي فوكني، مع العلم أنَّ هذه املنطقة ختضع للسيطرة الصهيونية.

بيت  من حمافظة  زواهرة  سفيان  األمنية  األجهزة  اختطفت  2008/3/29م:  بتاريخ   -100
حلم، بعد استدعائه للمقابلة، وهو طالب يف جامعة بريزيت.

من  طبسية  حممد  اختطاف  على  »عباس«  أجهزة  أقدمت  2008/3/29م:  بتاريخ   -101
حمافظة قلقيلية، بعد استدعائه للمقابلة.

102- بتاريخ 2008/3/29م: أقدمت أجهزة »عباس« على اختطاف نائل محاد من حمافظة 
قلقيلية، أثناء وجوده يف حمله التجاري، وقد صادرت جهاز احلاسوب اخلاص به.

جنني،  حمافظة  من  صالح  جابر  األمنية  األجهزة  اختطفت  2008/3/29م:  بتاريخ   -103
والطالب يف جامعة القدس املفتوحة، وقد اختطف من داخل حرم اجلامعة.

حمافظة  من  مخيس  اهلل  عبد  األمنية  األجهزة  اختطفت  2008/3/29م:  بتاريخ   -104
طولكرم، ويذكر أنَّ عبد اهلل هو جنل الشيخ بالل مخيس، مدير أوقاف طولكرم املختطف لدى 

االحتالل.

105- بتاريخ 2008/3/29م: اختطفت األجهزة األمنية أمحد عوض عبد اخلالق قفيشة من 
منطقة ضاحية البلدية مبحافظة اخلليل، أثناء مزاولته عمله بالبلدة.

106- بتاريخ 2008/4/1م: اختطفت األجهزة األمنية للمرة الثانية املدرس أمحد قطناني من 
حمافظة نابلس، بعد اقتحام أكادميية القرآن الكريم يف اجلبل الشمايل ملدينة نابلس، وهو طالب 

ماجستري ومدرس يف املدرسة.

نابلس،  فارس من حمافظة  األمنية حممود  األجهزة  اختطفت  بتاريخ 2008/4/1م:   -107
للمرة الرابعة بعد يوم واحد من اإلفراج عنه من سجوهنا، والذي تعرَّض لتعذيب وضرب شديد 

يف املرات السابقة.

حمافظة  من  شقيفة  عوض  أمحد  األمنية  األجهزة  اختطفت  2008/4/1م:  بتاريخ   -108
اخلليل، من داخل حمله يف املدينة.
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109- بتاريخ 2008/4/2م: اختطفت األجهزة األمنية راسم حممد عودة من حمافظة طولكرم 
من باقة الشرقية جنوب املدينة.

110- بتاريخ 2008/4/2م: اختطفت األجهزة األمنية جعفر إمساعيل عاصي من حمافظة بيت 
حلم، من بلدة اخلضر قضاء املدينة.

111- بتاريخ 2008/4/2م: اختطفت األجهزة األمنية مشرف وليد أبو عرة من قرية عقابا 
حمافظة طوباس، وذلك بعد اقتحام مكتبته.

112- بتاريخ 2008/4/3م: اختطفت األجهزة األمنية أمحد سامي من بلدة زعرتة يف حمافظة 
بيت حلم، بعد استدعائه للمقابلة.

113- بتاريخ 2008/4/3م: اختطفت األجهزة األمنية حممود دويب من بلدة زعرتة يف حمافظة 
بيت حلم، بعد استدعائه للمقابلة.

114- بتاريخ 2008/4/3م: اختطفت األجهزة األمنية ياسر علي من بلدة زعرتة يف حمافظة 
بيت حلم، بعد استدعائه للمقابلة.

زعرتة يف  بلدة  من  رميس  أبو  األمنية حسني  األجهزة  اختطفت  2008/4/3م:  بتاريخ   -115
حمافظة بيت حلم، بعد استدعائه للمقابلة.

يف  زعرتة  بلدة  من  رميس  أبو  سامي  األمنية  األجهزة  اختطفت  2008/4/3م  بتاريخ   -116
حمافظة بيت حلم، بعد استدعائه للمقابلة.

117- بتاريخ 2008/4/3م: اختطفت األجهزة األمنية حممد زغل من بلدة زعرتة يف حمافظة 
بيت حلم، بعد استدعائه للمقابلة.

118- بتاريخ 2008/4/3م: اختطفت األجهزة األمنية كنعان أبو عيدة من بلدة زعرتة يف حمافظة 
بيت حلم، بعد استدعائه للمقابلة.

119- بتاريخ 2008/4/3م: اختطفت األجهزة األمنية صخر دويب من بلدة زعرتة يف حمافظة 
بيت حلم، بعد استدعائه للمقابلة.

120- بتاريخ 2008/4/3م: اختطفت األجهزة األمنية زياد عبيات يف حمافظة بيت حلم، بعد 
استدعائه للمقابلة.

121- بتاريخ 2008/4/3م: اختطفت األجهزة األمنية إيهاب موسى قعدان من دير الغصون يف 
حمافظة طولكرم، للمرة الثالثة.

122- بتاريخ 2008/4/5م: اختطفت األجهزة األمنية ناصرة محامرة، مدير مركز العرقوب 
الطيب، يف حمافظة بيت حلم.
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123- بتاريخ 2008/4/5م: اختطفت األجهزة األمنية حممد كامل من قرية حوسان يف حمافظة 
بيت حلم.

يف  قرية حنالني  من  عصام جناجرة  األمنية  األجهزة  اختطفت  2008/4/5م:  بتاريخ   -124
حمافظة بيت حلم.

قرية  من  شكارنة  يوسف  مصطفى  األمنية  األجهزة  اختطفت  2008/4/5م:  بتاريخ   -125
حنالني يف حمافظة بيت حلم.

126- بتاريخ 2008/4/5م: اختطفت األجهزة األمنية صاحل علي جناجرة من قرية حنالني يف 
حمافظة بيت حلم.

حمافظة  من  أبوشامة  تامر  الطالب  األمنية  األجهزة  اختطفت  2008/4/5م:  بتاريخ   -127
اخلليل، بعد استدعائه للمقابلة.

128- بتاريخ 2008/4/5م: اختطفت األجهزة األمنية موسى الشيخ درة من حمافظة اخلليل، 
املوظف باحملكمة الشرعية.

حمافظة  من  دراغمة  عقاب  حابس  األمنية  األجهزة  اختطفت  2008/4/5م:  بتاريخ   -129
طوباس، بعد استدعائه للمقابلة.

130- بتاريخ 2008/4/6م: اختطفت األجهزة األمنية عامر درويش مساعدة من بلدة زعرتة 
قضاء مدينة بيت حلم، بعد استدعائه للمقابلة.

من حمافظة  حجر  أبو  موسى  باسل  األمنية  األجهزة  اختطفت  2008/4/6م:  بتاريخ   -131
طولكرم، بعد استدعائه للمقابلة، وللمرة الثالثة.

132- بتاريخ 2008/4/6م: اختطفت األجهزة األمنية معتصم رحبي حنيين من حمافظة نابلس، 
وهو مؤذن مسجد قرية بيت دحن.

133- بتاريخ 2008/4/6م: اختطفت األجهزة األمنية كمال شاهني من حمافظة نابلس، وهو 
مدير مكتب رئيس بلدية نابلس.

من حمافظة  الشوامرة  نافذ  األستاذ  األمنية  األجهزة  اختطفت  2008/4/6م:  بتاريخ   -134
اخلليل، بعد اقتحام بيته يف دورا جنوب اخلليل.

القاضي من حمافظة اخلليل،  بتاريخ 2008/4/6م: اختطفت األجهزة األمنية عدنان   -135
وذلك من مكان عمله يف »صوريف«.

136- بتاريخ 2008/4/6م: اختطفت األجهزة األمنية كفاح غامن من حمافظة طولكرم، بعد 
استدعائه للمقابلة.



26

137- بتاريخ 2008/4/9م: اختطفت األجهزة األمنية األستاذ حممد عبد الكريم هوارين من 
حمافظة اخلليل، وذلك بعد استدعائه للمقابلة.

138- بتاريخ 2008/4/9م: اختطفت األجهزة األمنية قصي السفاريين من حمافظة طولكرم، 
وذلك بعد استدعائه للمرة الثانية.

139- بتاريخ 2008/4/9م: اختطفت األجهزة األمنية حكم كتانة من باقة الشرقية يف حمافظة 
طولكرم، واملوظف يف األوقاف، وذلك بعد استدعائه للمقابلة.

140- بتاريخ 2008/4/9م: اختطفت األجهزة األمنية سياف حكم كتانة من باقة الشرقية يف 
حمافظة طولكرم، وذلك بعد استدعائه للمقابلة.

إمام مسجد  اجليوسي  الشيخ حممد  األمنية  األجهزة  اختطفت  بتاريخ 2008/4/9م:   -141
قرية كور يف مدينة طولكرم.

حمافظة  من  صوافطة  حسن  حممد  األمنية  األجهزة  اختطفت  2008/4/9م:  بتاريخ   -142
طوباس، بعد استدعائه للمقابلة.

143- بتاريخ 2008/4/9م: اختطفت األجهزة األمنية بالل أمني أبو عرة من حمافظة طوباس، 
بعد اقتحام بيته يف عقابا.

144- بتاريخ 2008/4/13م: اختطفت األجهزة األمنية مراد ياسر عمرو من حمافظة اخلليل، 
حمافظة  جنوب  دورا  مدينة  فرع  لأليتام  اإلسالمية  اخلريية  اجلمعية  يف  حسابات  مدقق  وهو 

اخلليل، وذلك أثناء دخوله إىل البنك العربي.

حمافظة  من  مرعي  أمحد  صهيب  األمنية  األجهزة  اختطفت  2008/4/13م:  بتاريخ   -145
سلفيت، وذلك بعد اقتحام قرية قرواة بين حسان يف املدينة، من مكان عمله.

146- بتاريخ 2008/4/13م: اختطفت األجهزة األمنية سيف أمحد مرعي من حمافظة سلفيت، 
وذلك بعد اقتحام قرية قرواة بين حسان يف املدينة، من مكان عمله.

حمافظة  من  مرعي  يوسف  حازم  األمنية  األجهزة  اختطفت  2008/4/13م:  بتاريخ   -147
سلفيت، وذلك بعد اقتحام قرية قرواة بين حسان يف املدينة، من مكان عمله.

حمافظة  من  مرعي  حممد  حذيفة  األمنية  األجهزة  اختطفت  2008/4/13م:  بتاريخ   -148
سلفيت، وذلك بعد اقتحام قرية قرواة بين حسان يف املدينة، من مكان عمله.

األمنية عثمان حممود عاصي من حمافظة  األجهزة  اختطفت  بتاريخ 2008/4/13م:   -149
سلفيت، وذلك بعد اقتحام قرية قرواة بين حسان يف املدينة، من مكان عمله.

الداعية حممد اجلالد من حمافظة  األمنية  بتاريخ 2008/4/13م: اختطفت األجهزة   -150
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طولكرم، وذلك بعد استدعائه للمرة الثانية.

151- بتاريخ 2008/4/13م: اختطفت األجهزة األمنية أشرف مجال العزموطي من قرية عابا 
يف حمافظة جنني، بعد استدعائه للمقابلة.

قلقيلية،  من حمافظة  سامل  األمنية حسني  األجهزة  اختطفت  2008/4/13م:  بتاريخ   -152
وذلك من مكان عمله جنوب املدينة.

153- بتاريخ 2008/4/15م: اختطفت األجهزة األمنية الفتى موسى نوفل، بعد اقتحام منزله 
يف مدينة قلقيلية.

154- بتاريخ 2008/4/15م: اختطفت األجهزة األمنية طارق عدنان مساد من حمافظة جنني، 
بعد استدعائه للمقابلة.

مسجد  إمام  اللحام  يوسف  الشيخ  األمنية  األجهزة  اختطفت  2008/4/15م:  بتاريخ   -155
الدهيشة الكبري يف بيت حلم، بعد استدعائه للمقابلة.

156- بتاريخ 2008/4/15م: اختطفت األجهزة األمنية مسيح حممود دويب، عضو بلدية بلدة 
زعرتة، بعد استدعائه للمقابلة.

157- بتاريخ 2008/4/15م: اختطفت األجهزة األمنية حارث حممود عاصي من قراوة بين 
حسان يف حمافظة سلفيت.

158- بتاريخ 2008/4/16م: اختطفت األجهزة األمنية قيس مسارة من حمافظة نابلس، وهو 
طالب يف جامعة النجاح الوطنية، من أمام حرم اجلامعة اجلديد.

بين  قراوة  من  مرعي  يوسف  سعد  األمنية  األجهزة  اختطفت  2008/4/16م:  بتاريخ   -159
حسان يف حمافظة سلفيت، بعد استدعائه للمقابلة.

160- بتاريخ 2008/4/16م: اختطفت األجهزة األمنية أجمد زامل، من حمافظة نابلس، أحد 
مبعدي مرج الزهور، وشقيق الشهيد القسَّامي سعد زامل بعد اقتحام منزله.

161- بتاريخ 2008/4/17م: اختطفت األجهزة األمنية رامز أبو صاحلة من حمافظة نابلس، 
أثناء مشاركته يف مسرية لألسرى يف املدينة.

162- بتاريخ 2008/4/17م: اختطفت األجهزة األمنية سامر النقيب من حمافظة نابلس، أثناء 
مشاركته يف مسرية لألسرى يف املدينة.

163- بتاريخ 2008/4/19م: اختطفت األجهزة األمنية األسري احملرَّر حممود طالب من حمافظة 
طولكرم، والذي أفرج عنه منذ ثالثة أيام من سجون االحتالل.

سلمان  شذاي حسن  احملرَّر  األسري  األمنية  األجهزة  اختطفت  2008/4/19م:  بتاريخ   -164
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عودة من حمافظة طولكرم، والذي أفرج عنه منذ أسبوعني من سجون االحتالل.

165- بتاريخ 2008/4/19م: اختطفت األجهزة األمنية أكرم عطا من حمافظة طولكرم، بعد 
استدعائه للمقابلة.

166- بتاريخ 2008/4/19م: اختطفت األجهزة األمنية أنس عزمي مرعي من قراوة بين حسان 
يف حمافظة سلفيت.

قرية حجة  األمنية عماد صايل شناعة من  األجهزة  اختطفت  بتاريخ 2008/4/19م:   -167
جنوب مدينة قلقيلية،، بعد استدعائه للمقابلة.

168- بتاريخ 2008/4/22م: اختطفت األجهزة األمنية مراد شهاب من قرية عنتبا يف حمافظة 
طولكرم، بعد استدعائه للمقابلة.

يف  عنتبا  قرية  من  رصــوان  طــارق  األمنية  األجهزة  اختطفت  2008/4/22م:  بتاريخ   -169
حمافظة طولكرم، بعد استدعائه للمقابلة.

يف  العام  الشارع  من  قعقور  أمحد  األمنية  األجهزة  اختطفت  2008/4/22م:  بتاريخ   -170
ترقوميا مبحافظة اخلليل.

171- بتاريخ 2008/4/22م: اختطفت األجهزة األمنية محادة أبو عيشة من حمافظة اخلليل، 
بعد استدعائه للمقابلة.

نابلس،  من حمافظة  كرسوع  األمنية خضر  األجهزة  اختطفت  2008/4/22م:  بتاريخ   -172
وذلك من مكان عمله يف شركة االتصاالت باملدينة.

173- بتاريخ 2008/4/23م: اختطفت األجهزة األمنية مراد الصانوري أمري الكتلة اإلسالمية 
يف جامعة بريزيت، أثناء خروجه من اجلامعة.

خميم  من  محامدة  مجــال  حممد  األمنية  األجهزة  اختطفت  2008/4/24م:  بتاريخ   -174
الدهاهشة يف حمافظة بيت حلم، بعد استدعائه للمقابلة، وذلك للمرة الثانية على التوايل.

175- بتاريخ 2008/4/24م: اختطفت األجهزة األمنية طارق جربيل من »تقوع« يف حمافظة 
بيت حلم، وذلك بعد استدعائه للمقابلة.

176- بتاريخ 2008/4/24م: اختطفت األجهزة األمنية الطالب أمين جرار من حمافظة جنني، 
وذلك بعد استدعائه للمقابلة.

177- بتاريخ 2008/4/24م: اختطفت األجهزة األمنية نبيل عواد، من حمافظة طولكرم، وذلك 
بعد استدعائه للمقابلة، ويذكر أنًَّ »نبيل« هو شقيق الشهيد القسامي سائد عواد.

178- بتاريخ 2008/4/29م: اختطفت األجهزة األمنية الطالب حممد قزمار، وهو أحد أبناء 
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الكتلة اإلسالمية يف جامعة بريزيت.

179- بتاريخ 2008/4/30م: اختطفت األجهزة األمنية أشرف زملوط، وهو طالب يف جامعة 
القدس املفتوحة يف حمافظة اخلليل.

180- بتاريخ 2008/4/30م: اعتقلت األجهزة األمنية يف حمافظة طولكرم فؤاد الشليب بعد 
استدعائه للمقابلة، وذلك للمرة الثانية على التوايل.

ف يف مكتب التشريعي  181- بتاريخ 2008/4/30م: اعتقلت األجهزة األمنية خالد دعاس، املوظَّ
يف مدينة طولكرم، وذلك بعد استدعائه للمقابلة.

ضاحية  من  شرفا  معاوية  الطالب  األمنية  األجهزة  اختطفت  2008/5/2م:  بتاريخ   -182
الشويكة مبحافظة طولكرم، وهو طالب يف جامعة اخلضوري، وذلك للمرة الثانية.

183- بتاريخ 2008/5/2م: اختطفت األجهزة األمنية الطالب حممد أبو مسرة من حمافظة 
طولكرم، وهو طالب يف جامعة اخلضوري.

184- بتاريخ 2008/5/2م: اعتقلت األجهزة األمنية هيثم عمر من بلدة فرعون يف حمافظة 
طولكرم، وذلك للمرة الثالثة.

185- بتاريخ 2008/5/3م: اختطفت األجهزة األمنية سامر عبيدو من حمافظة اخلليل، بعد 
استدعائه للمقابلة.

186- بتاريخ 2008/5/3م: اختطفت األجهزة األمنية أمين املدبوح من حمافظة نابلس، وذلك 
بعد اقتحام منزله يف حي الضاحية باملنطقة الشرقية يف املدينة.

نابلس،  حمافظة  من  اجليطان  عالء  األمنية  األجهزة  اختطفت  2008/5/3م:  بتاريخ   -187
وذلك بعد اقتحام منزله يف حي الضاحية باملنطقة الشرقية يف املدينة.

188- بتاريخ 2008/5/3م: اختطفت األجهزة األمنية زاهر الكوسا من حمافظة نابلس، وذلك 
بعد اقتحام منزله يف حي الضاحية باملنطقة الشرقية يف املدينة.

نابلس،  األمنية حممد اجليطان من حمافظة  األجهزة  اختطفت  بتاريخ 2008/5/3م:   -189
وذلك بعد اقتحام منزله يف حي الضاحية باملنطقة الشرقية يف املدينة.

190- بتاريخ 2008/5/3م: اختطفت األجهزة األمنية معني عليوي من حمافظة نابلس، وذلك 
بعد اقتحام منزله يف حي الضاحية باملنطقة الشرقية يف املدينة.

نابلس،  من حمافظة  اهلل  جود  عامر  األمنية  األجهزة  اختطفت  2008/5/3م:  بتاريخ   -191
وذلك بعد اقتحام منزله يف حي الضاحية باملنطقة الشرقية يف املدينة.

192- بتاريخ 2008/5/3م: اختطفت األجهزة األمنية رائد عليوي من حمافظة نابلس، وذلك 
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بعد اقتحام منزله يف حي الضاحية باملنطقة الشرقية يف املدينة.

نابلس،  من حمافظة  الطنبور  موسى  األمنية  األجهزة  اختطفت  2008/5/3م:  بتاريخ   -193
وذلك بعد اقتحام منزله يف حي الضاحية باملنطقة الشرقية يف املدينة.

194- بتاريخ 2008/5/3م: اختطفت األجهزة األمنية السيد عمار املصري يف حمافظة نابلس، 
زوج عضو بلدية نابلس السيدة خلود املصري بعد أن اقتحمت تلك القوات منزل العائلة، وعاثت 
»ذي  استعرضت صحيفة  وقد  العائلة،  بأفراد  اخلاصة  اخللوية  األجهزة  وصــادرت  فساداً،  فيه 
عاماً،   43 املصري،  عمار  حكاية  2008/6/29م  األحد  يوم  الصادر  عددها  تاميز« يف  صاندي 
موجود  وهو  لزوجي،  هتمة  توجَّه  مل  أنه  هو  إيلَّ  بالنسبة  يعدّ صدمة  »ما  زوجته:  قول  وأوردت 
يف سجن فلسطيين، ولكننا ال نعرف السبب«، ومل يسمح هلا بزيارته سوى مرة واحدة، مضيفًة 
»أخربني أنه عُلِّق من قدميه حببل مربوط يف السقف«، وقال حماميه: إنه شاهد رسغيه متورمني، 

وكذلك رجليه ممَّا يدعم اإلفادة، إضافة إىل تسلخات على رجليه ويديه.

195- بتاريخ 2008/5/3م: اختطفت األجهزة األمنية األستاذ عبد اهلل جعيدي من حمافظة 
قلقيلية، بعد استدعائه للمقابلة.

196- بتاريخ 2008/5/3م: اختطفت األجهزة األمنية حممد القافوني من حمافظة قلقيلية، 
وذلك بعد استدعائه للمقابلة.

197- بتاريخ 2008/5/7م: اختطفت األجهزة األمنية الشيخ شكري عوض إمام مسجد خميم 
نور مشس، يف حمافظة طولكرم، ويذكر أن الشيخ مريض ويعاني من أمراض مزمنة.

إبراهيم عساكرة، إمام مسجد  198- بتاريخ 2008/5/7م: اختطفت األجهزة األمنية الشيخ 
العروج وعضو بلدية جناتا شرق بيت حلم بعد استدعائه للمقابلة، ويذكر أنه كان معتقال سابقاً، 

وقد أفرج عنه قبل عدة أشهر من سجون االحتالل الصهيوني.

199- بتاريخ 2008/5/7م: اختطفت األجهزة األمنية تيسري حممد فرح من حمافظة طولكرم، 
وذلك بعد استدعائه للمقابلة للمرة الثالثة.

من  العمارنة  أسيد  املصوِّر  الصحفي  األمنية  األجهزة  اختطفت  2008/5/8م:  بتاريخ   -200
حمافظة اخلليل، أثناء تغطيته ملسرية النكبة يف حمافظة بيت حلم.

201- بتاريخ 2008/5/8م: اختطفت األجهزة األمنية الصحفي مصطفى صربي من حمافظة 
قلقيلية، وذلك بعد اقتحام منزله للمرة الثانية.

حمافظة  من  هندي  منر  الصحفي  األمنية  األجهزة  اختطفت  2008/5/9م:  بتاريخ   -202
قلقيلية، وذلك بعد اقتحام منزله.

من  عذبة  حممد  املصوِّر  الصحفي  األمنية  األجهزة  اختطفت  2008/5/9م:  بتاريخ   -203
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حمافظة قلقيلية، وذلك بعد اقتحام منزله.

مسجد  إمام  جعيدي  حممود  الشيخ  األمنية  األجهزة  اختطفت  2008/5/9م:  بتاريخ   -204
النقار يف حمافظة قلقيلية.

205- بتاريخ 2008/5/10م: اختطفت األجهزة األمنية مهدي خنفر شقيق وضاح خنفر مدير 
عام شبكة اجلزيرة الفضائية اليت تبث من قطر، بعد اقتحام منزله يف حمافظة جنني.

206- بتاريخ 2008/5/10م: اختطفت األجهزة األمنية أسيد احلصري من حمافظة طولكرم، 
وذلك للمرة الثانية بعد استدعائه للمقابلة.

بتاريخ 2008/5/11م: اختطفت األجهزة األمنية كالًّ من زوجة األسري لدى االحتالل   -207
رياض النادي، وزوجة األسري لدى االحتالل أمحد أبو العز يف حمافظة نابلس.

من خميم  منى  الناصر  عبد  الشيخ  األمنية  األجهزة  اختطفت  بتاريخ 2008/5/11م:   -208
العني غرب مدينة نابلس، وهو إمام مسجد أمهات املؤمنني يف حي الضاحية.

طمون  قرية  من  الطوباسي  فــواز  األمنية  األجهزة  اختطفت  2008/5/11م:  بتاريخ   -209
مبحافظة طوباس، وذلك بعد استدعائه للمقابلة.

210- بتاريخ 2008/5/12م: اختطفت األجهزة األمنية سامي اجلبشة من قرية دير الغصون 
يف حمافظة طولكرم، بعد استدعائه للمقابلة.

211- بتاريخ 2008/5/12م: اختطفت األجهزة األمنية عبد اهلل لقمان من قرية دير الغصون 
يف حمافظة طولكرم، بعد استدعائه للمقابلة.

212- بتاريخ 2008/5/12م: اختطفت األجهزة األمنية حسني القوامسي من حمافظة اخلليل، 
وذلك بعد استدعائه للمقابلة.

213- بتاريخ 2008/5/12م: اختطفت األجهزة األمنية فيصل أبو شخيدم من حمافظة اخلليل، 
وذلك بعد استدعائه للمقابلة.

214- بتاريخ 2008/5/12م: اختطفت األجهزة األمنية الطالب شادي اجلعربي من أمام جامعة 
اخلليل، وهو عضو جملس طلبة سابق.

215- بتاريخ 2008/5/13م: اختطفت األجهزة األمنية إياد شلباية من حمافظة طولكرم، وذلك 
بعد استدعائه للمقابلة.

216- بتاريخ 2008/5/13م: اختطفت األجهزة األمنية سفيان استيتة من حمافظة طولكرم، 
وذلك بعد استدعائه للمقابلة.

217- بتاريخ 2008/5/13م: اختطفت األجهزة األمنية غالب األطرش من حمافظة اخلليل، 
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وهو موظف باجلمعية اإلسالمية باملدينة، وذلك بعد اقتحام منزله.

اخلليل،  من حمافظة  النتشة  عزات  األمنية  األجهزة  اختطفت  بتاريخ 2008/5/13م:   -218
وذلك بعد اقتحام منزله.

219- بتاريخ 2008/5/13م: اختطفت األجهزة األمنية حممد مجال عايش أبو احلور من قرية 
الشواورة، بعد استدعائه للمقابلة للمرة الثانية.

جنوب  دورا  بلدة  من  عمرو  سائد  األمنية  األجهزة  اختطفت  2008/5/14م:  بتاريخ   -220
اخلليل، وذلك بعد استدعائه للمقابلة.

221- بتاريخ 2008/5/14م: اختطفت األجهزة األمنية يوسف أبو حسني من حمافظة اخلليل، 
وذلك بعد اقتحام منزله باملدينة.

222- بتاريخ 2008/5/14م: اختطفت األجهزة األمنية عبد الرمحن عودة، الطالب يف جامعة 
النجاح الوطنية، وذلك بعد استدعائه للمقابلة.

223- بتاريخ 2008/5/16م: اختطفت األجهزة األمنية األستاذ حممود املصري من داخل خميم 
العني يف حمافظة نابلس، وهو عضو جلنة اخلدمات يف املخيم.

224- بتاريخ 2008/5/16م: اختطفت األجهزة األمنية ثائر منصور من حمافظة نابلس، وذلك 
بعد اقتحام منزله، ويذكر أنَّ »ثائر« أسري حمرَّر من سجون االحتالل.

225- بتاريخ 2008/5/16م: اختطفت األجهزة األمنية فارس عبد ربه من حمافظة طولكرم، 
وذلك بعد استدعائه للمقابلة.

226- بتاريخ 2008/5/16م: اختطفت األجهزة األمنية إبراهيم سرحان من خميم الفارعة يف 
حمافظة طوباس، وذلك بعد استدعائه للمقابلة.

227- بتاريخ 2008/5/18م: اختطفت األجهزة األمنية حممد مجيل قب من بلدة دير الغصون 
الواقعة مشال طولكرم، بعد استدعائه للمقابلة، وبعد ساعات من إفراج عصابات الوقائي عنه.

228- بتاريخ 2008/5/19م: اختطفت األجهزة األمنية املدرس منري أبو ذياب، من حمافظة 
طولكرم، وذلك بعد أن قام أفراد عصابات أمن سلطة رام اهلل باقتحام مدرسة أجنادين.

جامعة  يف  الطالب  كوبر،  اهلل  عبد  األمنية  األجهزة  اختطفت  2008/5/20م:  بتاريخ   -229
البولتكنك مبحافظة بيت حلم.

يف  اخلضر  بلدة  من  عاصي  جعفر  األمنية  األجهزة  اختطفت  2008/5/20م:  بتاريخ   -230
حمافظة بيت حلم، وذلك للمرة الثانية.

231- بتاريخ 2008/5/20م: اختطفت األجهزة األمنية معاذ عمارنة من حمافظة بيت حلم، 
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وذلك للمرة الرابعة.

232- بتاريخ 2008/5/20م: اختطفت األجهزة األمنية حممد صرارة من خميم الدهيشة يف 
حمافظة بيت حلم، وذلك للمرة الرابعة.

233- بتاريخ 2008/5/20م: اختطفت األجهزة األمنية أمحد شحادة الطالب يف جامعة القدس 
املفتوحة يف حمافظة سلفيت، وذلك بعد استدعائه للمقابلة.

234- بتاريخ 2008/5/20م: اختطفت األجهزة األمنية ياسر رشيد الطالب يف جامعة اخلليل، 
بعد استدعائه للمقابلة.

235- بتاريخ 2008/5/22م: اختطفت األجهزة األمنية سلطان صوافطة من حمافظة طوباس، 
وهو ناشط يف اجملال االجتماعي، وذلك بعد استدعائه للمقابلة.

يف  اخلضر  بلدة  من  موسى  حممد  األمنية  األجهزة  اختطفت  2008/5/22م:  بتاريخ   -236
حمافظة بيت حلم، وذلك بعد استدعائه للمقابلة.

بلدة اخلضر يف  األمنية عبد اهلل غنيم من  األجهزة  اختطفت  بتاريخ 2008/5/22م:   -237
حمافظة بيت حلم، وذلك بعد استدعائه للمقابلة.

238- بتاريخ 2008/5/22م: اختطفت األجهزة األمنية حازم اخلطيب الطالب يف جامعة بري 
زيت، وهو من بلدة بيتونيا غرب املدينة.

بلدة  من  ومعاذ مجعة  األمنية محزة مجعة  األجهزة  اختطفت  2008/5/22م:  بتاريخ   -239
بيتونيا غرب مدينة رام اهلل.

240- بتاريخ 2008/5/22م: اختطفت األجهزة األمنية حممد الشليب من حمافظة رام اهلل، 
وذلك بعد استدعائه للمقابلة.

241- بتاريخ 2008/5/22م: اختطفت األجهزة األمنية نضال أبوظريفة من حمافظة طولكرم، 
وذلك بعد استدعائه للمقابلة.

242- بتاريخ 2008/5/22م: اختطفت األجهزة األمنية عصام اجليتاوي من حمافظة طولكرم، 
والذي أفرج عنه من سجون االحتالل منذ عشرة أيام.

243- بتاريخ 2008/5/22م: اختطفت األجهزة األمنية عزَّت الريان من حمافظة نابلس، وهو 
ف مبستشفى االحتاد النسائي، بعد استدعائه للمقابلة. موظَّ

244- بتاريخ 2008/5/24م: اختطفت األجهزة األمنية األسري احملرَّر رائد إبراهيم حممد من 
حمافظة اخلليل، وذلك بعد استدعائه للمقابلة.

245- بتاريخ 2008/5/24م: اختطفت األجهزة األمنية أمين أبو عرام الطالب يف جامعة بري 
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زيت، ورئيس جملس الطلبة األسبق، من أمام حرم اجلامعة.

من  الوفا  أبو  سليمان  توفيق  حامت  األمنية  األجهزة  اختطفت  2008/5/24م:  بتاريخ   -246
السيلة احلارثية يف حمافظة جنني، وذلك بعد اقتحام منزله.

حمافظة  من  جردات  صاحل  حممد  األمنية  األجهزة  اختطفت  2008/5/24م:  بتاريخ   -247
جنني، الطالب يف جامعة القدس املفتوحة.

248- بتاريخ 2008/5/27م: اختطفت األجهزة األمنية عبد السالم عايده من خميم الفارعة 
من حمافظة طوباس، وذلك بعد استدعائه للمقابلة.

من  عايده  السالم  عبد  معاذ  الفتى  األمنية  األجهزة  اختطفت  2008/5/27م:  بتاريخ   -249
خميم الفارعة يف حمافظة طوباس، وذلك بعد استدعائه للمقابلة.

250- بتاريخ 2008/5/27م: اختطفت األجهزة األمنية سامي جربين وسامل جربين من حمافظة 
بيت حلم، وذلك بعد استدعائهما للمقابلة.

251- بتاريخ 2008/5/27م: اختطفت األجهزة األمنية أشرف زيود من قرية السيلة احلارثية 
يف حمافظة جنني، وذلك بعد اقتحام متجره يف املدينة.

العاروري من حمافظة  بتاريخ 2008/5/29م: اختطفت األجهزة األمنية حممد مجيل   -252
اخلليل، وذلك بعد اقتحام منزله وختريب حمتوياته.

253- بتاريخ 2008/5/29م: اختطفت األجهزة األمنية عالء احملاريق الطالب يف جامعة اخلليل 
بعد اقتحام مكان سكنه.

جامعة  الطالب يف  أبوعرقوب  عمر  األمنية  األجهزة  اختطفت  2008/5/29م:  بتاريخ   -254
اخلليل بعد اقتحام مكان سكنه.

255- بتاريخ 2008/5/29م: اختطفت األجهزة األمنية نبيل صبيح الطالب يف جامعة اخلليل 
بعد اقتحام مكان سكنه.

جامعة  يف  الطالب  كساب  إبراهيم  األمنية  األجهزة  اختطفت  2008/5/29م:  بتاريخ   -256
اخلليل بعد اقتحام مكان سكنه.

من حمافظة طولكرم،  الربوق  عامر  األمنية  األجهزة  اختطفت  بتاريخ 2008/5/29م:   -257
وذلك بعد استدعائه للمقابلة.

258- بتاريخ 2008/5/29م: اختطفت األجهزة األمنية هادي الزبيدي من حمافظة طولكرم، 
وذلك بعد استدعائه للمقابلة.

الغصون يف  دير  من  عايد مجعة  األمنية  األجهزة  اختطفت  2008/5/29م:  بتاريخ   -259



35

حمافظة طولكرم، وذلك بعد استدعائه للمقابلة.

الغصون يف  دير  أدهم جبشة من  األمنية  األجهزة  اختطفت  بتاريخ 2008/5/29م:   -260
حمافظة طولكرم، وذلك بعد استدعائه للمقابلة.

261- بتاريخ 2008/5/29م: اختطفت األجهزة األمنية حممد عباس من دير الغصون يف 
حمافظة طولكرم، وذلك بعد استدعائه للمقابلة.

جامعة  الطالب يف  اهلطل  األمنية حممد  األجهزة  اختطفت  2008/5/29م:  بتاريخ   -262
بريزيت.

263- بتاريخ 2008/6/6م: قامت األجهزة األمنية باختطاف طاهر ديرية، وحممد خالد 
عالن الطالبني يف جامعة بيت حلم، من أمام مسجد عمر بن اخلطاب وسط املدينة بعد صالة 

اجلمعة.

264- بتاريخ 2008/6/6م: اعتقلت األجهزة األمنية عالء األعرج، من حمافظة طولكرم، بعد 
استدعائه للمقابلة، وكان قد أُفرج عنه من سجون االحتالل قبل ثالثة شهور بعد قضاء حمكوميته 

يف السجن البالغة مخسة عشر شهراً بتهمة انتمائه حلركة محاس والكتلة اإلسالمية.

265- بتاريخ 2008/6/6م: اختطفت األجهزة األمنية أدهم عمر خريشة بعد اقتحام منزله 
يف »جيوس« قضاء مدينة قلقيلية.

266- بتاريخ 2008/6/8م: اختطفت األجهزة األمنية يف حمافظة نابلس األسري احملرَّر نضال 
دويكات بعد يوم من اإلفراج عنه من سجون االحتالل، وهو منشد بفرقة اهلدى اإلسالمية يف 

املدينة.

احملرَّر  األسري  نابلس  األمنية يف حمافظة  األجهزة  اختطفت  2008/6/8م:  بتاريخ   -267
فراس مسمار بكمني نصبته له بعد حاجز »حوارة« اإلسرائيلي، ومل يكن قد وصل بيته حينها.

268- بتاريخ 2008/6/8م: اختطفت األجهزة األمنية يف حمافظة اخلليل معتز الطروة من 
سعري، بعد استدعائه للمقابلة.

269- بتاريخ 2008/6/10م: اعتقلت األجهزة األمنية يف حمافظة قلقيلية الشيخ عبد القادر 
صوان، إمام ومؤذن مسجد »إماتني« يف قلقيلية، بعد استدعائه للمقابلة.

البالغ  املقاومة اإلسالمية »محاس« عن استيائها  بتاريخ 2008/6/12م: عبَّرت حركة   -270
أمضى يف سجون  والــذي  اهلل،  رام  من  اخلواجا  احملــرَّر شكري  األسري  احتجاز  استمرار  بسبب 
االحتالل الصهيوني أكثر من، 15 عاماًَ، عانى خالهلا من آالم كبرية وأمراض متعددة الزمته بعد 

خروجه ومن بينها ضعف الرؤيا. 

271- بتاريخ 2008/6/14م: اختطف جهاز األمن الوقائي يف حمافظة اخلليل مقداد حممد 
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مطلق أبو جحيشة، 22 عاماً، أثناء ذهابه إىل جامعة القدس املفتوحة يف اخلليل لتأدية االمتحان 
الفصلي)6(.

زهور،  أشرف  اخلليل  حمافظة  يف  األمنية  األجهزة  اختطفت  2008/6/15م:  بتاريخ   -272
الطالب يف جامعة بوليتينك فلسطني بعد استدعائه للمقابلة.

273- بتاريخ 2008/6/15م: اختطفت األجهزة األمنية يف حمافظة بيت حلم إبراهيم سليم 
الزير، عضو بلدية »جناتا« يف بيت حلم، بعد استدعائه للمقابلة.

وقد استدعي »شكري« من قبل األجهزة األمنية يف رام اهلل على أساس أهنا مقابلة لعدة ساعات، 
وبناء على ذلك لبَّى الطلب من باب مصداقية األجهزة يف وعدها، إال أنه وأهله ومعارفه فوجئوا 

باحتجازه وحماولة البحث عن حجج واهية إلطالة هذا االحتجاز الذي قارب على الشهر.

املخالفات القانونية اليت صاحبت ظاهرة االعتقال السياسي ألبناء »محاس«:

اعتداءات واختطافات، تتخللها أعمال تنكيل وحفالت تعذيب، هذا ما آل إليه من حيملون شارة 
األمن الرمسية يف مؤسسات السلطة العاملة بالضفة الغربية، حيث جتري جتاوزات يف كل اجتاه، 
تلقى  التحرّر، وال  الوطين يف  نفقة مشروعهم  وأبناؤه، وعلى  الفلسطيين  الشعب  يدفع ضريبتها 
إشادة سوى من احملتل ومن وااله، الذي مينح مبوجبها شهادة »حسن سلوك« علنية لـ »عباس« 

وفريقه، كما فعل رئيس حكومة االحتالل اإلرهابي »إيهود أوملرت«)7(.

أدان مركز »رسالة احلقوق« محلة االعتقاالت اليت تقوم هبا أجهزة األمن يف حمافظات  وقد 
الضفة الغربية، حبق أعضاء وأنصار حركة محاس، وهي محلة تتنافى مع القيم الوطنية والنضالية 
واألحكام القانونية املنصوص عليها يف القانون األساسي والقوانني املعمول هبا، معترباً ما جيري من 
اعتقاالت عشوائية هي إجراءات غري قانونية، وال يوجد بينها وبني القانون أي صلة تذكر، خاصة 

أنه ال توجد هتمة حقيقية ثبتت على أي من املعتقلني.

ومن خالل متابعات املنظمات احلقوقية لعمليات االعتقال متَّ رصد االنتهاكات التالية:

أ - رغم مرور أكثر عام تقريباً على اعتقاهلم، ال يزال العديد من املعتقلني الذين مت اعتقاهلم 
مبقتضى مرسوم إعالن حالة الطوارئ حيتجزون يف مراكز التوقيف التابعة األجهزة األمنية بصورة 
أي حمكمة  أو  العامة،  النيابة  بعرضهم على  اليت حتتجزهم  تقوم اجلهات  قانونية، حبيث مل  غري 
خمتصة ملراجعة اعتقاهلم وفقاً ألحكام القانون، كما ال تقوم النيابة العامة بزيارة هذه املراكز لتفقد 

احملتجزين واإلطالع على ظروف اعتقاهلم ومراجعة ملفاهتم.

اإلنسان يف بعض مراكز  زارهم ممثلون عن مؤسسات حقوق  الذين  املعتقلني  أفاد بعض  ب - 

)6( يذكر أن النائب حممد مطلق أبو جحيشة، قد اختطفه جيش االحتالل منذ أكثر من عامني بعد فوزه يف االنتخابات 
التشريعية عن كتلة »التغيري واإلصالح«.

)7( لالطالع على نص بياني حركة محاس وجلنة أهايل املختطفني املنددين باالعتقاالت السياسية يف الضفة الغربية، انظر 
حمور املالحق، ص: 291. 
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آثار  هؤالء  شاهد  وقد  معهم،  التحقيق  أثناء  املعاملة  وسوء  والتعذيب  للعنف  بتعرضهم  التوقيف 
العنف على العديد منهم يف سجين جنني وجنيد، ويف حاالت أخرى استخدمت القوة ضد املعتقلني 
أو ذويهم خالل عملية االعتقال، ويف بعض احلاالت مت االعتداء على املوجودين يف البيوت حلظة 
االعتقال، ويف حالة أخرى مت إطالق النار على املواطن وإصابته، كما مت التهديد بالقتل وإطالق النار، 
وإثارة الرعب، واستخدام القسوة والشدة يف االعتقال، إضافة إىل ذلك فقد متَّ يف عددٍ من حاالت 
االعتقال تعصيب العينني ملدة طويلة، أو وضع قناع على رأس املعتقل، كما رصدت حاالت مت فيها 

نقل املعتقلني بصناديق السيارات.

ج - تعرّض حقُ املعتقلني بتوكيل حماٍم خيتارونه لالنتهاك يف بعض مراكز التوقيف، فقد أبدى 
د  معظم املعتقلني الذين التقاهم ممثلو املنظمات احلقوقية أنه مل يزرهم أيٌّ من احملامني، وبعضهم أكَّ
أنًَّ ذويهم ال يعلمون أماكن اعتقاهلم، ومل تسمح هلم بعض إدارات التوقيف االتصال بذويهم، وبالتايل 

مل يقوموا بتوكيل حمامني للدفاع عنهم. 

د - تبيَّن أنَّ هناك عدداً من اجلهات اليت تقوم باالعتقال والتحقيق ليست هلا صفة الضابطة 
القضائية، وغري خموَّلة بالتحقيق مبوجب القانون، ففي بعض احلاالت تقوم اللجنة األمنية املشرتكة، 
واملكوّنة من عدَّة أجهزة هي املخابرات العامة واألمن الوقائي واألمن الوطين واالستخبارات العسكرية 
جهة  وليست  القضائية،  الضابطة  صفة  هلا  ليس  األجهزة  هذه  بعض  بأن  علما  الرئاسة،  وأمــن 
أو التحقيق، ويف بعض احلاالت يقوم جهاز واحد مبفرده باالعتقال، ويف  اختصاص يف االعتقال 

بعض حاالت االعتقال شاركت جمموعات مسلحة يف عمليات االعتقال. 

هـ - يف غالبية االعتقاالت رفض أفراد األجهزة األمنية التعريف بأنفسهم وهبوية األجهزة اليت 
يتبعون هلا، إضافة إىل قيام أفراد اجملموعة باالعتقال وهم مقنعو الوجه، حبيث يصعب التعرف 

عليهم، األمر الذي كان يثري الشك والشبهات يف كثري من األحيان بالنسبة للمعتقلني أو ذويهم.

القبض  القانون عند  املنصوص عليها يف  القانونية  االعتقاالت لإلجراءات  افتقرت معظم  و - 
والتوقيف والتفتيش، حيث خلت مجيع اإلفادات اليت حصلت عليها تلك املنظمات، من أشخاص مت 
اعتقاهلم أو من ذويهم، من اإلشارة إىل قيام اجلهات اليت تقوم باالعتقال بإبراز أية وثائق أو مذكرات 
ت يف ساعات الليل  مكتوبة تسمح باالعتقال أو التفتيش، كما أنَّ هناك عدداً من االعتقاالت اليت متَّ
املتأخرة، ويف بعض احلاالت اليت متت فيها مصادرة بعض األشياء، لومل يتم تسليم املعتقل أو ذويه 
أيَّ سند يفيد املصادرة، كما رافق بعض عمليات االعتقال العبث مبحتويات املنازل ومصادرة بعضها 

وختريب للممتلكات.

املعتقلني مت  من  كبرياً  أن عدداً  زنازين، كما  أو يف  انفرادية  املعتقلني يف غرف  ز - متَّ احتجاز 
على  ينص  الذي  األساسي  القانون  بذلك  خمالفاً  األمنية،  لألجهزة  تابعة  مقرات  يف  احتجازهم 

وضعهم يف السجون املنظمة مبوجب القانون وهي مراكز اإلصالح والتأهيل. 

ح - الظروف املعيشية ألماكن االحتجاز ظروف صعبة، وقد سجلت التقارير الصادرة عن عدد 
من منظمات حقوق اإلنسان، احمللية والدولية، الكثري من املالحظات على هذه املراكز، ومن أمهها:
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• عدم قانونية هذه املراكز من ناحية مبدئية.
• ضيق مساحة هذه املراكز مما يشكل اكتظاظاً يف عدد املوقوفني.

• غياب العديد من الظروف الصحية يف هذه املراكز، كالتهوية واإلضاءة والنظافة وتوفر املرافق 
العامة وساحات الفورة.

املعتقل إىل املستشفى يف حاالت  • عدم توفر بعض األدويــة فيها، ويف بعض احلاالت مت نقل 
الضرورة والطارئة.

ط - اعتقال بعض كبار السن، مثل حممد أبو شنب من نابلس، الشيخ رياض الولويل الذي تعرَّض 
إلطالق نار أثناء اختطافه وتعذيب شديد، ممّا يدّل على بطالن دعاوى االعتقال على خلفية تشكيل 

القوة التنفيذية يف الضفة الغربية وغريها.

ي - اعتقال املرضى من داخل املستشفيات مثل: أمحد شقريات من خميم العني، وعبد الرحيم 
شريم من قلقيلية، واعتقلوا بتاريخ 2007/6/18م، وهم على أسرة املستشفيات يف مدينة نابلس.

ك - عدم مراعاة احلالة الصحية اليت يعاني منها املعتقل؛ فمثالً أمني أبو عبية اعتقل وهو يعاني 
من أمراض يف الكلى، ومتَّ تعذيبه تعذيباً شديداً.

ل - يتهدد املعتقلني اخلطر الكبري أثناء االجتياحات الصهيونية للمدن، كما حدث يف االجتياح 
األخري يف نابلس من متركز لآلليات العسكرية أمام سجن جنيد، وهو ما يعيد أيضاً إىل األذهان 
اعتقال املناضل أمحد سعدات األمني العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطني، واقتحام معتقل بيتونيا 

يف السابق.

انتقائي، وجتهز  املعتقلني إال حباالت حمددة، وبشكل  مـ - منع املؤسسات احلقوقية من زيارة 
أوضاع حمددة من أجل قلب حقيقة ما جيري داخل املعتقالت، وهتديد املعتقلني قبل الزيارة لكي ال 

يتفوهوا بكلمة عمّا جرى معهم.

ن - استخدام أساليب الإنسانية وغري قانونية يف التحقيق، الضرب املربح، الشبح لفرتات طويلة، 
الشتائم من سب الذات اإلهلية وغري ذلك من األلفاظ الالأخالقية.

ص - هتديد املفرج عنهم بعدم نقل ما جرى معهم من تعذيب بعد اخلروج، وإال سيتم اعتقاهلم 
من جديد.

ع - هتديد الصحفيني املتواصل لعدم نقل ما جيري حول مسألة التعذيب.

سجون سلطة »دايتون«.. الداخل مفقود واخلارج مولود:

 إهنا مساخل حقيقية، فالداخل إليها مفقود، واخلارج منها مولود، هذا هو االنطباع اآلخذ يف 
التشّكل يف اجملتمع الفلسطيين مع تسرّب احلكايات مهساً عمَّا يواجهه أنصار حركة محاس من 

صنوف التعذيب يف سجون أجهزة األمن العباسية يف الضفة الغربية. 
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حكاية جمدي اجلبور من نابلس )8(، واحدة من احلكايات املريرة اليت تناقلها الناس كنموذج ملا 
يواجهه املقاومون من تعذيب وتنكيل، على أيدي ضباط تلك األجهزة وعناصرها. 

فاملواطن اجلبور مل يدر يف خلده للحظة واحدة أنّ استشهاد شقيقه القسامي أجمد، سيكون 
يوماً ما سبباً كافياً ملن كان يراهم إخوة الوطن وأبناء جلدته، لتعذيبه والتنكيل به بطريقة وحشية 
أيام مت إخضاع اجلبور  فعلى مدار ستة  بالفعل،  ولكنّ هذا ما حصل  أحد،  بال  مل ختطر على 

لصنوف من التعذيب خرج بعدها وهو بني احلياة واملوت. 

حكاية اجلبور رواها مهساً من بني زفرات احلياة واملوت ألهله وحمبِّيه الذين توافدوا لزيارته 
ووداعه يف مستشفى رفيديا بنابلس بعد أن واجه صنوف العذاب، حيث بدأت احلكاية، عندما 
توجّه إىل مقر جهاز االستخبارات يف نابلس، ليسلم نفسه، إثر قيام هذا اجلهاز باعتقال شقيقه 
أنور واشرتط إطالق سراحه بتسليم نفسه، وبقي بني أيديهم طوال ستة أيام، بدت له كستة دهور 

من شدة ما واجهه من تعذيب وقسوة. 

ومل تنتظر العناصر األمنية اجملرمة طويالً، فما أن استلمت »اجلبور« حتى حوّلته إىل سجن 
جالدو  يتفنن  اليت  التعذيب  وأساليب  الوحشية  للممارسات  ومسرحاً  رمــزاً  بات  الذي  اجلنيد 

»عباس« يف ابتكارها، يف مواجهة أنصار »محاس« وعامة املقاومني. 

أحد اجلالَّدين،  استدعاؤه من قبل  آخرين، جرى  زنزانة صغرية مع معتقلني  وبعد حجزه يف 
ليجد نفسه مباشرة أمام العقيد حسني اجلبوري، مدير جهاز االستخبارات التابع لرئيس السلطة 
حممود عباس، ومعه عدد من احملققني واجلالَّدين، الذي فجّر مفاجأة مل يتوقعها »اجلبور« حتى 
يف أشد أحالمه وحشية، عندما سرد سبب عملية االعتقال مطالباً إياه بتسليم مسدس شقيقه 

القسَّامي أجمد، الذي اغتالته قوات االحتالل قبل مخس سنوات. 

ولبعض الوقت بدا أنّ بطل هذه احلكاية املأساوية مل يستوعب ما الذي يريده العقيد اجلبوري، 
وهو )اجلبور( الذي اعتاد أن يلقى التقدير والتكريم كونه شقيقاً 

لشهيد مقاوم، لكنّ تكرار السؤال أعاده إىل أرض الواقع، فردّ بالنفي وعدم معرفته بأي شيء 
عن مسدس لشقيقه الذي استشهد برصاص قوات االحتالل يف آب )أغسطس( 2002م، بعدما مت 

اغتياله بدم بارد من قبل قوات االحتالل. 

ومبجرد أن ردّ الشاب الفلسطيين املعتقل بالنفي، جوبه بصفعات حادة من العقيد الغليظ، لتبدأ 
بعدها رحلة من العذاب مل يعتقد معها أنه سيخرج منها حياً. 

بدأت الرحلة بالشبح والتهديد وعرض أدوات التعذيب لبعض الوقت، قبل أن يتم تقييد يديه 
وعصب عينيه وإلقائه أرضاً على ظهره، ومن ثم قام اجلالدون برفع ساقيه بعد وضعهما يف إطار 
سيارة، وجلس أحد اجلالدين على رأسه، ووضع آخر ركبتيه على صدره، وثالث رفع قدمي املعتقل 
املوضوعتني بالعجل ليقوم رابع جبلده على قدميه )بطريقة الفلقة( لساعات، حتى فقد وعيه. 

)8( يف حمور الصور، صورة توثيقية جملدي اجلبور، وهو يف حالة املوت السريري، انظر ص:352.
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ومع فقدان الوعي مّت إيقاظه عنوة برش املاء وممارسة الضغوط اجلسدية عليه، ليعيدوا سؤاهلم 
عن مسدس مزعوم كان مع شقيقه الشهيد. 

املاء  عليه عند اجلالدين، فواصلوا ضربه وسكبوا  املواطن اجلبور مغشياً  ومل يشفع سقوط 
عليه ووضعوه يف فمه بالقوة، ومن ثم بدؤوا ميارسون معه صنوفاً عجيبة من التعذيب، من خالل 
إجباره على املشي والوقوف واجللوس رغم حالة اإلعياء اليت كان ميرّ هبا، وبني احلني واآلخر كانوا 
يضربونه »فلقة« جديدة، حتى انكسرت العصي واستخدموا خراطيم جمدولة، حتى سقط مغشياً 

عليه مرّة أخرى. 

ومن أشكال التعذيب الوحشية األخرى اليت مت إخضاع جمدي اجلبور هلا، ومت تناقل تفاصيلها 
عنه، أنه وبعد تعريضه لوجبات التعذيب األوىل مت إلقاؤه وهو يف حالة يرثى هلا على بطنه، ليقوم 
أحد اجلالدين بوضع قدمه على ظهره وبسحب إحدى يديه املقيّدتني إىل اخللف واألعلى دون أن 
يأبه أحد لصرخات األمل اليت كان يطلقها واليت كانت كفيلة بتحريك ضمائر وقلوب أشد الناس 
قسوة ولكن دون جدوى، بل مع كل صرخة استغاثة كان سحب الذراعني لألعلى والضغط على 

الظهر يزداد قوة وشدة. 

من  بالطلب  القسّاة  اجلــالَّدون  بادر  الفلسطيين،  الشاب  ذلك  واجهها  اليت  األهــوال  كل  وبعد 
»اجلبور« املشي، وعندما عجز نتيجة ضرهبم الوحشي قاموا بإدخال إطار السيارة أسفل مؤخرته، 
وقاموا بتمديده على األرض على صدره، وعاودوا ضربه بشكل مهجي لنصف الساعة تقريباً، 
ومن ثمَّ أجربوه على القفز بسرعة رغم أنه أُخضع للضرب بـ »الفلقة« اليت يستحيل معها الوقوف 

على القدمني. 

ومن ثم أجرب اجلالَّدون املعتقل اجلبور على االحنناء ويداه مقيدتان للخلف، بينما أخذ أحدهم 
بالضغط على ظهره وسحب يديه إىل األعلى عدة مرات، دون االستجابة لصراخه وآالمه، حتى مل 
يعد يقوى على الوقوف، فقاموا بنقله إىل غرفة أخرى وألقوه على ظهره وأدخلوا ساقيه يف إطار 
السيارة، وعادوا لضربه لوقت طويل جداً بأسلوب »الفلقة«، ومن ثم بالضرب على مجيع أحناء 

اجلسم بواسطة عدة جالدين. 

قاموا  اجلبور،  املعتقل جمدي  من  واالستغاثة  األمل  اجلــالَّدون مساع صرخات  يتجنب  ولكي 
األعلى  إىل  يديه  رفعوا  بعد  ومن  واستمروا بضربه،  بقطعة قماش مسيكة وعفنة،  فمه  بإغالق 
وربطوها بنقطة مرتفعة. وبعد استيقاظه من اإلغماءة اليت طالت أكثر من سبع ساعات من التعليق 
القاسي، طلبوا منه استبدال مالبسه اليت تبللت، ومن ثم عادوا لتقييد يديه وربطه بالباب حتى 
صبيحة اليوم التايل، دون أن يأبه أحد من أولئك القساة لصراخه هبدف الذهاب إىل دورة املياه، 

ما اضطره للتبوّل على نفسه. 

ورغم اجلو البارد واملاطر الذي ساد بعد ذلك يف اليوم الثالث العتقاله، أجربه اجلالدون على 
خلع مالبسه وقاموا بفتح النوافذ، وأجلسوه يف مواجهة اهلواء البارد، مع سكب املاء البارد على 

أحناء جسمه. 
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ومن ثم أخربه أحد اجلالدين بأنّ عليه أن يستعد، ألنه سيصاب بأوجاع شديدة يف الغضروف 
يف ثالث مناطق، حيث قاموا بوخزه بسيخ حديدي أو مفك حاد يف أماكن حمدّدة يف ظهره، ومن 

ثمَّ أقدموا على شدّ أصابعه بالكماشة، دون أن تتحرَّك مشاعرُهم من صرخاته املوجعة. 

وإثر تدهور حالته الصحية، قاموا بعرضه على أطباء يف »اخلدمات العسكرية«، الذين أوصوا 
بنقله إىل املستشفى، حيث نُقل بعد ذلك، ولكنه أعيد إىل السجن بعد أقل من ساعة دون استجابة 
بإعطاء  اجلــالدون  يلتزم  ومل  حالته.  خلطورة  واملالحظة  العالج  قيد  بإبقائه  األطباء  لتوصية 
املعتقل العالج واحلقن اليت قررها له األطباء، ما كاد يهدد حياته باخلطر، ومل يكتفوا بذلك بل 

قاموا بشبحه طوال ثالث عشرة ساعة متواصلة. 

الفلسطيين  املعتقل  الذي يرتدّد على  الوحيد  السؤال  التعذيب واملعاناة، بقي  وبعد يومني من 
املنكوب هو عن مسدس الشهيد الذي ال يعلم عنه أي شيء. ومن بعد قاموا بتسليمه إىل جهاز 
املخابرات الفلسطيين الذي بدوره عمد إىل شبحه ملدة ساعتني، وعندما تبيّن حجم العذاب وآثار 
ما تعرض له عند ذلك اجلهاز، قاموا بتصويره وإبالغه أنه سيبقى رهن احلجز حتى تزول آثار 

التعذيب اليت أُخضع هلا. 

ومع تدهور احلالة الصحية للمعتقل، وعدم قدرته على احلركة ومعاناته من أوجاع وآالم يف 
أوصى  أن  بعد  بنابلس،  رفيديا  نقله إىل مستشفى  إىل  السجانون  مجيع أحناء اجلسم، اضطر 
بذلك األطباء، حيث أُدخل إىل هناك لتلقي العالج وبقي لبعض الوقت بني احلياة واملوت، قبل أن 

تبدأ حالته بالتحسن وسط خماوف من أن يعاود اجلالدون الكرّة حبقه. 

آثار التعذيب والتنكيل اليت بدت واضحة على جسد املواطن اجلبور، وحالته الصحية، أثارت 
الذهول لدى ذويه وحمبيه وأطبائه، الذين شعروا بفورة الغضب مع سعي أحد ضباط عباس نيل 
إقرار شفهي من الشاب املسجّى على سرير الشفاء بأنه مل يواجه التعذيب، رغم أنّ لسان احلال 

أبلغ يف واقع جسده املنهك لسان املقال. 

»املسلخ«، كما يسميه املواطنون، ال سيما من جرّبوا جحيمه، أو سجن »اجلنيد« يف نابلس، 
حبسب تسمية سلطة حممود عباس الذي تُشرف عليه، مازال الداخل إليه تُحفر يف ذاكرته أسوأ 

جرائم التعذيب الذي يالقيه املواطن الفلسطيين على يد من يُفرتض أنه ابن بلده. 

هي  التحقيق  وطريقة  ذاهتا،  هي  »املسلخ«،  ذلك  يف  املستخدمة  التعذيب  وأساليب  فــأدوات 
نفسها، اليت ذاق مرارهتا مئات اآلالف من أبناء الشعب الفلسطيين على يد االحتالل الصهيوني، 

خالل تعرّضهم لالعتقال.

هناك وبداخل أقبيته وزنازينه ال زالت أمساء قادة املقاومة منحوتة على جدرانه لتكون أعظم 
شهادة حية على مهجية وظلم األجهزة األمنية واليت انسلخت من هويتها وفلسطينيتها لتعمل 
وتتجدد بني غرفه  باملعتقلني،  اليوم  يكتظ  »اجلنيد«  املأل ألجندة خارجية حبتة.. سجن  وعلى 
وأقبيته قصص املوت ومرارة الظلم.. سجن قد أعدّ ليكون مقابر متنقلة ألبناء الشعب الفلسطيين 

الشرفاء، فهو سجن سيبقى شاهداً على ظلم ذوي القربى. 
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الشبح املتواصل ليل هنار، حيث يُشبح املختطف واقفاً مرفوع اليدين لألعلى بشكل عكسي 
لعدة ساعات يتعرض خالهلا للضرب املربح على أماكن حساسة يف اجلسم، ويوضع على رؤوسهم 
أقنعة ذات رائحة عفنة جداً، وتكون هذه الرائحة، وحسب روايات املعتقلني، سيئة جداً لدرجة أن 

بعض املعتقلني يتقيأ مباشرة، ومنهم من أصيب باإلغماء نتيجة لذلك. 

ويبقى الكيس يف وجه املعتقل حتى هناية التحقيق واليت متتد لساعات طويلة، وهناك عدة 
التحقيق  الصهيونية يف  املخابرات  تستخدمه  اليت  املوزة  الشبح على شكل  مثل  للشبح؛  أشكال 
العسكري، وأيضاً الشبح على الكرسي ووضع الرأس بني الرجلني، والضرب على العمود الفقري 
طريقة قذرة يف شبح املعتقل، حيث يعلق باهلواء وتربط يديه حببل ممتد من السقف وتكون يدي 
املعتقل لألعلى ورجليه مرتفعة عن األرض ويبقى املعتقل يف هذا الوضع لساعات طوال، ويف 
أثناء ذلك يقوم احملقق بالضرب على أماكن حساسة يف اجلسم يف غفلة من املعتقل ويبدأ بسؤاله 
والتحقيق معه، وعند اعرتاض املعتقل أو إنكاره يضربه من جديد، عدا عن وسائل وأساليب يتفنن 
فيها جالدي أجهزة عباس األمنية يف تطبيقها حبق املختطفني، والذين يف معظمهم من حركة 

محاس وأنصارها. 

املعتقل يبقى بزنزانة انفرادية طيلة مدة اعتقاله، زنزانة مبساحة ال تتجاوز »مرت يف مرتين«، ال 
تصلح إال أن تكون مقابر، عدا عن الرطوبة العالية وقلة التهوية وقذارة املكان، كما حيرم املعتقل 
من التواصل مع إخوانه يف السجن نفسه، باإلضافة ألسلوب املنع من الزيارات وهو أن مينع معظم 
املعتقلني من زيارة األهل أو حتى بعض املؤسسات اإلنسانية واحلقوقية وذلك للضغط عليه، عدا 
عن حرمانه من النوم طوال فرتة مكوثه بزنازين املوت، واليت ال تتسع يف األصل للنوم بداخلها، 
ومع العلم أن املختطف وطوال مدة وجوده هبذه الزنازين يتعرض للشبح املتواصل بأساليب وطرق 

عدة. 

يتعرض املواطن املختطف على يد أجهزة عباس ألساليب ضرب مهجية نابعة عن حقد دفني 
رفع  اجلنيد  املعتقل يف سجن  هلا  يتعرَّض  اليت  رب  الضَّ أساليب  ومن  اجلالَّدين،  هؤالء  بقلوب 
املعتقل رفع رجل واحدة يف اهلواء ملدة  الطريقة يطلب من  الركب وهبذه  الرجل واجللوس على 
طويلة ومن ثمَّ تبديل الرجل باألخرى، وإذا حاول املعتقل إنزال رجله يقوم احملقق بضربه عليها 

وخاصة يف منطقة املفصل. 

كذلك طريقة يطلب فيها من املعتقل اجللوس على ركبتيه )املفاصل( وقدميه من اخللف 
إحدامها فوق األخرى، وبالتايل الضغط أكثر على املفاصل )الركب( ويطلب منه تغري القدمني 
اليمني وبشكل سريع وهبذه الطريقة تصيب  اليسار فوق  أو  اليسار  اليمني فوق  من اخللف 

املعتقل اآلم يف الظهر واملفاصل وجترد جلد املفصل من كثرة احلراك. 

ق عصاً خمرمة  وأسلوب رخيص آخر هو الضرب بالعصي املخرمة، حيث يستخدم احملقِّ
تُبلَّل باملاء وذلك حتى تكون أقصى يف ضربتها، ومن ثمَّ يضرب هبا املعتقل يف أي مكان وخاصة 
منطقة الظهر وتكون )اخلرومات( اليت حتملها العصي غري ثابتة مما يلتصق بعضها يف جسم 
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املعتقل وتسبب له آالم إضافية، ويقوم احملقق يف ضرب املعتقل على مفاصله بشكل مركز 
ملا يتسبب ذلك من آالم حادة، فضالً عن أسلوب الضرب على األماكن احلساسة وهي أيضاً 
ق أن تكون ضرباته يف األماكن احلسَّاسة من  تكون بشكل مركز يف الضرب، حيث يتعمد احملقِّ

اجلسم. 

شتائم ال تُذكر، وسبّ للّذات اإلهلية، ولعن وسبّ لكل قادة حركة املقاومة اإلسالمية »محاس« 
بأفظع وأقذر األلفاظ والكلمات، ال تنبع إال من قلب تكرس يف ثناياه احلقد والكره لكل ما هو 
مقاومة، وما هو أمرّ على النفس هو نتف حلى اجملاهدين يف أقبية التحقيق وزنازين املوت، 
قني كلّما دخلوا عليه بزنزانته، وإنْ رفض فإهنم  عدا عن إجبار املعتقل إللقاء التحية للمحقِّ

يكيلون به أشدَّ العذاب.

سجن »جنيد«.. مسلخ الضفة الغربية: 

وحتكي  فظائع  تضم  فأسواره  الفلسطينيني،  من  به  العارفون  يصفه  كما  »املسلخ«،  إنَّه 
حكايات عن حمققني نُزعت من قلوهبم معاني اآلدمية، وعن أساليب من التعذيب فاقت كل 
تصوّر، هو سجن اجلنيد، الواقع غربي نابلس، والذي حتوّل بالفعل إىل مسلخ للمختطفني 

خالل احلملة الضارية اليت تستهدف حركة محاس.

فيَّاض  سالم  حلكومة  التابعة  األمنية  األجهزة  تديره  الــذي  السجن  هذا  يف  يــدور  فما 
الالشرعية، يبدأ من الشبح املتواصل ليل هنار، مروراً بالتعليق يف اهلواء، إىل الضرب املربح 

على أماكن حساسة يف اجلسم. 

املخابرات  تستخدمه  الــذي  »املـــوزة«،  شكل  على  الشبح  أسلوب  التعذيب  ألــوان  وتشمل 
الصهيونية يف التحقيق العسكري، والشبح على الكرسي، ووضع الرأس بني الرجلني والضرب 

على العمود الفقري، وتغطيس الرأس يف املاء حتى االختناق. 

كما يشمل املهام اليت ميارسها أولئك القساة، الشبح على البكرة، والتكبيل اخللفي، ووضع 
الطوب على الرقبة، ووضع الكيس العفن على الوجه، والضرب بالعصي املخرّمة، واحلرمان 
من النوم، ونتف اللحى، والعزل االنفرادي، ومنع الزيارات، والضرب بالسياط، والشبح للخلف، 
أما التعذيب املعنوي فله أشكاله وصوره، من بينها شتم قيادات الشعب الفلسطيين وإهانتها 

حتت اإلكراه. 

أو االهتام  التهديد باحلكم على الشخص بأحكام عالية،  النفسي فإنه جيري  التعذيب  وإمعاناً يف 
قني ويرضخ ملطالبهم، أو التشهري بقضية أخالقية  بالعمالة لالحتالل إذا مل يستجب اجملاهد للمحقِّ

ملّفقة، أو احلرمان من الوظيفة إذا كان موظفاً. 

كل ذلك غيض من فيض مما جيري يف سجن اجلنيد وغريه من سجون األجهزة األمنية »الدايتونية« 
من فظائع وجتاوزات، وهو السجن الذي يشهد طفرة يف ظاهرة نقل احملتجزين فيه إىل املستشفيات 

يف حاالت متدهورة جراء صنوف التعذيب املمارسة حبقهم. 
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البشع، فمزيد من احملتجزين يف  التنكيل  املبارك املاضي استثناءً من هذا  ومل يكن شهر رمضان 
سجن اجلنيد مت نقلهم خالل شهر الصيام إىل مستشفى رفيديا بنابلس جراء التعذيب الوحشي. 

من هؤالء كان املواطن إمساعيل عبد الكريم إمساعيل، من بلدة بيت إيبا، الذي مت نقله ملستشفى 
رفيديا يف نابلس لتلقي العالج بسبب خطورة وضعه الصحي، وقد نقلت وكالة أمنسيت الدولية بتاريخ 
2007/8/25م، عن والدة املعتقل إمساعيل أهنا يف البداية مل تستطع التعرف عليه خلطورة حالته وتغيّر 

معامله، وذلك بعد أن مضى على تعذيبه أربعون يوماً يف سجن اجلنيد املركزي. 

ومن فيض احلاالت األخرى، هناك حالة املواطن فارس أبو غزالة، من منطقة روجيب يف نابلس، 
نتيجة  وتدهورها،  الصحية  حالته  لصعوبة  رفيديا  مستشفى  إىل  اجلنيد  من سجن  نقله  مت  والــذي 

التعذيب الشديد واملتواصل الذي تعرّض له يف هذا املكان البائس. 

ويف حالة املواطن راسم اخلطاب، فقد مت نقله من سجن اجلنيد إىل مستشفى رفيديا جرّاء التعذيب 
قني، ليصل إىل املستشفى حمموالً على محالة املصابني، وقد قام أفراد األجهزة  الوحشي على يد احملقِّ
األمنية بتغطية وجهه بكيس أسود ملنع التعرّف عليه من قبل املوجودين يف املستشفى، إاّل أنّ شقيقه 

الذي تصادف وجوده يف املستشفى يف ذلك الوقت تعرّف عليه من مالبسه. 

له، وآثار  الشاب راسم صعبة، حيث وصل املستشفى يف وضع يرثى  أنّ حالة  العيان  وأفاد شهود 
التعذيب بادية على كل أحناء جسمه جراء الشبح املتواصل والضرب املربح، لدرجة عدم مقدرته على 
الكالم أو تناول الطعام، وقد قام أفراد األجهزة األمنية التابعة لرئاسة السلطة بالوقوف أمام الغرفة اليت 

يرقد هبا يف املستشفى، ومنعوا أي أحد من الدخول عليه، كما منعوا أهله من إدخال الطعام إليه. 

إنه حالة من حاالت وفرية ينضح هبا سجن اجلنيد، وال خيتلف املوسم الرمضاني عن غريه يف هذا 
الشأن، كما تربهن الكثري من احلاالت املنقولة إىل املستشفيات، مثل حالة الشاب فراس الزبيدي الذي 
الذي مت نقله إىل املستشفى ذاته، من فرط  الوطين، واملهندس مهدي حدادة  مت نقله إىل املستشفى 

التعذيب والتنكيل الذي يُمارَس يف هذا »املسلخ«. 

وأصناف  العذاب  ألوان  استمرّ صب  يوماً،  عشر  مثانية  وطوال  يومياً  ساعة  عشرين  مدى  وعلى 
التنكيل على مواطن فلسطيين جملرد أنه أحد أنصار حركة محاس، وقد جرت تلك الفظائع يف سجون 
األمن الوقائي يف نابلس بالضفة الغربية، حملاولة انتزاع اعرتاف من ذلك املواطن بعضويته يف حركة 

محاس وحيازته سالحاً يقاوم به االحتالل.

اجلنرال  يديرُها  وأمريكية  وصهيونية  فلسطينية  أطقم  السلطة  قون يف سجون  احملقِّ
»دايتون«:

دت حركة محاس أنه ثبت لديها وبشكل قاطع، أنَّ األطقم املكلَّفة بالتحقيق مع أبناء وأنصار  أكَّ
احلركة يف سجون »عباس« و »فياض«، هي أطقم حتقيق فلسطينية- صهيونية - أمريكية، مترَّسوا 
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على أساليب حتقيق وتعذيب مماثلة يف بشاعتها ملا يستخدم يف سجين »غوانتناموا« و »أبو غريب«، 
سيِّئي الصِّيت والسُّمعة.

وأضافت »محاس« يف مؤمتر صحفي عقدته صباح يوم اإلثنني 2008/4/7م، يف مدينة غزة، 
املعتقلني  وشهادات   ،)9( الغربية  الضفة  يف  السياسي  االعتقال  مللف  متابعتها  خالل  »ومن  أنه 
متارس حبقهم،  اليت  والتعذيب  التحقيق  وآليات  وأساليب  وطرق  احلركة،  أبناء  من  السياسيني 
واستناداً إىل تقارير خاصة من بعض املطلعني عن قرب على حقيقة ما جيري يف سجون عباس 
اللذين يشرفان  وفياض، ثبت بشكل قاطع أن هذه األطقم شُكلت بقرار من فريزر)10( ودايتون 
اليت  القرارات  ويتخذان  اجتماعاهتا  ويقودان  فياض،   - أمن عباس  أجهزة  إدارة  على  بنفسيهما 
تقوم بتنفيذها، باستخدام أبشع أساليب التحقيق والتعذيب والتنكيل، واليت راح ضحيتها الشيخ 

اجملاهد الشهيد جمد الربغوثي«.

وأشارت احلركة يف مؤمترها أن أجهزة أمن عباس وفياض »حاولت إخفاء احلقيقة، وتضليل 
الرأي العام الفلسطيين، خشية افتضاح أمرهم ومعرفة حقيقة اجلرائم البشعة اليت ترتكبها هذه 
األطقم اجملرمة«. وهو ما عبَّرت عنه عدة مؤسسات حقوقية كان آخرها مؤسسة الضمري حلقوق 
اإلنسان، اليت أكدت وقوع انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان يف الضفة بعيداً عن أي تغطية حقوقية 
أو إعالمية. وطالبت احلركة وسائل اإلعالم واملنظمات احلقوقية احمللية والعربية والدولية، إىل 
بشكل  تناوهلا  إىل  ودعت  الضفة،  املعتقلني يف سجون  ترتكب ضد  اليت  اجلرائم  حقيقة  كشف 
واضح ونزيه، وأال يعبئوا بكل آليات القمع والتخويف اليت متارس ضدهم من قبل فريق »رام اهلل«، 
والذي دأب يف سياسته على قمع احلريات وتكميم األفواه وتضليل اإلعالم، يف حماولة لوقف هذه 

اجلرمية.

اإلرهاب النفسي يف سجون سلطة احلكم الذاتي ومناذج من التعذيب:

الكثري من معتقلي »محاس« ممن قضوا أسابيع وأشهر طويلة يف زنازين التحقيق التابعة لرئاسة 
السلطة، يشريون إىل أسلوب جديد جيري ضدهم داخل تلك األقبية، يتمثل يف احلرب النفسية 
اليت مل يعتادوا عليها إالَّ لدى قوات االحتالل، واقع جديد بات مفروضاً على أعضاء وأنصار حركة 

محاس يف الضفة الغربية الذين باتوا عرضة يف أي حلظة لالعتقال من قبل األجهزة األمنية.

هبذه املقدمة استهل الشاب )س. م( -أحد املفرج عنه من سجون السلطة- حديثه ملوقع املركز 
الفلسطيين لإلعالم على شبكة االنرتنت بتاريخ 2007/12/25م، عن طقوس وأساليب التعذيب 
النفسي اليت تنتهجها األجهزة األمنية »الدايتونية« يف الضفة الغربية منذ اللحظة األوىل لالعتقال 

حتى الساعة األخرية لإلفراج عنه. 

التابعة العسكرية  الدوريات  عشرات  »أحاطت  قائالً:  املعاناة  تلك  تفاصيل  بسرد  )س(  وبدأ 

انظر حمور  الضفة،  األمنية يف  األجهزة  تنفذها  اليت  السياسية  الرافض لالعتقاالت  بيان »محاس«  )9( لالطالع على نص 
املالحق، ص:293. 

)10( وليام فريزر، هو اجلنرال األمريكي املكلَّف مبتابعة تنفيذ خطة خارطة الطريق.
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املنزل  باجتاه  األسلحة  وتسليط  الصيحات  مع  بالرتافق  بشكل مهجي  منزيل  األمنية  لألجهزة   
احملاصر من كل حدب وصوب، وما أن وصل أفراد األجهزة إىل باب املنزل حتى باشروا بقرعه 
أشبه بتصرفات  املنزل بشكل  ثم دخلوا  إنذار، ومن  البنادق وبشكل عنيف ودون سابق  بأعقاب 

االحتالل، األمر الذي أثار أجواء من اخلوف والفزع يف صفوف األطفال والنساء«. 

وتابع )س(: »بعد أن فرغ أفراد األجهزة من إفراغ حقدهم مبمتلكات املنزل وأثاثه الذي أصبح 
وزوجيت:  ألمي  قالوا  عندما  النفسية  احلرب  من فصول  األول  بالفصل  بدؤوا  عقب  على  رأساً 
)ودعوا ابنكم عشان احتمال ما يرجع الكم إال معاق أو قتيل( األمر الذي دفع زوجيت وأمي إىل 

الصراخ والعويل دون أي مباالة من أفراد األجهزة الذين يتفاخرون بأعماهلم املشينة«. 

وذكر بأن أفراد األجهزة األمنية الذين اقتادوه بصورة مهجية إىل السيارة العسكرية معصب 
العينني ومكتف اليدين بدؤوا بركله بأقدامهم وضربه بأيديهم تزامنا مع أساليب الرتهيب النفسي 

املتعلقة بالتهديد بالضرب املربح أو هتديده بالبقاء مدة طويلة داخل املعتقل«. 

وأردف )س(: »نزلنا من اجليب العسكري وبدا مجيع أفراد األمن املشاركني باالعتقال، وحتى 
حتى  )هذا هو فالن.. سنوسعه ضرباً  بالصراخ  فيه  الذي وضعت  السجن  مبنى  املوجودين يف 
املوت.. هذا هو املطلوب.. هذا هو التنفيذية( ومن ثم مت اقتيادي إىل الباب اخلارجي للسجن، 

حيث مت إحكام ربط يدي وتعصيب عيين«. 

ويشري املختطف السابق يف سجون السلطة:  »ما أن دخلت السجن حتى بدأت فصول جديدة 
من اإلرهاب النفسي واجلسدي يف آن واحد، حيث تعرَّضت ومنذ اللحظة األوىل للشبح املستمر 
وعبارات  الكثرية  والشتائم  املتواصلة  واإلهانات  املربِّح  الضرب  متواصلة ختلَّلها  أيام  ثالثة  وملدة 
السّخرية واالستهزاء، وخالل هذه األيام الثالثة مل أذق طعماً للنوم إال ساعة أو ساعتني يومياً، 

ويتخللها أيضاً اإلزعاج«. 

وأضاف: »وبعد الضرب املربِّح والشبح املتواصل الذي استمر ألكثر من ثالثة أيام أمضيت مخسة 
أيام أخرى متنّقالً بني الزنازين والشبح يف اخلارج دون أن أذوق طعماً للراحة أو النوم«. 

إعادة اختطافه من قبل سلطة عباس  التكتم على هويّته خشية  الذي فّضل  املختطف  وذكر 
اإلجرامية: »إن السّجانني واحملّققني ينتظرون ساعات الليل ملمارسة موهبتهم وهوايتهم املفضلة 
يف إزعاج املعتقلني، وتنغيص حياهتم وممارسة شتى أنواع العذاب النفسي أمالً منهم بإحداث تغيري 

قناعات املعتقلني، وبالتايل احلصول على اعرتافات جمانية من قبلهم«. 

وأشار »س« بأنه وبعد أن يتناول املعتقلون طعام العَشاء ويصلّون العِشاء تبدأ ألوان العذاب تنهال 
مبنى  املناوبني يف  األجهزة  أفراد  وحتى  والسجانني  قني  احملقِّ حَدْب وصوب من مجهور  كل  من 

السجن ككل. 

لينضموا إىل قائمة  زنازينهم  املعتقلني من  بإخراج معظم  يقومون  أفراد األجهزة  بأن  وكشف 
املشبوحني اآلخرين لتبدأ األيادي تناوشهم وتنال منهم بالضرب املربح والفلقات املتواصلة اليت تنال 
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كل املعتقلني املشبوحني حسب الدور وحسب مزاج السجانني واحملققني واهلدف كما يقولون التأثري 
عليهم وإرغامهم على التسليم واالعرتاف على ما حبوزهتم من سالح وعالقتهم بالذراع العسكري 

حلركة محاس والقوة التنفيذية«. 

وأفاد )س( بأنَّ أفراد األجهزة وأثناء ضرهبم للمعتقلني يأتون إىل املعتقلني املشبوحني، وميارسون 
ضدهم التهديد النفسي بأهنم سيلقون املصري نفسه من الضرب والتعذيب إذا مل يعرتفوا، وأضاف 

»أصوات املعذبني تدوِّي يف كافة أحناء السجن والتوسالت واألميان مل تشفع أليِّ أحد منهم«. 

النوم للمعتقلني املوجودين داخل الزنازين يقوم  الليل ومع حلول وقت  وأضاف: »ويف ساعات 
السجانون بتشغيل الراديو على األغاني املاجنة تارة واألغاني العربية تارة أخرى، أو تشغيل قناة 
مشوشة تصدر إزعاجاً، عدى عن الضرب املستمر ألبواب الزنازين للحيلولة دون نوم املعتقلني«. 

وبعد السمعة السيئة اليت باتت عالقة يف أذهان الشعب الفلسطيين عن سجين بيتونيا وأرحيا 
كوسيلة  وأرحيا«  بيتونيا  »سجين  املكانني  هذين  إىل  بالنقل  التهديد  أسلوب  السجانون  يستخدم 

أخرى للتأثري ولتحطيم نفسية املعتقلني. 

روايات نزالء يف سجن »جنيد«:

وفيما يلي عرض للنزر القليل من مناذج وأساليب التعذيب على لسان من عانى منها:

أ - الشاب عمر حممود أمحد، 31 عاماً، من قرية فرعون الواقعة جنوب مدينة طولكرم، باح 
بصعوبة بالغة مبا جرى له يف مقر جهاز األمن الوقائي بتاريخ 2007/8/23م، قائالً: وصلت يف 
املوعد احملدد إىل مقر اجلهاز مبدينة طولكرم، وهناك بدؤوا بأخذ ممتلكاتي الشخصية، مبا فيها 
النظارة اليت ألبسها ألسباب طبية، ورغم أنين قلت هلم إنين حباجة إىل النظارة إال أهنم رفضوا 
من  أعاني  أنين  وأبلغته  العسكرية،  اخلدمات  على طبيب  بعرضي  قاموا  معي، مضيفاً:  إبقاءها 
الدِيسك، وأمل يف الصدر والقلب، وارتفاع يف الكولسرتول، وأنين أخضع إلشراف طيب بشكل دائم، 

وهناك جلسة عالجية يوم السبت مع الطبيب املشرف. 

أنّ الطبيب »مل يأخذ مبالحظاتي، حيث حضر شخص بلباس عسكري وحارس،  وأشار إىل 
على  محاس  بلثام  شبيهاً  لثاماً  ووضعوا  صغري،  مّحام  عن  عبارة  وهي  الزنزانة،  إىل  واقتاداني 
وجهي، وربط يدي بعصبة خضراء كعُصَب حركة محاس، وكانوا يقولون يل هذا لثام محاس، وهذه 
عصبات محاس، وطلبوا مين الوقوف بعد فتح رجلي بعيدا عن بعضهما بعضاً، وطلبوا مين عدم 

االقرتاب إىل حائط الزنزانة«. 

قني،  ومضى شارحاً معاناته: بعد ذلك بنحو ساعة بدأت جوالت التحقيق من قبل عدد من احملقِّ
والذين ادّعوا أنه طاقم حتقيق خاص جرى إحضارهم من رام اهلل، للتحقيق مع نشطاء محاس 
يف طولكرم، حتى ال يكون هناك أي تأثري لعائالت املعتقلني على أفراد جهاز األمن الوقائي من 
أبناء املنطقة، وهؤالء كانوا يشاهدون أساليب التحقيق والتعذيب، ويقولون:« حنن ليس لنا دخل، 

وهؤالء من رام اهلل«.
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وتابع عمر قائالً: »بدؤوا احلديث معي قائلني: حنن نعرف أنه ال يوجد عندك أسلحة، وأنك 
لست عضواً يف القوة التنفيذية، ولكن نريد أن نعرف موقعك التنظيمي يف حركة محاس، وبعدها 
سنفرج عنك، فقلت: لست عضواً منّظماً، وإمنا مؤيد ومناصر حلركة محاس فقط، عندها احتدّوا 
بصوت عاٍل، رافقه إطالق شتائم وألفاظ سيئة، وكانوا ال ينادوني بامسي وإمنا بنعوت مثل: قل 
يا كلب، واعرتف يا كلب، وسنضع على رأسك )احلذاء(، وسنقتلك ولن يعرف أحد عنك شيئاً، 
وهكذا من سباب وشتائم وهتديدات خيجل اللسان أن ينطق هبا، أو أن تصدر عن إنسان وطين 

وفلسطيين.

واستنتج عمر من خالل التحقيق، أنه جيري التحقيق معه بناء على توصية من قبل نشطاء 
حركة فتح يف البلدة لالنتقام منه، لكونه كان ناشطاً يف انتخابات اجمللس البلدي يف قرية فرعون، 
اليت فازت فيها قائمة مدعومة من حركة محاس، فيما منيت حركة فتح هبزمية قاسية، وخصوصاً 

أنّ البلدة كانت حتى قبيل االنتخابات تُعدّ معقالً من معاقل حركة فتح. 

وأوضح عمر كذلك »أنّ جولة التحقيق الواحدة كانت تستمر لنحو ساعتني أو أكثر، وعندما 
أقول هلم: معي  القدمني، وعندما كنت  اليدين وفتح  والشبح، وربط  للزنزانة  إعادتي  يتم  تنتهي 
مرض »دِسك«، يقومون برفع يدي لألعلى بشدة كعقاب يل، ما يؤدي إىل زيادة األمل، وكانوا يقولون 
يل: مل تر شيئاً منّا حتى اآلن، وكلّما صمدت سرتى ألوانا جديدة من التعذيب، وعندها سنرى كم 

ستصمد«. 

وأضاف الشاب املنكوب أنه هكذا قضى اليوم األول الختطافه، بني الشبح والتحقيق، ويف الليلة 
اليوم  التاسعة والنصف مساء حتى الساعة السادسة من صباح  الثانية »مت شبحي من الساعة 
التايل، قضيتها واقفاً ومربوط اليدين من اخللف، مع وجود اللثام على وجهي، ومل يراعوا حرمة 
يوم اجلمعة اليت يراعيها االحتالل يف سجونه ومينع احملققني من التحقيق يف يوم اجلمعة«، كما 

قال. 

وتابع املختطف احملرّر »يف الساعة السابعة والنصف من صباح يوم اجلمعة 2007/8/24م، 
بدأت جولة التحقيق معي، بدؤوا يهددوني بتحويلي إىل مركز التحقيق التابع للسلطة يف أرحيا، 

وأخذوا يزعمون أنّ هناك عليّ اعرتافات بأنين عضو يف »محاس«، فقلت: إهنا اعرتافات كاذبة«. 

»بدأت جولة حتقيق جديدة معي، شعرت  وبعد صالة اجلمعة، حيث ال توجد صالة هناك، 
القلب والصدر، فقلت للمحقق: تعبان  خالهلا بتعب شديد وبدأت أعرق بشدة، وأمل يف منطقة 
إىل  إرجاعي  فــأراد  موجوداً،  يكن  مل  الطبيب  أنّ  إاّل  بسرعة،  طبيب  إىل  وأحتاج  بضيق  وأشعر 

الزنزانة، فرفضت العودة إىل الزنزانة، وطالبت بإرسايل إىل غرفة فيها هتوية أكثر«. 

الوجه وثقل يف  القلب، وأمل يف  بتسارع يف نبضات  بدأت أشعر  »بعد دقائق  الشاب  ويضيف 
اليد والقدم، وخفت من حدوث جلطة، وبدأت أدق على باب الغرفة بقوة، إاّل أنّ احلارس مل يكن 
موجوداً، ومت فتح الباب حني عاد، وكنت قد بدأت أغيب عن الوعي، وما إن مت فتح الباب حتى 

سقطت عليهم، ومل أكن قادراً على الوقوف«. 
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والحظ عمر حينها أنّ »الكّل هترب من مسؤوليته جتاه ما أمّل بي، ومّحلوني كامل املسؤولية، 
وقد طلبت منهم إرسايل إىل مستشفى الزكاة لكون الطبيب الذي يتابع حاليت يعمل يف مستشفى 
الزكاة، فرفضوا حتى ال يعلم أحد حباليت، ونقلوني إىل املستشفى احلكومي، ومنعوا أي أحد من 
االقرتاب مين أو التحدث معي، ومل يرني أحد، حتى أنّ ممرضة سيارة اإلسعاف من مجعية اهلالل 
األمحر اليت أّقلتين وهي من بلدتي، هدّدوها بفصلها من الوظيفة إن أبلغت أهلي، أو أي شخص 

آخر عن حاليت«. 

وأضاف عمر: »مكثت يف املستشفى حنو ساعتني، ُقدِّمت يل خالهلا اإلسعافات األولوية، وكم 
كانت دهشيت وأنا يف هذه احلالة الصعبة، مشلول اليد والقدم اليسرى، وال أستطيع حتريكهما، 
إضافة إىل وجود إزاحة يف الفم حنو اجلهة اليمنى متنعين من الكالم، وآالم يف الظهر، ويرفضون 
الوقائي يف مدينة طولكرم،  إىل مقر جهاز األمن  بقائي يف املستشفى للعالج، وأعادوني جمدداً 

وكانوا يقولون ألهلي الذين كانوا يأتون إىل مقر الوقائي بأنين مبسوط ويف حالة جيدة«. 

التاسعة من مساء  الساعة  الوقائي يف طولكرم، ويف  وقال: »طلبت مقابلة مدير جهاز األمن 
اجلمعة، سُمِح يل مبقابلته، وعندما دخلت غرفته، بدأ يستهزئ ويقول يل: هذه مسرحية ومسخرة 

من مسخراتك«. 

ويشرح الشاب متاعبه الصحية احلالية بعد جتربة االختطاف األليمة اليت أملّت به، فيقول »حالياً 
أتعاجل بالتدليك واإلبر واألدوية، وغري قادر على االلتحاق بعملي كمدرس يف مدرسة اإلسراء«. 

ب - استعرض تقرير أصدره املركز الفلسطيين حلقوق اإلنسان مناذج مما أُخضع له املعتقلون 
وعائالهتم من انتهاكات وخروق، مؤكداً أهنا ال تشكل كافة احلاالت، وإمنا أمثلة منها وحسب:

عائلة املواطن فواز هشام حسني الطردة، البالغ من العمر، 22 عاماً، اليت تسكن بلدة تفوح، 
عملية  أثناء  وجرائمها،  األمن  أجهزة  النتهاكات  األخرى ضحية  كانت هي  اخلليل،  مدينة  غرب 
اعتقال فواز من منزل عائلته، كما وعرّض أفراد اجلهاز املواطن املذكور للتعذيب أثناء التحقيق 

معه حول عالقته حبركة محاس وبالقوة التنفيذية املزعومة. 

وحتدّث فايز، شقيق املعتقل، 24 عاماً، عن تفاصيل ما واجهته أسرته، فقال »قام أحد أفراد 
القوة املذكورة مبسكي من مالبسي وسحيب بالقوة إىل خارج الباب وضربي، وبينما كان فواز يودع 
والدتي عند باب املنزل اخلارجي، قام عدد من أفراد تلك القوة باالعتداء عليّ بالضرب باألرجل 

وبأعقاب البنادق ودفعي على األرض وسحيب عليها حبجة إنين أعرقل عملهم«. 

ويضيف فايز شارحاً ما جرى »تدخلت والدتي حلماييت من الضرب ومنع اعتقايل، إال أن أفراد 
ما  وتوسالهتا،  والدتي يل  دون مراعاة الحتضان  بالضرب  االعتداء علي  واصلوا  املذكورة  القوة 
أسفر عن إصابتها جبرح يف الوجه، إضافة لبعض الرّضوض يف األطراف ودوخة، بينما أُصِبت أنا 

برضوض يف الكتف والظهر وبعض اخلدوش يف األطراف«. 

وعن تعرّضه للتعذيب أثناء اختطافه، قال فواز: »وصلنا ملبنى علمت فيما بعد إنه مقرّ جهاز 
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األمن الوقائي باخلليل، وجرى اقتيادي من قبل شخص مقنّع إىل إحدى الزنازين حتت األرض ال 
تزيد مساحتها عن مرتين مربعني، وأُخضعت خالل فرتة االعتقال لعدة جلسات حتقيق على خلفية 
من  وجبات  لعدة  تعرّضت خالهلا  الضفة،  التنفيذية يف  والقوة  بالنشاط لصاحل محاس  اهتامي 
الضرب والتعذيب على يد اثنني من أفراد اجلهاز كانا دائماً مقنّعني، وكان جيري ضربي باأليدي 

واألرجل داخل الزنزانة قبل وبعد كل جلسة حتقيق يف إحدى الغرف العادية«. 

وزاد فواز قوله: »يف إحدى املرات وضع أحدهم طرف عصا يف وسط بطين وضغط عليها بقوة 
كبرية، حيث وضع جزءاً من ثقله عليها هبدف انتزاع اعرتاف مين حول التهم املوجهة يل والتجاوب 

مع احملقق، وكنت خالل ذلك أمسع صراخ أشخاص يف الزنازين اجملاورة«.

ج - كشف شاب من عناصر حركة محاس يف مدينة نابلس، أفرج عنه من سجن جنيد، النِّقاب 
عن ما وصفه مستوى االحنطاط األخالقي الذي وصلت إليه أجهزة األمن يف تعاملها مع أبناء 
احلركة املختطفني لديها، وقال راوياً بعض الفظائع اليت شاهدها يف سجن جنيد العسكري غرب 
أسلوب  على  كثرياً  ركزوا  لكنهم  املختلفة،  الشبح  وسائل  املختطفني  أحد  مع  استخدموا  نابلس: 
التعليق، حيث كانت يدا الشاب تربطان خلف ظهره ثم تعلّقان لألعلى بسلسلة حديدية مسيكة إىل 

أن ترتفع قدماه عن األرض ويرتك على هذه احلالة املؤملة لساعات طويلة.

يقسم  فأخذ  الشبح  األمل يف هذا  املختطف من شدة  أرهق هذا  الليايل  إحدى  وأضــاف: يف 
للمحقق باهلل أنه بريء من التهم املنسوبة إليه، واستحلف احملقق باهلل أن يفكه من الشبح، لكن 
احملقق نظر إليه ساخراً، وقال له باحلرف الواحد: »اتركنا من اهلل.. اهلل ليس له واسطة عندنا.. 

حنن هنا ال نعرفه، لكن إذا معك رقم تلفون )...( »عاهرة« أعطيين إياه وأنا أنزلك من الشبح«. 

ويقول الشاب الذي كان خيضع للتحقيق يف شهر رمضان املبارك: »إنَّ الوضع كان مأساوياً 
خالل مدَّة التحقيق، فال فرق لدى احملققني بني الليل والنهار«. وأضاف: »كانوا يتناولون الشاي 

والقهوة ويدخنون السجائر هناراً دون أي احرتام للشهر الفضيل، فتعاىل اهلل عمَّا يفعلون«. 

د - وروى معتقلون خرجوا من سجن جنيد، التابع ألجهزة األمن، يف مدينة نابلس جزءاً من 
معاناهتم يف هذا السجن التابع لألجهزة األمنية، والذي يوجد فيه العشرات من معتقلي محاس، 

بعضهم مضى على اعتقاله عدة أشهر.

وقالوا: إن إدارة السجن اليت جترب معتقلي »محاس« على تنظيف مكاتب الضباط بطرق مهينة 
اآلخر  وعلى  »الزهار«  إحدامها  على  كتبت  النفايات،  لرمي  برميلني  السجن  ساحة  يف  وضعت 
»هنية«، وحني خيرج املعتقلون لرمي النفايات يقول هلم الضباط: أين تريدون أن ترموا النفايات، 

عند هنية أم الزهار؟! 

األساليب  الرّغم من  فعلى  أنَّ ذلك ميثِّل درجًة كبرية من االحنطاط اخللقي،  املعتقلون  ورأى 
البشعة اليت يستخدمها العدو مع املعتقلني أثناء التحقيق، إالَّ أهنم مل يصلوا إىل هذه الدرجة من 

االستهتار برموز وطنية.
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هـ - ويف حادث آخر، أُخضع املعتقل راسم خّطاب حسن مصطفى، 30 عاماً، يف الثالثني من 
أيلول )سبتمرب( 2007م، إىل التعذيب الشديد، وهو من سكان الضاحية يف مدينة نابلس، وقد متَّ 
نقله إىل مستشفى رفيديا باملدينة لتلقي العالج، جراء إخضاعه للتعذيب على أيدي حمققي جهاز 
نُقل إىل مستشفى  »إنّ ولدها  املعتقل:  لـ »عباس«. وقالت والدة  التابعة  العسكرية  االستخبارات 
كان  بأنه  املستشفى،  إىل  إحضاره  أثناء  راسم  شوهد  حيث  نابلس،  مبدينة  احلكومي  »رفيديا« 

الة، وكان مربوطاً هبا وقد وضع كيس على رأسه«.  موضوعاً على محَّ

املستشفى، وجدته يف غرفة  بزيارته يف  أهنا عندما مهّت  املنكوبة  الفلسطينية  األم  وتضيف 
منفصلة تقع يف الطابق الثالث من مستشفى رفيديا، حتت حراسة أربعة أشخاص يرتدون لباساً 
ولكن حتت  زيارته حينها.  من  منعوها  وقد  »كالشنكوف«،  نوع  من  بأسلحة  ومسّلحني  عسكرياً 
إحلاحها مسحوا هلا بالنظر إليه من باب الغرفة، وقالت: إهنا شاهدت آثار ضربة على رأسه، وإنّ 

إحدى يديه كانت مربوطة بالسرير، وكان وجهه شاحباً وتبدو عليه عالمات اهلزال. 

وكان جهاز االستخبارات العسكرية قد اعتقل راسم خّطاب صباح يوم األربعاء 2007/9/26م، 
من كلية التمريض، يف مستشفى االحتاد النسائي مبدينة نابلس، حيث اعتقلوه بعدما قاموا بإطالق 
النار داخل ساحة الكلية، إلبعاد الطلبة وتنفيذ عملية االعتقال. وقد كانت التهمة اليت وُجهت لـ 
»راسم« أنه ينتمي حلركة محاس، وكان الشهيد راسم قد أُبعد من جانب سلطات االحتالل خالل 

»انتفاضة األقصى« إىل قطاع غزة.

إعدامات يف أقبية التحقيق.. سجل أسود لألجهزة األمنية:

 أوىل حاالت اإلعدام داخل سجون سلطة »دايتون« كانت حبق الشاب الفلسطيين فريد جربوع، 
28 عاماً، وذلك يف الرابع من متوز )يوليو( 1994م، حيث استشهد يف أحد سجون السلطة، وقال 
والده آنذاك »بعد وفاة فريد قاموا بتغيري احملقق يف السجن، واستبدلوه بآخر يدعى »أبو محيد« 

الذي حاول هتدئيت وهدّدني بأهنم سوف يعتقلون ابنيت إذا قدّمت شكوى ضدهم«. 

 وقد مّحلت القوى السياسية أجهزة األمن املسؤولية الكاملة واملباشرة عن عملية التعذيب، اليت 
أُخضع هلا املئات من عناصر حركة محاس، يف سجون املخابرات العامة واألمن الوقائي.

وقد لقي بعض هؤالء املعتقلني حتفهم نتيجة التعذيب الوحشي الذي متارسه األجهزة األمنية، 
بعرض  وتضرب  لديها،  املوقوفني  مع  التعامل  من خالل  اإلنسانية  احلقوق  أدنى  تراعي  ال  اليت 
كذلك  واليت حترِّم  احلياة،  يف  اإلنسان  حق  تكفل  اليت  الدولية  واملواثيق  القوانني  كافة  احلائط 

التعذيب حبق املعتقلني. 

وجيدر اإلشارة إىل أنّ الضحايا يواجهون هتديدات من قبل تلك األجهزة يف حال اإلعالن عمّا 
يتعرضون له من تنكيل ملنظمات ومراكز حقوق اإلنسان، اليت عبّرت يف مرّات كثرية عن إدانتها 
احلقوقية  املراكز  وأشارت  األمن،  أجهزة  املعتقلني يف سجون  تستهدف  اليت  االنتهاكات  هلذه 
جمتمعة بقلق إىل تكرار االعتداءات على احلقوق الفردية للمواطنني، وطالبت بالتحقيق اجلدي  
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يف هذه االعتداءات وتقديم مقرتفيها للعدالة. كما وجدّدت تلك املراكز احلقوقية إدانتها الشديدة 
ملمارسة التعذيب، وطالبت »النائب العام« بالتحقيق الفوري فيها وتقديم مقرتفيها للعدالة، واختاذ 
اإلجراءات الالزمة لوقفها ومنع تكرارها، مشرية إىل أنّ التعذيب حمظور مبوجب القانون الفلسطيين، 
وأنه يشكل انتهاكاً جسيماً حلقوق اإلنسان اليت تكفلها املعايري واالتفاقيات الدولية، خاصة اتفاقية 
مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة لعام 1984م، كما 

وتؤكد من خالل بياناهتا على أنَّ مالحقة مقرتيف جرائم التعذيب ال تسقط بالتقادم. 

ورغم أنّ عدداً كبرياً من اجلرائم متت التغطية عليها بسطوة البطش والتزوير، فإنَّ منظمات 
خلفيات  على  املعتقلون  فيها  ذهب  اليت  احلاالت  عشرات  ترصد  أن  استطاعت  اإلنسان  حقوق 
الربغوثي، ضحية سادية أجهزة األمن اليت  أمثال اإلمام  متعددة، وبضمنهم جماهدون مقاومون 
انسلخت عن هويتها الوطنية واإلسالمية وحتى عن قيم اجملتمع اإلنسانية. وتبقى تلك احلاالت 

مبثابة غيض من فيض الوقائع املذهلة اليت بقيت متوارية عن األنظار. 

الشهيد جمد الربغوثي.. الشاهد احليّ على جرائم االغتيال السياسي:

رام اهلل،  الالشرعية يف  الصهاينة وحكومة فياض  األمين بني  التنسيق  تعاظم  يعد خافياً  مل 
على  املمارسات  ذلك  ويثبت  اإلعــالم،  وسائل  ومن خالل  عالنية  ذلك  عن  يتحدثان  فالطرفان 
األرض من كليهما جتاه املقاومة الفلسطينية عامة، وأبناء حركة املقاومة اإلسالمية »محاس« على 
تنفذها  اليت  االعتقال  أبرزها عمليات  متعددة،  األمين أشكاالً  التنسيق  ويتخذ  وجه اخلصوص، 
األجهزة األمنية بالتنسيق مع اجليش الصهيوني حبق حركة محاس، وتعريضهم للتَّعذيب الشديد 

يصل إىل أبشع الصور، وبأفتك األساليب.

هؤالء الشهداء واملعتقلون مل يكونوا يف أيدي احملتل الصهيوني، وإمنا كانوا ضحية زمرة فاسدة 
وأجهزة صهيوأمريكية محلت أجندة خارجية، وسعت إىل تطبيقها بكل قوة، عصابات عاثت فساداً 

بأمننا وأماننا، قتلت وروَّعت وهدَّدت ودمَّرت، هدفها ضرب كّل مقاوم وجماهد.

وكان من بني هؤالء الضحايا الشيخ جمد عبد العزيز الربغوثي الذي اعتقله أجهزة املخابرات 
اخلاضعة إلمرة عباس، مدَّة تسعة أيام تعرَّض خالهلا للتعذيب الشديد حتى املوت، حيث دخل 

املعتقل صائماً وخرج شهيداً إىل ربِّه.

وقد فتحت جرمية إعدام الشيخ جمد الربغوثي، بالتعذيب حتى املوت، السجل األسود ملسلسل 
طويل من عمليات القتل حتت سياط التعذيب، يف سجون السلطة اليت ترأسها حركة فتح منذ 

إقامتها عام 1994م.

الشهيد جمد الربغوثي.. مسرية حافلة بالعطاء

األوالد   له من  القسَّام(،  )أبي  بـ  يكنَّى  العمر، 42 عاماً،  يبلغ من  الربغوثي،  العزيز  جمد عبد 
مثانية، مخس بنات وثالثة ذكور.
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رام اهلل،  »كوبر« قضاء  ملسجد قرية  إماماً  إىل اهلل عزَّ وجل، فعمل  داعياً  كلها  قضى حياته 
ومدرِّساً للقرآن الكريم فيه ألكثر من عشرين عاماً، وقد تربى على يديه عشرات الشباب من أبناء 
املساجد، وكان للشهيد الربغوثي تأثري يف أبناء وسكان أغلب مدن وقرى الضفة الغربية، إذ عرفوا 
صدقه وتفانيه يف الدعوة إىل اهلل فأحبّوه، كما عَمِل الشهيد الربغوثي معلِّماً يف دار املعلِّمني برام 

اهلل.

وقد تعرَّض شهيدنا لالعتقال يف سجون الكيان الصهيوني 5 مرَّات مبا جمموعه 9 سنوات، كان 
آخرها بتاريخ 2002/3/31م. فلم يفتّ االعتقال يف مهَّة الشيخ فقد ظلَّ منافحاً داعية إلظهار 

احلق للناس ال خيشى يف ذلك إالَّ اهلل سبحانه وتعاىل.

ومجلة القول، فمسرية الشهيد جمد كانت حافلة بالعطاء الذي حلمته وسداه دماثة األخالق 
وحسن املعاملة وعالقته الطيبة مع مجيع أهايل بلدته، والصرب على معاناة االعتقال والتعذيب.

• حادثة االعتقال يف سجون السلطة..

لقد كان اعتقال الشهيد جمد الربغوثي اعتقاالً سياسياً وتوقيفاً غري قانوني، حيث جاء على 
خلفية سياسية واضحة وهي انتماؤه حلركة محاس، دومنا اتِّباٍع لإلجراءات القانونية، وهذا دأب 
أجهزة خمابرات سلطة احلكم الذاتي يف رام اهلل اليت تؤدِّي دوراً تكاملياً مع االحتالل يف اعتقال 
األجهزة  هذه  هم،  حبقِّ دولياً  احملرَّمة  التعذيب  أشكال  كافة  وممارسة  اإلسالمية،  احلركة  أبناء 
لتصبح  الغربية  الضفة  إىل  انتقلت هبا  الدموية يف غزة،  وبعد فشلها يف تطبيق خطتها  األمنية 

مسرحاً للتطبيق، حيث بات احلقد حمرِّكا أساسيا هلا.

ففي مساء يوم اخلميس 2008/2/14م، كان الشهيد قد قضى يومه صائماً، وبعد أدائه صالة 
اإلفطار، ويف  مائدة  على  عائلته  تنتظره  منزله حيث  إىل  متجِّهاً  كوبر، خرج  املغرب يف مسجد 
طريقه كان زبانية جهاز املخابرات الذي يرأسه املدعو توفيق حسني الطرياوي تنتظره مانعة إياه 
من أن يفطر بني عائلته وأطفاله، لتأخذه إىل سجوهنا وأقبية التعذيب فيها، دون هتمة أو ذنب سوى 
أنه داعية صادح باحلق، وقد كان ألهل البلدة ومصلّي املسجد موقف رائع ينِّم عن حبِّهم للشيخ 
الشهيد، حيث حاولوا التصدي هلذه العصابة اليت أرادت اقتياده إىل اجملهول، لكنهم أرهبوهم بقوة 
السالح، يف مشهد استفزازي للمصلِّني وألبناء بلدته، ومل تكتف هذه العصابة إىل هذا احلدِّ، بل 

منعوا أيَّ حماولة لالتصال معه داخل السجن.

• تسعة أيَّام من التعذيب الوحشي املستمر

أُدخل شهيدنا املظلوم زنازين خمابرات السلطة، ومل يكن يعاني من أيِّ مرٍض، فقد كان ساملاً 
معافىً يتمتع بصحة جيِّدة كما أثبتت ذلك عائلته، وبعد تسعة أيام قضاها يف عتمة الزنازين وحتت 
سياط اجلالَّدين، الذين تفنَّنوا يف تعذيبه بشتى األساليب، تارة بالشبح وأخرى بالضرب الشديد، 
حيث بدأت هذه األيام السوداء يف سجل جهاز خمابرات سلطة عباس – فياض، بابتزاز الشهيد 
الربغوثي باإلفراج عنه مقابل إطالقه مواقف ضد قادة حركة محاس يف قطاع غزة، عرب وسائل 
اإلعالم، والضغط عليه وإرهابه يف سبيل إجباره على فعل هذا العمل اإلجرامي، ثم بعد عدة أيام 
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من رفضه هلذا االبتزاز الرخيص، تتحوَّل األساليب واألدوات إىل التَّرهيب املباشر، ثمَّ التَّعذيب 
هبدف أبعد من ذلك، وهو االفرتاء على احلقيقة خدمًة جلهاز التعذيب، وسياسة رؤسائه اليت ال 
متت للوطنية واألخالق بصلة، فاملطلوب هو االعرتاف على وزير العمل السابق »حممد الربغوثي«، 
الوزير يف احلكومة الفلسطينية العاشرة برئاسة إمساعيل هنية، بأنَّه سعى لتشكيل »قوة تنفيذية« 
يف الضفة الغربية، إضافة إىل فربكات متهافتة ال تعدو صورة من االدِّعاءات الكاذبة الستعادة شيء 
من اهليبة املفقودة، أو إلرضاء الصهاينة واملندوب األمين األمريكي اجلديد »كيث دايتون«، أو الهتام 

الطرف اآلخر »محاس« مبا حيلم به وخيشاه اجلهاز.

الشيخ جمد الربغوثي ال تسمح له أخالقه وال ضمريه، وال موقعه كإمام وخطيب، ووجه نقي 
طاهر بني أهله ويف جمتمعه أن يكذب، فكيف باالفرتاء بقضية تؤجج الفتنة، وختدم أعداء املقاومة 

اليت يتبناها الشيخ ويدعو هلا.

فلما رأى زبانية التعذيب رباطة جأش الشيخ أمعنوا يف تعذيبه والتنكيل به، فلم يرتكوا وسيلة 
إلرهابه إال فعلوها، فلم يتمالك جسمه الضعيف أمام بشاعة التعذيب وقساوته، فكان أن أسرعوا 

به إىل املستشفى، وهناك بدأت قصة أخرى..

• نقله إىل املستشفى.. وحماولة اغتيال احلقيقة

مستشفى  إىل  الفور  على  نقلوه  الربغوثي،  جمد  للشيخ  الصحية  احلالية  تدهورت  أن  فبعد 
»خالد« اجلراحي يف رام اهلل، وذلك يوم األربعاء 2008/2/20م، وهو مغمى عليه من آثار التعذيب 
الشديد والالَّإنساني الذي تعرَّض له داخل زنازين خمابرات سلطة »دايتون«، التِّي رفضت بقاءه يف 
املستشفى، ومنعت املكاملات اهلاتفية معه، كما ذكر ذلك أكثر من مصدر داخل املستشفى، لتنقله 
للوعيد  الرّضوخ  الذي رفض  الطاهر  تعذيب هذا اجلسد  لتكمل مشوار  أقبيتها  إىل  أخرى  مرة 
والتهديد واالبتزاز، وتواصل التعذيب والتنكيل إىل أن انتقلت روحه إىل بارئها، وبقي جثة هامدة 
عانت من بشاعة التعذيب، حينها نقلوه إىل املستشفى مرَّة أخرى ليخفوا اجلرمية النكراء اليت 
اقرتفوها بأيدٍ ملطخة بدماء اجملاهدين والعلماء خدمة للمشروع الصهيوأمريكي، ليفربكوا بعدها 
أسباب الوفاة ليكملوا اغتيال احلقيقة، حيث نقلت أجهزة »عبَّاس« األمنية جثة الشهيد الطاهرة 

إىل معهد »أبو ديس« اجلامعي للتشريح، ولإلمعان يف إخفاء حقيقة اغتياله وسبب وفاته.

• آخر حلظات الشيخ يف املعتقل

كشف أحد املختطفني املُفرج عنهم من سجن املخابرات التابع لسلطة حممود عباس، النقاب 
عن أن الشيخ الربغوثي لفظ أنفاسه األخرية وهو معلَّق على شباك »الشبح« يف قسم التحقيق داخل 

مقر املخابرات برام اهلل. 

وتابع شاهد العيان قوله: »بعد ساعتني فقط من عودته من املستشفى دخل عليه جمموعة من 
رجال املخابرات، وقاموا بنقله إىل الشبح بالقوة رافضني اإلصغاء له، وكلما حتدَّث إليهم كانوا 

يبادرونه بالضرب والسَّب والشَّتائم«. 
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وقال املختطف املفرج عنه: »بعد ساعات بدأنا نسمع صرخات الشيخ، كانت صرخاته متزق 
قلوبنا، كان ينادي بأعلى صوته على العساكر ليفكوا قيوده وينزلوه عن شباك الشبح، ولكن ال 

حياة ملن تنادي«. 

وتابع: »قبل ساعة من صالة اجلمعة تقريباً، بدأ صوت الشيخ خيفت شيئاً فشيئاً، حتى أننا مل 
نسمعه إال بصعوبة بالغة، كان ينادي علينا مجيعاً، أبناء قريته املختطفني معه، كان ينادي علينا 

باالسم، حتى توقف صوته متاماً«. 

• خرب استشهاده..

شرعت مساء يوم اجلمعة 2008/2/22م، منابر بلدة كوبر يف نعي الشيخ الربغوثي، وعندها 
سادت حالة من الغضب العام، والسخط الشديد بني أهايل بلدته، الذين يكنّون كل االحرتام إلمام 

مسجدهم املعروف بدماثة األخالق وحسن املعاملة، كما يشهد بذلك اجلميع.

• تداعيات استشهاد الشيخ جمد الربغوثي

مل تكن حادثة إعدام الشيخ جمد الربغوثي جراء التعذيب الشديد الذي استهدفه عرب حنو عشرة 
إنّ هذه احلادثة  التابعة لسلطة عباس- فياض، هي األوىل، بل  أيام يف سجون األجهزة األمنية 
تُعدّ واحدة من حاالت كثرية، فالزالت األجهزة األمنية ذاهتا تواصل عمليات تعذيب وشبح وضرب 
وإهانة حبق مئات املواطنني الفلسطينيني، يتم اعتقاهلم بشكل يومي، بسبب انتماءاهتم السياسية، 
بينما يقف الرئيس العام لتلك األجهزة موقف املتفرج على بشاعة هذه احلوادث األليمة، ودون أن 

ينبس ببنت شفة.

ولكنَّ حادثة اغتيال الشيخ جمد الربغوثي من خالل التوقيت وأسلوب االغتيال كانت القطرة 
اليت أفاضت الكأس الذي حيمل جرائم أجهزة خمابرات السلطة حبق أبناء الشعب الفلسطيين دون 
جرم اقرتفوه سوى انتماءاهتم السياسية اخلادمة للمشروع الوطين الفلسطيين املخالف لتوجهات 
والفصائل  والقانونية  واحلقوقية  التشريعية  املؤسسات  انربت  أن  فكان  الذاتي.  احلكم  سلطة 
أهم  يلي  وفيما  الواضح،  والبيان  الدامغة  باحلجج  السلطة  مؤسسة  رواية  لدحض  الفلسطينية 
التقارير اليت تثبت جبالء ووضوح تعرَّض الشيخ جمد الربغوثي للتعذيب الشديد يف أقبية سجون 

السلطة حتَّى املوت:

• حركة املقاومة اإلسالمية »محاس«:

أكدت حركة محاس يف بيان )11( صدر عنها يوم اجلمعة 2008/2/22م، أن  »استشهاد جمد 
الربغوثي كان نتيجة تعرّضه لتعذيب شديد يف أقبية سجون جهاز املخابرات العامة الفلسطينية، 
اليت حوّهلا »اجلالّد« توفيق حسني الطرياوي إىل »مساخل« بشرية، تُنتهك فيها إنسانية اجملاهدين 
واملناضلني، وخيضعون فيها إىل شتى ألوان وأصناف التعذيب، هبدف ابتزازهم، والضغط عليهم، 
وكسر إرادهتم«، ووصفت احلركة وفاة الشيخ الشهيد »باجلرمية البشعة اليت تعكس مدى بشاعة 

)11( لالطالع على البيانات اخلاصة جبرمية اغتيال الشيخ جمد الربغوثي، انظر حمور املالحق، ص:295.
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اجلرائم ووسائل التحقيق املتبعة ضد أبناء محاس يف سجون السلطة الفلسطينية«.

وأوضح سامي أبو زهري املتحدث الرمسي باسم حركة محاس، يف مؤمتر صحايف مبدينة غزة 
بتاريخ 2008/2/22م، أن هذه اجلرمية توضح أننا أمام فريق منسجم مع االحتالل الصهيوني 
يف قهر أبناء شعبنا وتصفية مقاومته«، مشدداً على أن وفاة الشيخ الربغوثي تعكس طبيعة هذا 

»الفريق الدموي«.

وأكد أبو زهري أن الشعب الفلسطيين وحركته لن تسلم باستمرار هذه اجلرائم، وقال: »لقد آن 
األوان إلغالق هذه املعتقالت الصهيونية اليت تدار بأيد فلسطينية«، مضيفاً أن »إعالن الرئيس 

عباس للجنة حتقيق حول استشهاد الشيخ الربغوثي مبثابة األضحوكة«. 

• احلكومة الفلسطينية الشرعية

استشهاد جمد  أن  على  غزة  قطاع  الفلسطينية يف  احلكومة  باسم  الناطق  النونو  أكد طاهر 
الربغوثي أحد قادة محاس يف سجون السلطة بالضفة الغربية يأتي ضمن اجلرائم اليت ترتكبها 
أجهزة األمن التابعة لرئيس السلطة حممود عباس يف أقبية التحقيق مع العلماء والقادة واملواطنني 
إطار  يأتي يف  أنَّ ذلك  العاديني. وشدَّد يف تصريح صحفي مساء اجلمعة 2008/2/22م، على 
لت  عمليات االبتزاز اليت متارسها هذه الفئة االنقالبية »الباغية«، اليت استولت على السلطة وعطَّ

الدستور.

• جلنة تقصي احلقائق يف اجمللس التشريعي الفلسطيين

العامة  املخابرات  جهاز  2008/4/3م،  اخلميس  يوم  مستقلة  فلسطينية  لت جلنة حتقيق  محَّ
لديها  معتقالً  كان  والذي  الربغوثي،  حركة محاس جمد  يف  القيادي  وفاة  مسؤولية  الفلسطيين 

أواسط شباط )فرباير( 2008م.

وقالت اللجنة يف بيان)12( تاله النائب الثاني لرئيس اجمللس التشريعي حسن خريشة: »تقرر 
اللجنة مسؤولية السلطة الوطنية الفلسطينية عن وفاة املواطن جمد الربغوثي، وتطالب باعتباره 
ومادية  اجتماعية  تعويضات  من  ذلك  على  يرتتب  وما  الفلسطيين،  الشعب  شهداء  من  شهيداً 
ذ أو شارك أو راقب  ومستقبلية«. وطالبت اللجنة الرئيس حممود عباس مبعاقبة كل من »أمر أو نفَّ
أو تستَّر على عمليات تعذيب املعتقلني وتقدميهم للقضاء«. وطالبت بضرورة اختاذ قرار فوري 
بوقف وحتريم كل أشكال التعذيب اجلسدي والنفسي يف كافة أماكن احتجاز املوقوفني واملعتقلني، 

تنفيذاً ألحكام القانون األساسي، والتزاماً بالشرعية الدولية.

بسام  الربغوثي،  مصطفى  د.  خريشة،  حسن  د.  النوَّاب:  من  املكونة  اللجنة  أعضاء  وأشــار 
الصاحلي، د. حنان عشراوي، قيس أبو ليلى، خالدة جرار إىل استنادهم يف حتديد سبب وفاة 
الشيخ الربغوثي ألطباء حمايدين وشهادات زمالء للربغوثي وأقربائه. وقالت اللجنة يف تقريرها: 
»إن تقرير األطباء الشرعيني املعينني من سلطة رام اهلل مل يكن مقنعاً«، مؤكدة أن »وجود دالئل 

)12( لقراءة نص التقرير كامالً، انظر حمور املالحق، ص:298.
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على وقوع تعذيب وضرب من خالل وجود آثار على الرسغني، وآثار للكدمات على الفخذين والركبة 
والساقني وعالمات كدمات على الظهر«. 

وقالت اللجنة بأنَّ السرية الطبية جملد الربغوثي قبل وفاته بيومني تنفي وجود أي أعراض ألي 
دة وجود »اختالف واضح بني التقارير الطبية حول وضع جمد الصحي يف  مرض يف القلب، مؤكِّ
العشرين من شباط )فرباير( املاضي، وبني ما ذكره تقرير الطبيب الشرعي بوجود حالة مرضية 

يف القلب«.

• حركة اجلهاد اإلسالمي تعزِّي وتدين

االعتقال على  »إنَّ عمليات  له  بارز يف حركة اجلهاد يف تصريح صحفي  قال مصدر قيادي 
خلفية االنتماء السياسي متواصلة يف صفوف عناصر الفصائل اإلسالمية، وال مربر هلا يف ظل 

تواصل احلمالت الصهيونية حبق أبناء شعبنا يف الضفة والقطاع«. 

الربغوثي«  الشهيد »جمد  بالضفة احملتلة، إىل ذوي  القيادي يف حركة اجلهاد  املصدر  وتقدم 
الذي استشهد يف سجون السلطة الفلسطينية، بالتعازي احلارة. وقال: »يف الوقت الذي يقبع فيه 
أسرانا يف سجون القهر الصهيونية ويرتقون شهداء إثر التعذيب، تواصل السلطة الفلسطينية يف 
مقراهتا األمنية جلد أبناء شعبها بذات الطريق اليت يستخدمها االحتالل«، مطالباً مراكز حقوق 
وقف  على  والعمل  الربغوثي«،  »جمد  اجملاهد  استشهاد  حالة  يف  حمايد  حتقيق  لفتح  اإلنسان 
سياسة  لوقف  فعاليات  وتنظيم  الفلسطينية،  السلطة  لدى  بالتدخل  وذلك  السياسي،  االعتقال 

االعتقال على خلفية االنتماء السياسي.

• وزارة شؤون األسرى يف احلكومة الشرعية

لت وزارة شؤون األسرى جهاز املخابرات برئاسة املدعو توفيق الطرياوي، املسؤولية الكاملة  محَّ
عن استشهاد جمد الربغوثي. وقال الدكتور عاطف عدوان القائم بأعمال وزير األسرى يف بيان له: 
إنَّ »أجهزة عباس متارس دوراً تكاملياً مع سلطات االحتالل يف اعتقال أبناء احلركة اإلسالمية، 

وممارسة كافة أشكال التعذيب احملرمة دولية حبقهم«.

وأوضح عدوان أنَّ الربغوثي مل يكن يعاني من أيِّ أمراض قبل االعتقال، حيث تدهورت حالته 
عرب  حتــاول  عباس  أجهزة  أنَّ  إىل  مشرياً  الشديد،  التعذيب  إثر  فقط  أيــام  ثالثة  قبل  الصحية 
الضفة  أهايل  داعياً  االحتالل،  خمططات  مع  تساوقاً  املقاومة  جذوة  على  القضاء  االعتقاالت 
إىل ضرورة التصدي حملاوالت االعتقال اليت تقوم هبا أجهزة »عباس« للمقاومني، كما دعا أبناء 

األجهزة األمنية الشرفاء إىل التمرد على قرارات حكومة فيَّاض الالَّشرعية.

• مؤسسات ومراكز حقوقية

أدانت منظمتان حقوقيتان إعدام الشيخ اإلمام جمد الربغوثي بالتعذيب حتى املوت داخل أحد 
سجون املخابرات يف رام اهلل، وذلك يوم اجلمعة 2008/2/22م، وأكدتا امتالكهما قرائن وإثباتات 
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تشري لتعرضه للتعذيب وامتهان الكرامة.

واهتمت إحدى املنظمتني النائب العام يف رام اهلل بالتقصري يف أداء واجباته وطالبت مبساءلته 
عن ذلك، حيث عبَّرت مؤسسة »احلق« احلقوقية عن أسفها لوفاة اإلمام جمد عبد العزيز الربغوثي 
بتاريخ  عنها  صدر  بيان)13(  يف  املؤسسة  وأكــدت  العامة،  املخابرات  جهاز  لدى  احتجازه  خالل 
2008/2/24م، حصوهلا على معطيات ومعلومات أولية موثقة من بعض احملتجزين هلذا اجلهاز، 
خالل حتقيق مؤسسة »احلق« امليداني يف ظروف ومالبسات الوفاة، تفيد بوجود قرينة قانونية 
أولية على إخضاع أفراد املخابرات العامة لبعض احملتجزين لدى هذا اجلهاز للمعاملة الالإنسانية 

ة بالكرامة. واحلاطَّ

كما أكد مركز »امليزان« حلقوق اإلنسان يف بيان)14( له صادر يوم األحد 2008/2/24م، أن وفاة 
الربغوثي يف مركز توقيف يتبع جهاز املخابرات العامة تعترب وفاة مشتبه فيها، تستوجب التحقيق 

الفوري من قبل النائب العام.

وأضاف البيان »على الرغم من أن تقرير الطبيب الشرعي، الذي قام بتشريح اجلثة، أكد على أنَّ 
سبب الوفاة اعتالل يف عضلة القلب إال أنَّ التقرير يشري إىل آثار عالمات على رسغيه وآثار كدمات 
على فخديه، وهذا يدعو لالعتقاد بأن التعذيب قد مورس حبق  املتوفى، مما يستوجب إجراء حتقيق 
شامل يف ظروف الوفاة، وحالته الصحية، وأسباب ومكان االحتجاز، وإجراءات التحقيق ووسائلها«، 
القانونية. لإلجراءات  إتباع  دومنا  سياسية«،  خلفية  على  »جاء  الربغوثي  اعتقال  أنَّ  إىل  مشرياً 

ثانياً: استهداف املؤسسات التشريعية واخلريية والثقافية ودور العبادة

بدأ مسلسل االعتداءات على املؤسسات التشريعية واجلمعيات اخلريية يف الضفة الغربية من 
قبل سلطة احلكم الذاتي وحكومتها »الدايتونية« بعد احلسم يف قطاع غزة، حيث انطلقت موجة 
استهداف منظمة ضد املؤسسات التشريعية ونواب وموظفي ومكاتب كتلة »التغيري واإلصالح« يف 
الضفة الغربية، وهذا ما أشارت إليه تقارير صادرة عن مؤسسات حقوقية دانت هذه االنتهاكات 
حبق املؤسسات التشريعية، أضف إىل ذلك االعتداء على اجلمعيات اخلريية اليت أسَّسها املخلصون 
ملساعدة وخدمة أبناء حمافظات الضفة الغربية وعاث مسلحو السلطة فيها فساداً وخراباً، فضالً 
عن املنتديات والنوادي الثقافية اليت مل تسلم هي األخرى من عمليات احلرق والسلب والتدمري 
على يد مسلحي السلطة وحركة فتح على الرغم من أنَّ هذه املؤسسات تعمل للصاحل العام وليس 
ط املشبوه، فلم تسلم من  خلدمة أبناء »محاس« دون غريهم، حتى بيوت اهلل قد مشلها هذا املخطَّ

اقتحام وترهيب لروَّادها والعبث مبحتوياهتا من كتب ومراجع إسالمية.

حلركة  التابعة  واإلص��الح«  التغيري  »كتلة  ومكاتب  التشريعية  املؤسسات  اقتحام   -1
محاس:

عضو يف اجمللس التشريعي يروي تعرّض نوّاب كتلة »التغيري واإلصالح« للتهديد بالقتل: فقد 
)13( لقراءة نص البيان، انظر حمور املالحق، ص:302.
)14( ملراجعة نص البيان انظر حمور املالحق، ص:304.
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الغربية  الضفة  احلركة يف  نــوَّاب  أن  من حركة محاس  التشريعي  اجمللس  زبون عضو  أنور  أكد 
نواب احلركة  من  والعديد  بأنه  وأوضح  فلسطينيني،  قبل مسلحني  بالقتل من  للتهديد  تعرّضوا 
أثناء وجودهم ليلة 2007/6/14م يف مكتب كتلة »التغيري واإلصالح« برام اهلل يف عمارة اإلسراء، 
فإذا بالعشرات من املسلحني أسفل العمارة يطلقون النار، األمر الذي دفع بأربعة نواب عن احلركة 
بالنزول إىل أسفل العمارة، وإذا بعددٍ من املسلحني يعرتضوهنم ويطلبون هوياهتم، وعندما رفضوا 
هدَّدوهم بإطالق النار على أرجلهم، األمر الذي دفعهم إىل تسليم املسلحني بطاقاهتم الشخصية. 
وأوضح زبون بأنَّ النواب هم: خليل الربعي والنائب باسم الزعارير والنائب الدكتور مسري القاضي 
فور  القاضي  مسري  النائب  ضربوا  املسلحني  إنَّ  قائال:  وأضــاف  أبوجحيش،  مصطفى  والنائب 
تسليمه بطاقته الشخصية بأعقاب البنادق وباأليدي، وبعد ذلك سألوا النائب مصطفي من أنت؟ 
فقال هلم: أنا مواطن عادي فلم يضربوه، وسألوا كذلك النائب باسم الزعارير فردَّ عليهم بأنه 
مواطن عادي فرتكوه، وعندما سألوا النائب خليل الربعي عن وظيفته قال: أنا نائب يف اجمللس 
بالستيكياً،  كيساً  رأسه  يف  ووضعوا  وباأليدي  البنادق  بأعقاب  عليه ضرباً  فاهنالوا  التشريعي، 

وألقوا به يف داخل سيارة كانت معهم.

بعد  برسالة  وأبلغ  والضرب،  للشتم  متعرضاً  ساعة  ملدة  اختطف  الربعي  بأنَّ  زبون  وأضاف 
وصوله إىل منطقة خالية بأن كل عنصر من فتح يقتل من قبل عناصر »محاس« يف قطاع غزة 

سيكون مقابله أحد نواب »محاس« وقادهتا بالضفة الغربية.

وعن الشخص الذي وجَّه هذا التهديد قال زبون: عندما وصل الربعي واملسلحون إىل منطقة 
خالية رنَّ هاتف جوال حبوزة املسلحني، وإذا هبم يطلبون من الربعي الردَّ على اهلاتف، وإذا باملتكلم 

يقول: كل عنصر من »فتح« يقتل يف غزة سيكون مقابله أحد قادة »محاس« يف الضفة الغربية.

وفيما يلي توثيق ورصد ألخطر االعتداءات على نوّاب اجمللس التشريعي ومكاتب كتلة »التغيري 
واإلصالح« واملؤسسات التشريعية واحلكومية يف الضفة الغربية:

1 - بتاريخ 2007/6/16م: قامت عناصر من األجهزة األمنية يف طولكرم باقتحام مقر اجمللس 
موا حمتويات اجمللس وأجهزة احلاسوب. التشريعي، وأطلقوا النار بكثافة داخله، وحطَّ

2 - بتاريخ 2007/7/16م: قام مسلحون من »فتح« يف مدينة رام اهلل باختطاف عبد السالم 
جعوان من قرية دير ابزيغ قضاء رام اهلل وهو املرافق الشخصي لنائب رئيس الوزراء، ووزير الرتبية 

والتعليم د. ناصر الدين الشاعر.

3 - بتاريخ 2007/8/20م: اقتحم ثالثة مسلحني تابعني حلركة فتح مكتب وزيرة شؤون املرأة 
د.مريم صاحل وقاموا بتهديدها ونشر حالة من الرعب بني صفوف املوظفني.

4 - بتاريخ 2007/9/2م: اقتحم عدد من املسلحني احملسوبني على حركة فتح مقر دائرة بيطرة 
حمافظة نابلس، وقاموا بإغالقها بالقوة متوعدين من التزم من املوظفني بالدَّوام.

5 - بتاريخ 2007/9/5م: قام بعض منتسيب أجهزة األمن باقتحام اجمللس التشريعي يف رام 
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اهلل حتت غطاء من إطالق الرصاص أدت إىل تعريض حياة النواب واملوظفني واملوظفات للخطر، 
فضال عمَّا قاموا به من تكسري وختريب ألبواب ونوافذ اجمللس.

6 - بتاريخ 2007/9/7م: اقتحم عدد من املسلحني مبنى وزارة املالية يف مدينة نابلس، وأجربوا 
املوظفني على اخلروج منها بالقوة وحتت هتديد السالح، يشار إىل أنَّ مبنى الوزارة مالصق ملركز 

الشرطة، ورغم أنَّ موظفي الوزارة استنجدوا بالشرطة، إال أهنا مل حترِّك ساكناً.

الصحة  وزارة  مقر  فتح  حركة  على  مسلحون حمسوبون  اقتحم  2007/9/10م:  بتاريخ   -  7
مبدينة نابلس، وأجربوا املوظفني املوجودين فيها على املغادرة حتت هتديد السالح، وكان برفقة 

املسلحني الثالثة أحد كبار مسؤويل الوزارة، الذي ينتمي حلركة فتح.

8 - بتاريخ 2007/9/10م: أطلق مسلحون من حركة فتح النار على سيارة عضو بلدية رام اهلل 
عن كتلة »التغيري واإلصالح« املهندس خلدون خضر، وعلى منزل شقيقه الذي تقف أمامه السيارة، 
مما أحلق أضراراً مادية بالسيارة واملنزل، وهذا هو االعتداء السابع الذي يتعرض له منذ دخوله 
التهديد  ورسائل  واملمتلكات  املكاتب  وإحراق  االغتيال  للخطف وحماوالت  تعرَّض  البلدية، حيث 

املتكررة بقتله وأفراد عائلته، إذا بقي يف البلدية.

9 - بتاريخ 2007/9/16م: أقدم عدد من املسلحني احملسوبني على حركة فتح على اقتحام 
مديرية الزراعة يف مدينة نابلس، وهتديد املوظفني امللتزمني بالدوام وأجربوهم على املغادرة، كما 
يتم فتح  املفاتيح، حتى ال  وقاموا بكسر  إذا متَّ فتحها جمدَّداً  املديرية وتفجريها  هدَّدوا بإحراق 

األبواب مرّة أخرى.

10 - بتاريخ 2007/10/1م: جترَّأ متظاهرون مسلحون من حركة فتح، على اقتحام مقر رئاسة 
احلكومة يف مدينة رام اهلل وإضرام النار فيه، بينما مسحت قوات أمن الرئاسة للمهامجني بأن 
يعيثوا يف املكان إحراقاً وختريباً، وتصاعدت ألسنة اللهب والدخان من مقر جملس الوزراء، بينما 

أطلق املسلحون النار يف ساحة اجمللس، وقاموا برتديد هتافات معادية للحكومة وحركة محاس.

11 - بتاريخ 2007/10/1م: هاجم عناصر من حركة فتح، ُقدِّر عددهم بالعشرات، مكتب نواب 
اجمللس التشريعي يف مدينة اخلليل، وعاثوا فيه ختريباً قبل أن يقوموا بإحراق حمتويات املكتب، 
الشارع  يف  وألقوها  وختريبها،  إتالف حمتوياته  إىل  وعمدوا  بالعنف،  املكتب  املهامجون  واقتحم 
قبل أن يتولوا إضرام النار فيها وسط هتافات هتديدية، مستغلني انشغال املواطنني يف أداء صالة 
الرتاويح، وكان من بني ما عمد املهامجون إىل إتالفه وامتهانه وإحراقه عددٌ من املصاحف الشريفة 

اليت جرى إلقاؤها، ممَّا أثار سخطاً واسعاً يف املدينة.

12 - بتاريخ 2007/10/2م: استهدف مسلحو حركة فتح منزل نائب رئيس الوزراء وزير الرتبية 
الكائن يف منطقة  النار، حيث كان موجودا يف منزله  الشاعر، بإطالق  الدين  والتعليم د. ناصر 
أن  املكان دون  الذين فرّوا من  النار جتاه املطلقني  نابلس، فيما ردَّ حراسه بإطالق  املعاجني يف 

يصاب أحد بأذى.
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13 - بتاريخ 2007/11/12م: قام عناصر من جهاز املخابرات باقتحام مكتب النائب د. مريم 
صاحل، وزيرة شؤون املرأة يف احلكومة العاشرة، وسط رام اهلل.

14 - بتاريخ 2007/11/20م: هاجم مسلحون جمهولون مبنى بلدية رام اهلل، إضافة إىل إطالق 
النار على سيارة رئيسة البلدية، حيث فتح املسلحون أسلحتهم الرشاشة باجتاه السيارة، ممَّا أحلق 

أضراراً فادحة هبا، قبل أن ينسحبوا من عني املكان.

15 - بتاريخ 2007/12/4م: اقتحم عشرات املسلحني، من أتباع التيار االنقالبي يف حركة فتح، 
مقر وزارة شؤون األسرى واحملرَّرين، يف حي اإلرسال مبدينة البرية، وقاموا بأعمال هنب وتدمري 
حملتوياهتا، وصادروا ثالثة حواسيب، ودمروا حمتويات املكاتب واألثاث، يف حني مل يكن أي من 
املوظفني يف املبنى، كما استهدفوا بشكل خاص، وصوالت املخصصات، اليت تصرفها الوزارة لكافة 
األسرى يف سجون االحتالل »الكانتني« وقاموا بسرقتها، إىل جانب سرقة جمموعة من الوثائق 

اخلاصة بأرشيف األسرى.

16 - بتاريخ 2007/12/17م: أطلق مسلحون جمهولون النار، باجتاه مكتب نواب كتلة »التغيري 
واإلصالح« يف مدينة نابلس، دون أن يسفر االعتداء عن وقوع خسائر يف األرواح أو املمتلكات.

2- االعتداءات على دور العبادة واجلمعيات اخلريية والثقافية وإغالق مكاتبها وسرقة 
حمتوياهتا:

لقد كفلت املواثيق الدولية حق اإلنسان يف تشكيل النقابات واجلمعيات واالحتادات واملؤسسات 
األهلية، كما أكد القانون األساسي الفلسطيين املعدَّل لسنة 2003م على حق كل مواطن فلسطيين 
واالنضمام  الشعبية  واملؤسسات  واألندية  والروابط  واالحتادات  النقابات واجلمعيات  يف تشكيل 
إليها. وبعد إعالن رئيس السلطة حممود عباس حلالة الطوارئ، شهدت الضفة الغربية اعتداءات 
القانوني هلذه اجلمعيات  الوجود  العاملة، بعضها مس  األهلية  عدة على اجلمعيات واملؤسسات 
عندما فرض املرسوم إعادة ترخيص مجيع اجلمعيات العاملة يف أراضي السلطة، سواء املرخصة 
لدى وزارة الداخلية أو لدى غريها من الوزارات، ومتثل بعضها اآلخر يف تعرّض مقار هذه اجلمعيات 
وموجوداهتا للتخريب والتكسري خالل حالة الطوارئ، بتهمة أهنا توفر الدعم املايل حلركة محاس، 

وتشكل املستودع املصريف لنشاطاهتا اجلماهريية. 

يف هذا احملور من »الكتاب األسود« مراجعٌة للمرسوم الصادر عن رئيس سلطة احلكم الذاتي، 
القاضي بالطلب من اجلمعيات بشتى أنواعها تقديم طلب إىل وزارة الداخلية إلعادة ترخيصها، 
وتوثيقٌ ورصدٌ ملختلف االعتداءات اليت وقعت على اجلمعيات اخلريية والثقافية يف الضفة الغربية 

خالل العام 2007م.

• املسّ بالوجود القانوني للجمعيات األهلية

إثر إعالن حالة الطوارئ، أصدر رئيس السلطة مرسوماً رئاسياً منح مبوجبه وزير الداخلية 
سلطة مراجعة مجيع تراخيص اجلمعيات واملؤسسات واهليئات الصادرة عن وزارة الداخلية، أو 
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عن أي جهة حكومية أخرى، وألزم املرسوم مجيع اجلمعيات واملؤسسات واهليئات القائمة التقدم 
بطلبات جديدة إلعادة ترخيصها خالل أسبوع من تارخيه. 

األهلية،  واملؤسسات  اجلمعيات  هلذه  القانوني  بالوجود  املذكور  الرئاسي  املرسوم  مسَّ  لقد 
املرسوم  استحدث  ترخيصها،  إلعادة  طلبات  تقديم  اجلمعيات  كافة  من  الطلب  إىل  فباإلضافة 
نظاماً جديداً مل يكن معهوداً يف السابق وهو نظام الرتخيص، بعد أن كان قانون اجلمعيات اخلريية 

لعام 2000م يتحدث عن »نظام تسجيل« اجلمعيات األقل حدة من »نظام الرتخيص«. 

باإلضافة إىل أنه مل يتم تعليق أية أحكام يف قانون اجلمعيات اخلريية واهليئات األهلية لعام 
2000م، كما أنَّ املرسوم املذكور خالف أحكام القانون األساسي اليت تقضي بأنه ال جيوز فرض 

قيود على احلقوق واحلريات األساسية إال بالقدر الضروري لتحقيق هدف حالة الطوارئ.

ومن املعلوم أنَّ اجلمعيات اخلريية تعمل يف جمملها على تقديم خدمات خمتلفة للمجتمع احمللي، 
وليس من بينها من يعمل على تقويض أركان السلطة، وفيما يتعلق مبراجعة نشاطات اجلمعيات 
وإمنا  بذلك،  رئاسي  إىل مرسوم  ليس حباجة  األمــر  هذا  فــإنَّ  هبا،  اخلــاص  القانون  على ضوء 
املطلوب هو تنفيذ القانون، وهذا يتم بقرار داخلي صادر عن وزير الداخلية فقط، ودون حاجة إىل 

مرسوم رئاسي بذلك. 

بشأن  ــراراً  ق الشرعي-  –غري  الــوزراء  جملس  أصــدر  املذكور،  الرئاسي  املرسوم  على  وبناء 
اجلمعيات، متَّ فيه تكليف وزير داخليته باختاذ اإلجراءات املناسبة حبق اجلمعيات واهليئات اليت 
متارس نشاطات خملّة بالقانون، وختويل وزير داخليته تنفيذ ما هو مطلوب لوقف نشاطات هذه 

اجلمعيات واهليئات وبرفع تقرير أسبوعي جمللس الوزراء غري القانوني هبذا اخلصوص.

ومن ثم أصدر وزير الداخلية الالشرعي قراراً أوعز فيه إىل دائرة تسجيل اجلمعيات اخلريية 
واهليئات األهلية يف الوزارة، وبالتنسيق مع اجلهات املختصة، مراجعة قرارات تسجيل اجلمعيات 
واملؤسسات واهليئات الصادرة عن وزارة الداخلية، أو أي جهة حكومية أخرى، ودراسة أوضاعها 

فيما يتعلق بنشاطها ومواردها وكيفية التصرف فيها واستغالهلا. 

الداخلية  لوزير  توصياهتا  األهلية  واهليئات  اخلريية  اجلمعيات  تسجيل  دائــرة  وترفع 
الالشرعي أو من يفوضه بشأن اجلمعيات اليت ارتكبت خمالفات لنظامها األساسي الداخلي، 
أو لقانون اجلمعيات اخلريية واهليئات األهلية أو تلك اليت متارس نشاطات ضد السلطة، 
على أن يصدر عن وزير الداخلية أو من يفوضه قرارات خطية للجمعيات اليت وردت توصيات 

بشأهنا من أجل تقديم طلبات ترخيص جديدة.

وجاء املرسوم الذي أصدره رئيس السلطة حممود عباس، بشأن إلغاء تراخيص اجلمعيات 
الباب أمام جتاوزات  واملؤسسات األهلية، مبثابة قرار سياسي يف االجتاه اخلاطئ، ويفتح 

تلحق األذى والضرر. 

إنّ املرسوم الرئاسي بتعليق العمل بأحكام املادة )79( من القانون األساسي املعدل لسنة 
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واملؤسسات  اجلمعيات  تراخيص  مراجعة  سلطة  الداخلية  وزير  مينح  وتعديالته،  2003م 
واهليئات الصادرة عن وزارة الداخلية، أو أية جهة حكومية أخرى، هو قرار سياسي يف االجتاه 
اخلاطئ، من شأنه أن يفتح الباب أمام جتاوزات تلحق األذى والضرر بدور مؤسسات اجملتمع 

املدني، وذلك يف ظل ضعف أداء اجلهاز القضائي وسلطة القانون.

بعدم  اهلل  رام  يف  الالشرعية  واحلكومة  السلطة  رئاسة  القانونية  اجلهات  طالبت  وقد 
اللجوء إىل أي إجراءات يف تطبيق هذا املرسوم مبعزل عن اجلهاز القضائي وسلطة القانون، 
حتى ال تُستنسخ جتارب بلدان أخرى ال همَّ هلا غري وضع مؤسسات اجملتمع املدني حتت 
العامة  وصاية األجهزة السياسية واألمنية للسلطة، وتضييق احلريات واحلقوق األساسية 

لألفراد.

ل إجراءً  كما أنَّ هذه املراسيم بشأن إلغاء تراخيص اجلمعيات واملؤسسات األهلية، تشكِّ
ميسّ باحلقوق املدنية والدميقراطية املكتسبة للمواطن وللمجتمع األهلي، ويقفز عن اآلليات 
الدميقراطية، وجتاهل  واملكتسبات  للحياة  تعطيل  وفيه  القانون،  يكفلها  اليت  الدميقراطية 

للسلطات التشريعية والقضائية والنيابة العامة.

والتعليمية  الرتبوية  واملؤسسات  اجلمعيات  والقرارات خمتلف  املراسيم  هذه  طالت  وقد 
واخلريية اإلسالمية املمتدة على أرض الضفة الغربية، ومع ذلك فقد أعلنت أهنا ستستمر يف 

تقديم خدماهتا اليت وصلت املواطنني يف أحرج اللحظات وأحلك املراحل.

وقد نظرت حركة محاس يف تلك املرحلة للمرسوم الرئاسي حول صالحية وزير الداخلية 
باتت  نوايا  من  والشك  الريبة  بعني  واملؤسسات  اجلمعيات  ترخيص  مبراجعة  الالشرعي 
إنتاج  وإعــادة  الواحد،  احلزبي  اللون  من غري  هو  وما  مقاوم،  هو  ما  كل  وأد  تريد  واضحة 
سياسة منصب »ضابط اإلدارة املدنية« الصهيوني املسؤول عن التعليم واجلمعيات والشؤون 

الدينية بوجوه فلسطينية.

• االعتداءات على اجلمعيات األهلية

تعرَّضت اجلمعيات األهلية إىل عدد من االعتداءات من قبل األجهزة األمنية يف الضفة 
الغربية، ومت تقييد عمل تلك املؤسسات واحلد من قدرهتا على ممارسة أعماهلا، من خالل 
محالت املدامهات واقتحام مقار العديد منها، وحتطيم حمتوياهتا، وسرقة أجهزة الكمبيوتر 

وامللفات، واعتقال بعض العاملني فيها. 

وهناك العديد من احلوادث اليت أشارت إىل سلسلة االعتداءات على اجلمعيات ومنها:

األبواب  بعض  وتكسري  والعبث مبحتوياهتا  املؤسسات  األمنية مبدامهة  األجهزة  قيام   -
والشبابيك.

-  هنب امللفات وأجهزة التصوير واحلواسيب اخلاصة بتلك املؤسسات.
-  اعتقال موظفي اجلمعيات، والعاملني فيها.
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-  اقتحام املراكز الطبية، والعيادات الصحية.
املختلفة: دور قرآن، مكتبات، مجعيات خريية،  املؤسسات واجلمعيات  -  االعتداء على 
مؤسسات  نسائية،  لالجئني، مجعيات  األسرى، مجعيات  لرعاية شؤون  مؤسسات  إغاثية، 
إعالمية، مكاتب صحفية، مدارس، رياض أطفال، ومشلت االعتداءات االقتحام والتخريب 

واحلرق والسرقة ومصادرة احملتويات.

• إغالق جلان الزكاة

غري  اهلل  رام  حكومة  باسم  الناطق  أعلن  اخلريية،  املؤسسات  ضرب  لسياسة  استمراراً 
الشرعية، رياض املالكي أن قرار حل جلان الزكاة يف الضفة الغربية جاء ملا وصفه »إهناء 
اإلمرباطوريات املالية« اليت كانت تشغلها حركة محاس، لتحقيق مكاسب سياسية وحزبية 

على حد وصفه، وليس خلدمة الفقراء واحملتاجني وطرد املوظفني. 

يأتي ذلك يف ظل إعالن حكومة فياض »الدايتونية« أهنا بصدد حماربة وجتفيف املصادر 
للحركة، إضافة  التمويل  الزكاة، أحد أهم مصادر  لـ »محاس«، حيث تعترب أن جلان  املالية 
ملؤسسات غري حكومية، ومجعيات خريية، أقدمت فعال على إغالق بعضها، وتعتزم إغالق 

أخرى. 

نفوذ  على  اهلل  رام  سلطة  تشنها  اليت  احلــرب  ضمن  الزكاة،  جلان  تغيري  خطوة  وتأتي 
كت عشرات اخلاليا  حركة محاس املايل والعسكري يف الضفة الغربية، بعد إعالهنا أهنا فكَّ
العسكرية يف مدهنا، واعتقلت جمموعات تعمل ضمن خاليا عسكرية، وهي اهتامات تنفيها 

»محاس«. 

يف سياق آخر، قامت األجهزة األمنية يف خمتلف حمافظات الضفة الغربية مبصادرة ما 
يعرف بـ »احلصاالت املالية« التابعة للجمعيات اخلريية، حيث دأبت الدوريات األمنية على 
القيام جبوالت على احملالت التجارية، وطالبت أصحاب احملالت بإتالف احلصاالت اخلريية 
القانون، ومن  التابعة لبعض اجلمعيات، وصادرت بعضها حبجة أهنا مجعيات خارجة عن 

أبرز اجلمعيات املستهدفة مجعية رعاية اليتيم يف بيت حلم بالضفة الغربية.

علما بأن مشروع »حصالة اخلري« يأتي ضمن املشاريع الرمضانية اليت تنفذها اجلمعية 
بتوزيع  رمضان  شهر  بداية  مع  تقوم  إذ  خدماهتا،  من  ينتفعون  ممن  األيتام  عن  املعاناة  لرفع 
احلصاالت على احملال التجارية، وجتمعها مع هناية الشهر الفضيل، للمسامهة يف التخفيف عن 

األيتام على أبواب العيد.

يشار إىل أن اجلمعية تعمل منذ أكثر من عشر سنوات، وحتمل ترخيص وزارة الداخلية، ومل 
تكن من اجلمعيات اليت أدرج امسها يف قرار اإلغالق من قبل سلطة رام اهلل فور بدء مالحقة 

املؤسسات وإغالقها، كما أهنا ختدم شرحية األيتام، وتقدم املساعدات ملا يزيد عن 1200 يتيم.

وكان قد صدر قرار بإغالقها من قبل قوات االحتالل الصهيوني عدة مرات، حبجة أهنا تقدم 
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املساعدات ألبناء وعوائل الشهداء، واعتقل مجيع العاملني هبا عدة مرات، وال زال معظمهم يف 
السجون الصهيونية.

• مناذج من االنتهاكات حبق اجلمعيات األهلية واخلريية يف الضفة الغربية

اتسمت أحداث الضفة الغربية باقتحام املؤسسات، املدارس، املساجد، املكاتب، املنازل، احملالت 
التجارية، االعتداء عليها أو إتالفها أو حرقها أو سرقة ما فيها، ومت اقتحام العديد من املؤسسات، 
وسرقة حمتوياهتا أو ختريبها وحرقها من قبل مسلحني حمسوبني على حركة فتح، أو األجهزة 

األمنية التابعة لسلطة عباس »الدايتونية«.

وجاء قرار إغالق مجعية »نفحة« للدفاع عن حقوق األسرى خمالفاً لكلِّ القوانني، ويعد مساساً 
باألسرى وحقوقهم اليت يسعى اجلميع للحفاظ عليها، وضرورة أن حيذو اجلميع حذو األسرى يف 

وحدهتم وتراصهم، وتفويت الفرصة على االحتالل الذي يسعى دائماً لتفتيت هذه الوحدة. 

كما استنكرت مجعية مركز »حق العودة« الثقايف بنابلس قرار حّل اجلمعية الذي تضمن حل 
يتعنَّت فيه  الذي  الوقت  القرار يف  العشرات من املؤسسات واجلمعيات اخلريية، ويأتي  وجتميد 

االحتالل ويرفض رفضاً قاطعاً للحلول اليت نادت هبا القرارات الدولية عرب جملس األمن.

الالجئني مبختلف  لتفعيل قضية  اليت كرست جهودها  حيث فوجئت اجلمعية حبل اجلمعية 
الوسائل، عرب املؤمترات العلمية والصحفية، ومتابعة األخبار اليومية والتواصل الدائم مع الالجئني 
الفلسطينيني يف الشتات، خاصة العراق ولبنان، وملا يتعرضون له يف هذه األوقات من حماوالت 

لتصفيتهم وتصفية قضيتهم العادلة.

علماً بأنَّ اجلمعية وسواها من املؤسسات اخلريية واجلمعيات األهلية حاصلة على تراخيصها 
ذات  الرمسية  اجلهات  مع  الضرورية  اإلجــراءات  مبتابعة  لقيامها  إضافة  الداخلية،  وزارة  من 

االختصاص.

كما قامت هذه اجلمعيات بالعديد من األنشطة اليت كان هلا صدى ونتائج ذات أمهية، وأوضحت 
التزامها بالقانون األساسي واملصادق عليه من قبل وزارة الداخلية.

على صعيد آخر، أعرب األسرى يف سجون االحتالل، عن استهجاهنم لقرار حل مجعية »نفحة« 
للدفاع عن حقوق األسرى واإلنسان، املعنية بقضايا األسرى ومساندهتم، وتقديم اخلدمات هلم، 
وقالوا: إن اجلمعية كان وما زال هلا األثر الكبري والفاعل يف الدفاع عن حقوقنا، وفضح املمارسات 

القمعية اليت تقرتفها إدارة مصلحة سجون االحتالل حبقنا. 

القرار، ألن مجوع  إلغاء  على  السريع  العمل  املسؤولني  وكافة  السلطة  رئيس  األسرى  وطالب 
للدفاع عن حقوقهم ورفع  األسرى حباجة إىل كل صوت وجهد يصب يف خدمتهم دون متييز، 
املعاناة عنهم، وأن أي مجعية أو مؤسسة تقدم خدماهتا لألسرى جيب دعمها ومساندهتا، والوقوف 
متييز،  دون  األســرى  خدماهتا جلميع  تقدم  »نفحة«  وأنَّ مجعية  خاصة  حلها،  بدل  جانبها  إىل 
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بنار  اكتوى  فجميعنا  استثناء،  بدون  الفلسطيين  كل مجاهري شعبنا  األسرى هي قضية  وقضية 
السجن وظلم سجّانيه.

وقد اعتاد أفراد األجهزة األمنية على اقتحام عدد من املؤسسات، كنادي صناع احلياة، وعمدوا 
إىل إطالق النار على املدخل الرئيسي وحرقه، قبل أن ينسحبوا من املكان، ومن اجلدير ذكره أنَّ 
مسلحني غالبيتهم من قوات حرس الرئيس يشنُّون بني احلني واآلخر محلة تدمري وحرق لعددٍ من 

املؤسسات واجلمعيات واملكاتب، حبجة أنَّ أصحاهبا مقرَّبون من »محاس«.

مدرسة  إحراق  على  األمنية،  األجهزة  ومنتسيب  فتح  حركة  من  مسلحة  عناصر  أقدمت  كما 
اإلميان يف مدينة جنني، حيث حلقت هبا أضراراً بالغة تقدَّر بعشرات آالف الدوالرات، كما قامت 
تلك العناصر بإحراق النادي اإلسالمي الرياضي يف جنني، كما أطلقت النار باجتاه مركز الفرقان 

الثقايف يف املدينة ذاهتا. 

واعتدى عشرات املسلحني على ختريب وحرق فرع مكتب نواب اجمللس التشريعي يف عدد من 
املدن والبلدات بالضفة الغربية، حبجة سيطرة »محاس« على اجمللس بأغلبيتها الربملانية.

وقال شهود عيان: إنَّ املسلَّحني قاموا أيضاً بتحطيم وسرقة حمتويات مجعية النهضة لأليتام، 
ومركز جذور للثقافة والفنون، ومكتب البيان الصحفي، حيث نشروا اخلوف والرعب يف مدينة 
وعلى  اهلــواء  يف  للنار  إطــالق  وســط  والتخريب  السرقة  عملية  أثناء  الغربية  بالضفة  سلفيت 

املؤسسات. 

كما اعتاد أفراد األجهزة األمنية »الدايتونية« على إضرام النار يف عدد من املكاتب اليت تعود 
لعدد ممَّن يشتبه بعالقتهم مع حركة محاس.

وأقدم مسلحون فتحاويون على اقتحام عدة مؤسسات ومقار جلمعيات خريية، وقاموا بكسر 
أثاثها وسرقة حمتوياهتا، كما حصل  املدامهة حتطيم  أبواهبا وحتطيم حمتوياهتا، وختلَّل عملية 
بتاريخ 2007/6/15م، مع مجعية األمل لرعاية األيتام، وسط إطالق النار باجتاه املواطنني الذين 

اعتادوا على التجمّع حول املؤسسات يف حماولة حلمايتها. 

زكاة  من جلان  عدد  مقار  إحــراق  على  »فتح«  من  ملثمني  إقــدام  العابثني،  أيدي  طالته  وممَّا 
والصدقات، حيث اقتحموا مقارّها وأحرقوا عدداً منها، ممَّا أدّى إىل إتالف كافة حمتوياته.

من  مناطق خمتلفة  املسلمني يف  الشبَّان  متعدِّدة جلمعية  مقار  على  النار  بإطالق  قاموا  كما 
الضفة الغربية، اليت حتتوى على مدارس ورياض لألطفال األيتام، ممَّا تسبَّب يف هتشيم وتكسري 

حمتوياهتا. 

الثقايف يف سلفيت  بتاريخ 2007/6/16م مركزَ اإلسراء  اقتحم مسلحون من حركة فتح  كما 
بالضفة الغربية، وقاموا بسرقة حمتوياته من حواسيب وقطع ولوازم، وهو أحد املراكز اليت تقوم 
بتعليم وتثقيف الطالب والطالبات يف بعض احملافظات، كما قاموا بإحراق اجلمعية العلمية يف 
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سلفيت، اليت تقوم على اخلدمة والعناية باملواطنني. 

ويف تطور الحق، قام ذات املسلحني بدعم من أجهزة األمن، باقتحام بعض املدارس اخلاصة، 
وأحلقوا هبا خسائر كبرية، وهي مدارس تابعة يف معظمها للجمعية اخلريية اإلسالمية، وعاثت فيها 
فساداً ثم أضرموا النار فيها، وهي مدارس تأوي عشرات األطفال من كافة أحناء الضفة الغربية، 

ويعانون من إعاقات مسعية. 

واخلاصة  العامة  املؤسسات  من  العديد  استهدفت  اعتداءات  سلسلة  2007م  عام  شهد  وقد 
واألفراد احملسوبني على حركة محاس، أو املقربني منها يف خمتلف حمافظات الضفة الغربية.

كما اقتحم مسلحون من حركة فتح أكادميية القرآن الكريم يف نابلس، وعاثوا فيها فساداً، كما 
الغذائية يف منطقة اجلبل الشمايل بنابلس مشال الضفة الغربية،  أحرقوا حمل الطنبور للمواد 
مبصادرة  وقاموا  نابلس،  مبدينة  الوطنية  النجاح  جامعة  يف  اإلسالمية  الكتلة  خمازن  ودامهــوا 

حمتويات املخزن ونقلها إىل سجن جنيد املركزي. 

كما منع املسلحون بعض أعضاء اجملالس البلدية من التوجه ملقار عملهم، ودهم آخرون بعض 
العيادات الطبية. 

كما قامت جمموعة أخرى من املسلحني بسرقة سيارة اإلسعاف التابعة للجمعية العلمية الطبية 
يف سلفيت، بعد أن مت حرق اجلمعية، حبجة أهنا مقربة من حركة محاس.

يضاف إىل ما سبق ذكره قائمة طويلة من املؤسسات اليت شهدت ممارسات مشينة متثلت يف 
أغلقتها أو دامهتها من طرف األجهزة األمنية التابعة لسلطة عباس - فيَّاض:

نابلس،  اإلسالمية/  املــرأة  رابطة  مقر  سنا/نابلس،  تلفزيون  الكريم/نابلس،  القرآن  إذاعــة 
مؤسسة جذور للثقافة والفنون/نابلس + بديا-سلفيت، مقر إذاعة اهلدى/ قلقيلية، مجعية الشبان 

املسلمني/اخلليل، نادي صناع احلياة/رام اهلل، مكتب نواب التغيري واإلصالح/طولكرم. 

وفيما يلي مناذج حيَّة ملالحقة أجهزة »دايتون« لبعض اجلمعيات األهلية يف الضفة الغربية:

باقتحام مركز جذور  مدينة طوباس،  األمنية يف  األجهزة  قامت  بتاريخ 2007/6/14م:   -  1
أن قوة من األجهزة األمنية دمهت  النسوي، وسرقت ما تبقى من حمتوياته، وأفاد شهود عيان 
مقر املركز، وقامت خبلع بابه، وسرقت أجهزة حاسوب وما تبقى من حمتوياته وأثاثه، حيث كانت 
األجهزة األمنية قد اقتحمته قبل شهرين، وسرقت معظم أثاثه وحمتوياته، قبل أن تنسحب من 

املكان. 

ويقدِّم  الداخلية،  وزارة  من  مرخَّص  ثقايف  نسوي  مركز  هو  النسوي  »جــذور«  مركز  أن  يذكر 
خدماته للنساء، وتعرّض لالقتحام من قبل قوات االحتالل قبل أشهر، حيث قامت بسرقة بعض 

امللفات وأجهزة احلاسوب واحملتويات منه. 
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2 - بتاريخ 2007/9/1م: هامجت ميليشيات من حركة فتح، عرساً إسالمياً يف قرية كفر عقب 
مشال مدينة القدس احملتلة، حيث رشق العشرات من أعضاء »فتح« يف البلدة، املشاركني بالعرس 
اإلسالمي والضيوف باحلجارة والزجاجات الفارغة، يف حماولة منهم لتخريب احلفل حبجة أنه 

تابع حلركة محاس. 

وقد شهدت قرى وخميمات الضفة الغربية خالل شهور الصيف إقباالً كبرياً، على األعراس 
اإلسالمية يف الوقت الذي تتعرَّض فيه احلركة اإلسالمية ألشد محلة اعتقاالت ومضايقات من 

قبل أجهزة األمن.

3 - بتاريخ 2007/9/12م: قامت األجهزة األمنية يف نابلس، باقتحام مجعية التضامن اخلريية، 
وسرقت حمتوياهتا دون إمتالكها إذناً بالتفتيش من اجلهات املختصة، ومجعية التضامن اخلريية 
من  كبريٍ  لعددٍ  خدماهتا  وتقدِّم  نابلس،  العاملة يف حمافظة  اخلريية  اجلمعيات  أهم  إحدى  هي 

الفقراء واحملتاجني واأليتام، وهي مجعية مرَّخصة من وزارة الداخلية.

وأشارت اجلمعية إىل أهنا أنشئت منذ 1956م، على يد جمموعة من أبناء هذا البلد الصامد 
املعروفني بانتمائهم الوطين وحبّهم لبلدهم، وقدَّمت وال تزال اخلدمات اخلريية واإلنسانية بكافة 
أشكاهلا، فهي ترعى املئات من األيتام وتُقدِّم املساعدات الطبيّة للمرضى، وتساهم يف ختفيف 
السياسية  النتماءاهتم  يوماً  تنظر  ومل  واحملتاجة،  الفقرية  األسر  كاهل  عن  االقتصادي  العبء 

والفكرية والدينية، ويشهد هلا بذلك القاصي والداني.

وأكدت اجلمعية أهنا ال تزال ملتزمة بالقوانني اخلاصة برتاخيص اجلمعيات اخلريية، ومل ختالف 
أيَّ قانون منذ نشأهتا، منوِّهة بأهنا أعربت من خالل لقاءاهتا الدورية مع اجلهات املختصة عن 
ام والكامل أليِّ إجراءات رقابية تتِّم وفق القانون، وأنَّ أبواهبا مفتوحة ألي جهة رمسية  تعاوهنا التَّ
النهضة اخلريية،  الوقائي يف »سلفيت« مالحقة مجعية  األمن  ترغب يف ذلك، كما واصل جهاز 
ومنعها من توزيع املساعدات على األيتام احملتاجني والعائالت الفقرية، وعلى الرغم من أن اجلمعية 
ال يشملها قرار »حكومة« فياض الالشرعية حل اجلمعيات، ألهنا ملتزمة بالقوانني والسجل املايل 

وال يوجد عليها أي خمالفة يف القانون، إال أن األمن الوقائي يصر على تعطيل أعماهلا. 

وأفادت مصادر من اجلمعية أن األمن الوقائي ال زال خيتطف أمني سر اجلمعية، حبجة قيامها 
بتوزيع الطرود الغذائية على األيتام وأسر األسرى والشهداء، وأفادت مصادر حملية أن األجهزة 

األمنية قامت باختطاف عدد من املواطنني ممن يشرفون على عمل اجلمعية. 

4 - بتاريخ 2007/11/25م: اقتحمت األجهزة األمنية مركزاً ثقافياً تابعاً للجنة زكاة بلدة 
مردا مشال سلفيت، وسرقت مجيع حمتوياته، حيث حاصرت قوة كبرية من األجهزة األمنية 
املركز الثقايف التابع للجنة الزكاة، وحيتوي على أجهزة حاسوب لتعليم الطالب من أهل البلدة، 
وقامت بتفتيشه تفتيشاً دقيقاً قبل أن تسرق مجيع أجهزة احلاسوب املوجودة يف املركز وعددها 

8 أجهزة. 
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األجهزة  دخول  من  ساعة  قبل  البلدة  اقتحم  اإلسرائيلي  اجليش  أنَّ  هنا  املستغرب  والشيء 
األمنية إليها، حيث وقعت مواجهات بني أهايل البلدة وقوات االحتالل، ثم انسحبت إىل أطراف 
البلدة، حينها قامت األجهزة األمنية باقتحام البلدة، ودمهت املركز الثقايف، ثم قامت باالنسحاب 

من البلدة، لينسحب االحتالل مباشرة بعد ذلك. 

مقر  نابلس،  يف  املخابرات  جهاز  عناصر  من  العشرات  اقتحم  2007/11/25م:  بتاريخ   -  5
هلذا  تابعة  وقامت جمموعات مسلحة  الكريم،  القرآن  بشؤون حتفيظ  تعنى  اليت  »اقــرأ«  مجعية 

اجلهاز مبصادرة كل حمتويات اجلمعية مبا فيها آالف املصاحف واحلقائب املدرسية. 

يوجد  اعتيادي، وال  »اقرأ« مجعية مرخصة ورمسية، ومتارس عملها بشكل  أنّ مجعية  يذكر 
حبقها أي قرارات إغالق.

فرقة  مقر  بنهب  طولكرم،  يف  الوقائي  األمــن  جهاز  عناصر  قام  2008/1/9م:  بتاريخ   -  6
أن  بعد  للفرقة،  التابعة  واملعدات  الفنية  األجهزة  كل  على  واستولوا  الفنية،  اإلسالمية  األنصار 
وأجهزة حديثة  فنية  واستولوا على معدات  الشرقي بطولكرم،  الواقع يف احلي  اقتحموا مقرّها 
امللتزم  الثمن، وتعرف فرقة األنصار اإلسالمية على مستوى احملافظة والوطن، بأدائها  مرتفعة 
الزفاف واملهرجانات  الشعبية، وحتي حفالت  األناشيد اهلادفة واألهازيج  تقدِّم  واملتوازن، حيث 
الغرباء  بالتزامن مع محلة مشاهبة تعرَّضت هلا فرقة  الوقائي  واملناسبات، ويأتي هنبها من قبل 

اإلسالمية يف نابلس، حيث تعرَّض أحد أفرادها لالعتقال من قبل ذات اجلهاز. 

شارع  العربي يف  البنك  مقر  املخابرات،  جهاز  من  أفراد  اقتحم  2008/4/13م:  بتاريخ   -  7
السالم وسط مدينة اخلليل، واختطفت املواطن مراد عمرو، مدقق حسابات يف اجلمعية اخلريية 
اإلسرائيلي  التصعيد  ظل  االختطاف يف  عملية  وتأتي  البنك،  دخوله  لأليتام، خالل  اإلسالمية 
وقراراته اجلائرة حبق اجلمعية اخلريية اإلسالمية، ومجعية شبان املسلمني يف اخلليل، وحرمان 

آالف الطلبة األيتام من تلقي تعليمهم. 

• التعرّض للعاملني يف البلديات واجلمعيات األهلية:

أقدم مسلحون من التيار االنقالبي يف حركة فتح بتاريخ 2007/6/25م، على حماولة اغتيال 
رئيس بلدية نابلس بالوكالة هناد املصري، وعضو اجمللس البلدي حسام قتلوني عرب إطالق النار 
على السيارتني اللذين كانا بداخلها، حيث حلقت أضرار جسيمة بالسيارتني، إذ أطلقت النريان 

عليهما من مكان قريب جداً، وبصورة مباشرة يف حماولة لقتلهما. 

كما اختطفت أجهزة األمن التابعة لـ »عباس« بتاريخ 2007/6/25م، عبد احلميد خضري عوض 
عضو جملس بلدي مجاعني قضاء سلفيت من منزله يف البلدة، وقال شهود عيان: إنَّ قوة تابعة 
جلهاز املخابرات الذي يرتأسه املدعو توفيق الطرياوي، قامت بتطويق املنزل عند الساعة الواحدة 

فجراً، ومن ثم قامت باختطافه من بني أهله. 

وقد متت عملية االعتقال يف ساعة متأخرة من الليل، وخلقت حالة من اإلرهاب واخلوف حبق 
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العائلة واجلريان، كما طالب األهايل يف بلدة مجاعني وقف عمليات االعتقال السياسي، وتطبيق 
القانون بالتساوي على اجلميع وسيادة مبدأ احلوار والوحدة يف مواجهة االحتالل. 

كما تصاعدت بشكل ملموس وترية االعتداءات املوجهة للمؤسسات املقربة من حركة محاس، 
وبلغت  فلسطني،  الوحيد يف  الصناعية  األطراف  وتدمري مصنع  الطبية،  املستشفيات  من  كعدد 

اخلسائر ما يزيد عن مليوني ونصف شيكل، 700 ألف دوالر، على أيدي أفراد حركة فتح. 

على  »الدايتونية«،  األمنية  األجهزة  من  وعناصر  فتح  حركة  من  مقنَّعون  مسلحون  أقدم  كما 
اقتحام عدد من مكاتب مديرية التعليم العايل يف بعض مدن الضفة الغربية، واعتدوا على بعض 
وحطموا  مكاتبهم،  من  بطردهم  قاموا  كما  املربح،  بالضرب  حركة محاس  من  املقربني  مدرائها 
زجاج بعض مقتنيات املكاتب، ومل يكتفوا بذلك، بل أبلغوهم حتت التهديد أنه حيظر عليهم دخول 

مكاتبهم.

مدينة  أطفال يف  روضة  األمنية على حتويل  األجهزة  ميليشيات  أقدمت  ويف تصعيد خطري، 
قلقيلية، إىل سجن يوضع فيه أنصار حركة محاس، بعد أن دمهت مقر روضة اإلميان التابعة للجنة 
الزكاة، وحولته إىل معتقل للمجاهدين من أنصار وكوادر حركة محاس يف قلقيلية، حيث حيتجز 
يف السجن اجلديد عدد من رموز احلركة وأبنائها، يف ظروف اعتقالية سيئة للغاية، مع عدد آخر 

من املعتقلني من أحناء احملافظة، ومتنع قوات األمن ذوي املختطفني من زيارهتم. 

وقد اختطفت أجهزة األمن، عدداً من العاملني يف مؤسسة القضاء الشرعي يف الضفة الغربية، 
واستدعت عدداً آخر منهم، على خلفية التحضري ملهرجانات تكريم طلبة الثانوية العامة.

كما اقتحم مسلحون مقنَّعون من حركة فتح وعناصر من األجهزة األمنية التابعة لعباس بتاريخ 
من حمتوياته،  بعضاً  وسرقوا  نابلس،  مدينة  يف  املقدس  بيت  أدباء  رابطة  مقر  2007/5/17م، 
موا املقر، ودمّروا النوافذ، وقاموا بسرقة حواسيب ولوازم املقر، ويأتي اقتحام املقر  بعد أن حطَّ
بعد ساعات من اقتحام مقر بلدية نابلس على مرأى ومسمع من جهاز الشرطة املقابل للبلدية، 

واختطاف أحد املهندسني العاملني فيها من مكتبه. 

• جتميد احلسابات البنكية:

فور إعالن حالة الطوارئ، اشتدت اهلجمة على اجلمعيات اخلريية اإلسالمية يف الضفة الغربية 
ضراوة، بذريعة أهنا تدعم حركة محاس، رغم أنّ األمر يتعلَّق بشبكة خدمات اجتماعية فاعلة تقدم 
يد العون إىل اجلمهور املتضرر من سياسات التجويع والتجهيل واإلفقار اليت متارسها سلطات 

االحتالل حبق الشعب الفلسطيين احملتل.

وتتالقى إرادة ثالث جهات يف احلرب املعلنة على العمل اخلريي واإلنساني الفلسطيين، هي: 
اإلدارة األمريكية، وسلطات االحتالل، وفريق املقاطعة يف رام اهلل، يف تناغم فاضح، إذ يتبنى كل 
ضلع من هذا الثالوث سلسلة من القرارات واإلجراءات العملية، اليت يكمِّل بعضها بعضاً، وتصب 
يف خدمة هدفها املشرتك، وما يثري مزيداً من عالمات االستفهام، أن تتصاعد حدَّة هذه احلملة 
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يف ظل تدهور األوضاع املعيشية للفلسطينيني، على حنو غري مسبوق.

وميكن رصد آخر حترّكات هذه احلملة املثرية على النحو التايل:

أ - توسيع اإلدارة األمريكية من نطاق حصارها حلركة محاس، لتشمل شبكة خدمات خريية 
اليت  الطوعية  اجلمعيات  هي  فاملستهدف  بالتايل  الفلسطيين،  اجملتمع  جانب  إىل  تقف  فاعلة 
جيري التذرع بأهنا »ساعدت على دفع »محاس« إىل السلطة«، على حد تعبري مسؤولني غربيني 

وصهاينة.

ب - مجَّدت البنوك واملصارف احلسابات املصرفية جلمعيات إسالمية خريية، السيما مجعية 
اإلصالح، اليت تعدّ من أكرب اجلمعيات اخلريية يف قطاع غزة بعد أن اعتربهتا اإلدارة األمريكية 
»مصدر دعم رئيس حلماس«، رغم أنّ األمر يتعلَّق بواحدة من أجنح اجلمعيات اخلريية العاملة، 

وذات حضور مهين ملموس يف تقديم اخلدمات اإلنسانية للجمهور.

ج - ويف خطوة تصب يف االجتاه ذاته، جاء تصريح على لسان من مت تنصيبه »وزيراً« للشؤون 
يف  »احلــق«  أمســاه  فيما  »حكومته«  لـ  بــأنّ  الدستورية،  غري  فياض  سالم  بتشكيلة  االجتماعية 
استهداف اجلمعيات اخلريية اإلسالمية بدعوى أهنا تساعد »محاس« يف معركتها ضد السلطة، 

على حدِّ ما ذهب إليه يف تساوق صارخ مع الذرائع الصهيونية واألمريكية.

د - وما يفاقم من سوء هذه التصرحيات، أهنا تأتي بعد موافقة حكومة فياض الالّشرعية 
على لوائح جديدة حتت عنوان »مكافحة غسيل األموال«،  هذا اإلجراء الذي خيفي وراءه الكثري، 
حيث قال مصدر مسؤول: إهنا ستشمل »حظراً على أي شخص جيلب أمواالً بشكل غري مشروع«، 
يف إشارة إىل أنّ املستهدَف الرئيس منها هي أموال العمل اخلريي اليت تعود بنفعها على اجملتمع 

الفلسطيين.

اإلنسانية، وردت  بالتوازي مع دعوات حتريضية ضد اجلمعيات  اإلجراءات  وقد جاءت هذه 
على لسان باحثني أمنيني وسياسيني أمريكيني وصهاينة، بضرورة إغالق قنوات التمويل اخلاصة 

حبركة محاس من خالل شبكة اخلدمات االجتماعية التابعة هلا، على حدِّ زعمهم.

وبالنظر إىل الدور الذي لعبته املؤسسات اإلغاثية واإلنسانية منذ تأسيسها يف مواجهة الظروف 
املعيشية الصعبة اليت يعيشها الفلسطينيون تضييقاً وجتويعاً، واخرتاق احلصار املزمن، مما كان 
للغرابة  املثري  فإنَّ من  االحتالل،  الفلسطيين وصموده يف وجه  الشعب  األثر يف تصليب عود  له 
الشديدة، أن يعمد فريق رام اهلل إىل تسييس ورقة العمل اخلريي، وتشديد اخلناق على اجلانب 
اليت  الفلسطيين،  الشعب  الواسعة من  الفقرية  البالغ حبياة الشرحية  يُلحِق الضرر  اإلنساني، ما 

تدفع الثمن غالياً بسبب هذه السياسات اليت تكتسب طابع التواطؤ املربمج.

وما يزيد من حجم اجلرمية اجلارية يف التساوق مع التوجهات الصهيو أمريكية يف هذا اجلانب، 
باقتحامها  الصهيوني  اجليش  يقوم  حيث  اجلمعيات،  هذه  االحتالل ضد  استمرار محالت  هو 

وسرقة ممتلكاهتا، وإغالق مكاتبها، واختطاف القائمني عليها، وجتفيف منابعها املالية.
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• التأثريات السلبية إلغالق اجلمعيات األهلية:

ساد القلق ساحة اجملتمع األهلي والعديد من األوساط يف الساحة الفلسطينية، جراء املراسيم 
الصادرة عن رئيس السلطة، بشأن تراخيص اجلمعيات األهلية، واالعتداءات اليت قامت هبا أجهزته 

األمنية حبق هذه املؤسسات اخلريية.

وحّذرت أطراف عدة يف الساحة من أنّ هذا املرسوم هو مقدمة لالنقضاض على املنظمات 
اخلريية واألهلية اليت تقدِّم خدماهتا للمواطنني، وشطبها أو تقييد عملها ودورها يف إطار حالة 

الطوارئ اليت فرضها، ويعبِّد الطريق أمام احلكم االستبدادي املتسلِّط. 

والحظ مراقبون فلسطينيون أنّ القرار يتزامن مع محلة استهداف شرسة ختوضها األجهزة 
اخلريية  واملؤسسات  األهلية  اجلمعيات  على  بأمرها،  تأمتر  اليت  املسلّحة  واملليشيات  األمنية 
اإلسالمية يف أحناء الضفة الغربية، وختللها االعتداء على الكثري منها، وإحراق مقارها، وتدمري 

حمتوياهتا، وهنب ما فيها من مواد موجهة خلدمة املواطنني. 

كما أنّ سلطات االحتالل، ما زالت تواصل محلتها املتصاعدة على تلك املؤسسات، خاصة وأهنا 
والعبث  العديد من مسؤوليها، إضافة ملدامهة مقارها  اختطاف  إىل  األخرية  الشهور  عمدت يف 

مبحتوياهتا، فضالً عن إغالقها.

وقد أعلنت املؤسسات احلقوقية، أهنا تنظر خبطورة بالغة إىل ذلك املرسوم، وتعتربه مقدمة 
لالنقضاض على منظمات اجملتمع املدني، يف إطار حالة الطوارئ القائمة يف األراضي الفلسطينية 

احملتلة. 

ل مسّاً خطرياً باحلق يف تكوين اجلمعيات، وهو حق أساسي من  علما بأنّ هذا املرسوم يشكِّ
حقوق اإلنسان يكفله القانون األساسي املعدل لعام 2003م مبوجب املادة 26 اليت تنص على حق 
الفلسطينيني يف تشكيل النقابات واجلمعيات واالحتادات والروابط واألندية واملؤسسات الشعبية، 
قانون  مبوجب  اجلمعيات  على  أصالً  املفروضة  القيود  من  يزيد  أن  شأنه  ومن  للقانون،  وفقاً 

اجلمعيات اخلريية واهليئات األهلية الصادر عن السلطة عام 2000م.

وحّذرت املراكز احلقوقية من أنه وفقاً لسوابق مماثلة يف البلدان األخرى، فقد شّكلت حالة 
العامة  والدميقراطية ولشطب احلريات  املدنية  العامة لضرب احلياة  للسلطات  ذريعة  الطوارئ 
وكافة  املدني  اجملتمع  ومنظمات  اإلنسان  حقوق  منظمات  تعارض  السبب،  وهلذا  واألساسية، 

احلقوقيني والناشطني فرض حالة الطوارئ من حيث املبدأ.

ويف ضوء ذلك تطالب هذه املراكز بعدم العبث باألوضاع القانونية القائمة بذريعة حالة الطوارئ، 
واحرتام احلق الدستوري يف تكوين اجلمعيات يف كل الظروف واألحوال، وحتييد اجملتمع املدني 
واحلفاظ على استقالل املنظمات واجلمعيات واستمرار عملها، وتشدد على أمهية وحيوية الدور 
اخلدمات  تقديم  القائمة، خاصة يف  األزمــة  املدني يف ظروف  اجملتمع  منظمات  به  تقوم  الذي 

اإلنسانية واإلغاثية والطبية وغريها للمدنيني الفلسطينيني. 
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اجلمعيات  ضد  الصادرة  املراسيم  الفلسطينية  الساحة  على  السياسية  القوى  وصفت  كما 
واملالحقات اليت تنفذها األجهزة األمنية بأهنا خطوة ال تنسجم مع الدعوات اليت تدين وترفض 
هنج العنف، ال مربر هلا، وتعيدنا من جديد للنهج الفردي اجملايف ملنطق املشاركة والقيادة اجلماعية، 

الذي قاد الساحة الفلسطينية إىل طريق مسدود.

وللمجتمع  للمواطن  املكتسبة  والدميقراطية  املدنية  باحلقوق  إجراءً ميس  املرسوم،  يف  ورأت 
واملكتسبات  للحياة  تعطيل  وفيه  القانون،  يكفلها  اليت  الدميقراطية  اآلليات  عن  ويقفز  األهلي، 

الدميقراطية، وجتاهل للسلطات التشريعية والقضائية والنيابة العامة.

ورأت العديد من األوساط السياسية أن هذه املراسيم واإلجراءات حبق اجلمعيات، هي قرارات 
ذ  سياسية يف االجتاه اخلاطئ، وتفتح الباب أمام جتاوزات تلحق األذى والضرر، ومن شأنه إذا نُفِّ
يف ظل ضعف أداء اجلهاز القضائي وسلطة القانون، أن يفتح الباب أمام جتاوزات تلحق األذى 

والضرر بدور مؤسسات اجملتمع املدني.

كما ساد القلق العارم من »املرسوم الرئاسي« املثري للجدل، أوساطا سياسية وقانونية، وتوالت 
ردود الفعل عليه، الذي يأتي يف سياق ما مساه الناقدون له »جمزرة قانونية« ترتكبها حكومة رام 

اهلل غري الشرعية بشكل »مستبدّ« منذ حزيران )يونيو( 2007م.

وشدَّد املعنيون هبذه املسألة على أنّ وجود مؤسسات اجملتمع األهلي غاية يف األمهية، كما أنّ 
بعضها ساعدت على اخرتاق احلصار، ومواجهة الظروف الصعبة اليت يعيشها الفلسطينيون يف 

وجه التضييق والتجويع، وكان هلا أثرها يف تصليب عودهم وصمودهم يف وجه االحتالل. 

وما يفاقم اهلجمة على اجلمعيات األهلية واخلريية، أنّ »اجملزرة القانونية« حبقها جتري على 
التوازي مع محلة اعتداءات بالغة القسوة وواسعة النطاق، جتري حبقها منذ عام على األقل، على 
أيدي عناصر األجهزة األمنية وحركة فتح، تضاف إىل محالت االستهداف الضارية حبقها من 

جانب سلطات االحتالل.

وبات من الواضح أنّ كافة هذه األعمال العدوانية، من تضييق قانوني، إىل أعمال تدمري وختريب 
العزلة  من  الفلسطينيني، كما ستضرب جداراً  املواطنني  وإحراق واختطاف، ستفاقم من معاناة 
الشعبية حول حركة فتح، نتيجة مشاعر النقمة اليت تنتاب الفلسطينيني نتيجة لكل تلك األعمال 

اليت ميارسها عناصر »فتح«، ومسلحو األجهزة احملسوبون عليها دون رادع. 

علما بأنَّ هذه القوانني واألحكام االستثنائية حبق اجلمعيات اخلريية واملؤسسات األهلية، تأتي 
»يف ظل غياب القانون األساسي وحالة التخبط واإلرباك اليت يعيشها فريق رام اهلل، فعندما تقوم 

السلطة بتجاهل القانون من خالل فرض حالة الطوارئ، فهذا بداية الهنيارها.

فيما رأى فيها مراقبون آخرون أهنا مفتاحٌ جديدٌ للرقابة على املؤسسات األهلية، وهذا ال جيوز، 
رين من االعتداء على حق من حقوق املواطن اليت أقرّهتا  فمن حق املواطن العمل بكل حرية، حمذِّ

املبادئ والقوانني يف التشريع الفلسطيين.
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األهلية،  املؤسسات  تلك  على  الرقابة  حتديد  يريد  العمل  هبذا  السلطة  فريق  أنّ  والحظوا 
الرتكيز على املؤسسات األهلية ومؤسسات  املقام األول، وأن  وهي حبد ذاهتا رقابة سياسية يف 
اجملتمع املدني يف هذه املرحلة، ألنّ معظم تلك املؤسسات هي حلركة محاس أو ألشخاص مقرَّبني 

وحمسوبني عليها، وإن كان هدفها يف املقام األول تقديم خدمات إنسانية. 

وقد أمجعت احملافل القانونية على أنَّ حكومة رام اهلل غري الشرعية ترتكب »جمزرة قانونية«، 
وأنّ املراسيم اليت تصدرها عبارة عن »حماكم تفتيش كهنوتية«، مشبهة الرتاخيص املطلوبة لتلك 

اجلمعيات واملؤسسات بـ »صكوك الغفران«!.

3- االعتداء على حرمة املساجد وروّادها والعبث مبكتباهتا:

إنَّ جرمية االعتداء على بيوت اهلل عز وجل هي أكرب من أيِّ جُرم وأعظم من أيِّ خطيئة، عندما 
تقوم األجهزة األمنية ومسلحو حركة فتح بتدنيس بيت من بيوت اهلل بأحذيتهم، وعندما تتجاوز 
هذه الفئة الباغية كلَّ القيم واألعراف واملبادئ عرب اقتحامها للمساجد وترويع روَّادها الذين انكبوا 
على تالوة ومدارسة كتاب اهلل عز وجل، يف تطابق عجيب مع ممارسات االحتالل اإلسرائيلي 
واملستوطنني الذين استباحوا دماء املصلني يف احلرم اإلبراهيمي يف مدينة خليل الرمحن، واعتدوا 
مراراً وتكرراً على املسجد األقصى املبارك واملصلني فيه، كما مل تسلم مكتبات تلك املساجد من 
التدمري والعبث مبحتوياهتا اليت متثِّل تراثاً زاخراً من العلوم واملعارف، فضالً على أهنا حتمل بني 

رفوفها مصاحف شريفة ومتوناً للسنة النبوية والسرية املطهرة.

 ومل يتوقف هذا التيار عند هذه اجلرائم النكراء، ليستغل بيوت اهلل عز وجل أبشع استغالل، 
فقد استخدم شبكة األذان املوحد يف مدينة نابلس مشال الضفة الغربية، واليت تربط أكثر من 60 
مسجداً يف املدينة لبث بيانات حتريضية ضد »محاس« حتتوى على ألفاظ نابية وتكفري وختوين 

للحركة والقوة التنفيذية.

• مساجد الضفة تشكو فقدان روَّادها وغياب دروس الدعوة وحلقات الذكر:

األخــرى، دورات حتفيظ  واإلميــان غابت هي  العلم  الدعوة، حلقة  فارغة من شباب  مساجد 
القرآن الكريم باتت يف خرب كان، أنت تصلي.. أنت ملتح.. إذن أنت يف دائرة االستهداف، حقيقة 
باحليوية  اليت عرفت  الغربية  الضفة  تعيشه مساجد  وليس ختميناً،  مؤمل  واقع  وليست خياالً، 
والنشاط طوال السنوات املاضية ليخيم عليها اإلحباط واخلوف بعد أن أصبحت اهلدف األهم 
لألجهزة األمنية املوالية للرئيس عباس، واليت مل تتوان ولو للحظة واحدة يف رصد أبناء املساجد، 

وعملت على شلِّ األنشطة الدعوية.

• غياب األنشطة الدعوية يف مساجد الضفة:

مساجد الضفة الغربية كان يضرب هبا املثل من حيث األنشطة الدعوية، فما من مناسبة دينية 
أو تارخيية إال وكانت متنفساً لشباب املساجد الذين كانوا يتنافسون يف إحياء املناسبات الدعوية 
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أن  األيــام وبعد  والناس بشكل عام. ويف هذه  تؤثر يف نفوس املصلني  واإلبــداع يف إخراجها كي 
صودرت احلريات، وباتت األنشطة الدعوية هتمة أخرى تضاف إىل سجل احملظورات، بالنسبة 
حلكومة فياض وأجهزته األمنية، أصبحت املساجد يف الضفة كامليِّت الذي حيتاج إىل من يعيد إليه 

الروح بعد أن نزعت منها األجواء اإلميانية.

من شباب  العشرات  »محــاس«، حيرم  ألنصار  األمنية  لألجهزة  املستمرة  املالحقة  ويف ضوء 
املساجد من املشاركة يف صالة اجلماعة ومن إحياء املناسبات اإلسالمية، بل وصل األمر بالكثريين 
بأهنم حُِرمُوا من صالة اجلمعة على مدار مخسة شهور بسب مالحقة األجهزة األمنية هلم، كما 
لتلك النوادر يف بلد مسلم كفلسطني، حيث ذكر  حصل مع الشاب )ل،ف( الذي كان واقعاً حياً 
أنه وعلى مدار أكثر من مخسة شهور مل يصل إىل املسجد، ومل حيضر أي صالة للجمعة بسبب 
مالحقة األجهزة األمنية له، وأضاف: »يف أكثر من مرة مت إبالغي من قبل بعض األصدقاء أن بعض 

أفراد األجهزة األمنية يرصدون املسجد بشكل مستمر، وأن البعض قام بالسؤال عين باالسم«.

وتابع )ف(: »بدأت حكاييت مع األجهزة األمينة يف البداية على خلفية العمل الدعوي يف املسجد، 
الدعوية، وعلى  النشرات  إحدى  العادية، ووزعنا  املناسبات اإلسالمية  إحدى  بإحياء  حيث قمنا 
أن  وذكر  معهم«.  والتحقيق  واعتقاهلم  املسجد  شباب  باستدعاء  األمنية  األجهزة  إثرها شرعت 
معظم أصدقائه أبلغوه أن األجهزة األمنية أصبحت معنية بـ »إفشال أي عمل دعوي من شأنه أن 

يستقطب اجلماهري وإن كان ذلك لصاحل الدعوة واإلسالم الذي ينتمون إليه«.

• حلقات حتفيظ القرآن أضحت جزءاً من املاضي:

وأضاف )ف(: »مل تقتصر احلرب اليت تشنها األجهزة األمنية يف الضفة الغربية على مالحقة 
عناصر احلركة فحسب، بل تعدَّاها أيضا لتكون حلقات ودور القرآن الكريم هي األخرى خطراً 
آخر يتهدَّد األجهزة األمنية«. وأشار إىل أن املئات من دورات حتفيظ القرآن الكريم أصبحت شيئاً 
من املاضي بعد أن بذلت األجهزة األمنية كل طاقاهتا يف مالحقة عناصر حركة محاس وشباب 
املساجد القائمني على تلك الدورات، هذا باإلضافة إىل التحريض املمنهج الذي تنتهجه األجهزة 

األمنية وحركة فتح يف تأليب أولياء األمور على شباب املساجد وحتثهم على االبتعاد عنهم. 

الغربية وإرهاب ومالحقة  بالضفة  وفيما يلي رصد وتوثيق حلملة االعتداءات على املساجد 
روادها:

1 - بتاريخ 2007/7/10م: قام مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية باختطاف »جهاد مواس« 
إمام مسجد بين نعيم على حاجز نصبته قرب حلحول قضاء اخلليل.

2 - بتاريخ 2007/7/31م: قامت أجهزة أمن السلطة باقتحام مديرية أوقاف نابلس، واعتقلت 
الشيخ موسى اخلراز مدير املساجد يف املديرية. 

3 - بتاريخ 2007/8/24م: اقتحمت األجهزة األمنية الفلسطينية املسجد العمري يف قرية نوبة 
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غرب مدينة اخلليل، وقامت بالعبث مبحتوياته.

4 - بتاريخ 2007/8/30م: اقتحم مسلحون من األجهزة األمنية الفلسطينية مسجد احلاجة 
عفيفة يف نابلس، وقاموا بتكسري وختريب األبواب واخلزائن داخل املسجد، وهذا املسجد يضاف 
نابلس مثل مسجد عائشة ومسجد  اقتحامها من قبل األجهزة األمنية يف  إىل عدة مساجد مت 

فاطمة الزهراء وغريها.

5 - بتاريخ 2007/9/8م: قامت األجهزة األمنية الفلسطينية يف قرية عقربا باقتحام مسجد 
عقربا الكبري باألحذية، وقامت بتفتيشه وسرقة بعض حمتوياته.

6 - بتاريخ 2007/9/3م: وعلى إثر اعتقال األجهزة األمنية الفلسطينية إلمام مسجد عقربا 
الشيخ مجال محاد، قامت احلركة اإلسالمية يف البلدة بإصدار بيان استنكار لعملية االعتقال، 
كما قامت بتعليق يافطات قماشية مكتوب عليها »حسبنا اهلل ونعم الوكيل«، فكان ردّ فعل أحد 
نشطاء حركة فتح يف البلدة بالكتابة على جدران البلدة عبارات ختوّن إمام املسجد املعروف يف 
البلدة، وقام عدد من نشطاء »فتح« يف القرية بإنزال اليافطات املكتوب عليها »حسبنا اهلل ونعم 
الوكيل« ودوسها باألقدام، وبعدها قام أفراد األجهزة األمنية الفلسطينية باقتحام مسجد عقربا 
الكبري بأحذيتهم، وقاموا بتفتيشه ومصادرة بعض حمتوياته، وأنزلوا الرايات اخلضراء املوجودة 
على املنرب، وهدَّدوا بإحراق املصاحف، وألقوا بياناً يف مساعات املساجد بأنَّ صربهم قد نفد، وأهنم 

سيطلقون النار على كل من يعمل يف صفوف »محاس«.

7 - بتاريخ 2007/9/10م: أقدم مسلحون من حركة فتح يف قرية »بلعا« شرق مدينة طولكرم 
بإحراق منزل الشيخ عماد يونس إمام مسجد اإلحسان، ووضعوا ورقة هتديدٍ له وألوالده.

8 - بتاريخ 2007/9/13م: اقتحم أفراد من األجهزة األمنية بالزّيِّ املدني مسجد أمني أبو زنط 
يف حي الضاحية، وعبثت مبحتوياته وسرقت جزءاً منها، كما اقتحمت األجهزة األمنية مسجد 
الناطور يف حي رفيديا نابلس وعبثت مبحتوياته، واقتحمت أيضاً مسجد النور يف حي املخفية 
بنابلس بعد صالة الرتاويح وعبثت مبحتوياته، واستمراراً حلملة مدامهة واقتحام املساجد اليت 
تقوم هبا األجهزة األمنية، قام أفراد من هذه األجهزة الساعة 11 ليالً باقتحام أحد أقدم املساجد 
يف املدينة، وهو مسجد احلاج منر النابلسي، وقاموا بعملية تفتيش بداخله وسرقة بعض حمتوياته. 
ويف حمافظة سلفيت، اقتحم مسلحون من حركة فتح مصلى النِّساء يف مسجد ابن قتادة يف قرية 

مجاعني قضاء سلفيت، وأتلفوا بعض حمتوياته.

أم سلمة  يقتحمون مسجد  األمنية  األجهزة  بتاريخ 2007/9/15م: مسلحون من   -  9
الكائن يف منطقة رفيديا بأحذيتهم، ويسرقون بعض حمتوياته.

احلاج  مسجد  يقتحمون  األمنية  األجهزة  من  مسلحون  2007/9/17م:  بتاريخ   -  10
معزوز املصري بأحذيتهم، ويسرقون بعض حمتوياته.

11 - بتاريخ 2007/9/23م: قام مسلحون من األجهزة األمنية باقتحام املسجد الشرقي، 
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واملسجد الغربي يف قرية عصرية الشمالية مشال املدينة، حيث قام أفراد األجهزة األمنية 
بدخول املسجدين بأحذيتهم، وعبثوا مبحتوياهتما.

12 - بتاريخ 2007/9/24م: وزير األوقاف يف حكومة فياض الالشرعية مينع النائب 
النائب عن كتلة »التغيري واإلصالح«  خالد طافش من اخلطابة يف املساجد، وقال مكتب 
يف بيت حلم خالد طافش: إن الشيخ طافش تسلَّم قراراً من مدير أوقاف بيت حلم موقعاً 
النائب طافش من اخلطابة  بواطنة مينع مبوجبه  الالشرعي مجال  األوقاف  وزير  باسم 
حاً  القرار واستهجانه، موضِّ النائب طافش عن رفض هذا  يف املساجد، وقد عبَّر مكتب 
أكثر  النائب طافش عمل خطيباً يف مساجد بيت حلم ألكثر من عشرين عاماً، وهو  أنَّ 
د النائب طافش أنَّ  اخلطباء دعوة للوحدة الوطنية ورص الصف، ويف تعليقه على القرار أكَّ
هذا القرار يهدف إىل الصد عن سبيل اهلل ومتييع اخلطابة واإلقصاء واإلحالل وختريب 

املساجد.

13 - بتاريخ 2007/9/29م: اقتحمت األجهزة األمنية مسجد »عابا الشرقية« يف حمافظة 
جنني، وعبث أفرادها مبحتويات دار القرآن الكريم فيه، وصادروا بعض حمتوياهتا.

بتاريخ 2007/10/12م: قامت قوات كبرية من سيارات وأفراد األجهزة األمنية   - 14
مبحاصرة مسجد أبو بكر الصديق يف حي املساكن الشعبية يف مدينة نابلس بعد خروج 
الناس من صالة العشاء، ثمَّ قام أفراد األجهزة األمنية باقتحام املسجد بأحذيتهم، وقاموا 
قد  اإلسالمية  كانت احلركة  السعيد،  الفطر  وكراتني هتنئة حبلول عيد  يافطات  بتمزيق 

قامت بتعليقها.

15 - بتاريخ 2007/10/13م: شنَّت األجهزة األمنية ومسلحو حركة فتح محلة اقتحامات 
لعددٍ من املساجد يف الضفة، إلزالة شعارات ويافطات التهنئة حبلول عيد الفطر السعيد، 
واليت قامت حركة محاس بتعليقها، حيث اقتحمت األجهزة األمنية 5 مساجد يف كل من 

اخلليل ونابلس وسلفيت، وإليكم التفصيل: 

 • حمافظة اخلليل: اقتحمت األجهزة األمنية يف املدينة مسجد الرباط ومسجد الرمحن 
ومسجد عبد احلي شاهني، وقامت بإزالة مظاهر الزينة اخلاصة بالعيد، كما قامت األجهزة 
األمنية بإزالة مظاهر الزينة اخلاصة حبركة محاس من شوارع املدينة وأبقت تلك اخلاصة 
حبركة فتح، كما أقدم عشرات املسلحني من حركة فتح يف بلدة سعري شرق املدينة على 
إزالة مظاهر الزينة اليت أقامتها احلركة اإلسالمية يف وسط البلدة، وقاموا بتمزيق بوسرت 

لألسري القسامي »سعيد شاللدة«.

بإزالة  نابلس  جنوب  عقربا  قرية  يف  فتح  حركة  من  عناصر  قام  نابلس:  حمافظة   •
وإحراق الرايات اخلضراء وعبارات التهنئة اخلاصة بالعيد من شوارع القرية، كما قامت 
مدينة  الشعبية يف  املساكن  الصديق يف حي  بكر  أبو  األمنية مبحاصرة مسجد  األجهزة 
نابلس بعد خروج الناس من صالة العشاء، ثم قام أفراد األجهزة األمنية باقتحام املسجد 
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بأحذيتهم، وقاموا بتمزيق يافطات وكراتني هتنئة حبلول عيد الفطر السعيد.

• حمافظة سلفيت: اقتحمت عناصر من جهاز األمن الوقائي مسجد قرية مردا مشال 
سلفيت، وقاموا مبصادرة بعض حمتوياته.

16- بتاريخ 2007/10/17م: ويف حمافظة طولكرم، قامت األجهزة األمنية يف املدينة 
مبحاصرة املسجد اجلديد بعد صالة العشاء، وقامت باحتجاز عددٍ من املصلِّني والتدقيق 
رام  حمافظة  ويف  دقيقاً.  تفتيشاً  وتفتيشه  املسجد،  باقتحام  تقوم  أن  قبل  هوياهتم،  يف 
اهلل، اقتحمت األجهزة األمنية مسجد محزة بن عبد املطلب يف قرية قطنة مشال القدس 

والواقعة ضمن املنطقة )C(، وقامت بإزالة شعارات التهنئة بالعيد منه.

17- بتاريخ 2007/11/14م: ويف حمافظة اخلليل، اعتقلت األجهزة األمنية أنس أسعد 
صب لنب، أثناء توجهه للصالة، وذلك بعد أسبوع واحد فقط من اإلفراج عنه من سجون 
أمر مشال  بيت  بلدة  مسجد  باقتحام  األمنية  األجهزة  قامت  كما  اإلسرائيلي،  االحتالل 
املدينة، وقامت بعملية تفتيش واسعة فيه، وصادرت مجيع ما حيتويه من كتب إسالمية. 
ويف حمافظة طولكرم، اقتحم مسلحون من حركة فتح مسجد باقة الشرقية شرق املدينة، 

وقاموا بإزالة جمالت احلائط مبا حتتويه من آيات للقرآن الكريم.

الشيخ  األمنية  األجهزة  اعتقلت  قلقيلية،  حمافظة  ويف  2007/11/18م:  بتاريخ   -18
حممد سالمة إمام مسجد قرية حجة شرق املدينة بعد استدعائه للمقابلة.

19- بتاريخ 2007/9/17م: اقتحم عناصر من األجهزة األمنية مسجد ابن تيمية يف 
حي النقار يف مدينة قلقيلية، حيث طوَّقت أكثر من عشرين عربة عسكرية، من خمتلف 
األجهزة األمنية يف ساعة متأخرة من مساء ذلك اليوم مسجد ابن تيمية يف حي النقار، 
وقامت باقتحامه واحملال اجملاورة له حبثاً عن رايات خاصة حبركة محاس!! ويف حمافظة 
اخلليل، اقتحمت األجهزة األمنية مسجدي الرمحن واإلمام البنا يف بيت كاحل غرب املدينة، 

ودنستهما بأحذية أفرادها، وسرقت بعض حمتوياهتما.

إمام ومؤذن  الغربية  بتاريخ 2008/6/10م: اختطفت األجهزة األمنية يف الضفة   -20
مسجد »إماتني« يف قلقيلية عبد القادر صوان بعد استدعائه للمقابلة، وال تزال محالت 

االختطاف مستمرة ضد أبناء حركة محاس من العلماء واألئمة والدعاة وروَّاد املساجد.

أبناء  ومالحقة  مراحلها  خمتلف  يف  التعليمية  املسرية  استهداف  ثالثًا: 
الكتلة اإلسالمية

لقد جاء دور الفلتان التعليمي بعد الفلتان األمين والسياسي يف الضفة الغربية، وبال مراعاة ألدنى 
حدٍّ ملصلحة اجملتمع يف حفاظه على حقِّ تعليم أبنائه يف ظروف يسودها األمن واالستقرار.

رت منذ البداية رئيس السلطة حممود عباس ممَّا حيدث يف الضفة  وكانت حركة محاس قد حذَّ
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الغربية احملتلة على أيدي مسلحي »فتح« واألجهزة األمنية التابعة له، إذ توّجوا ممارساهتم العبثيّة 
بتعيينهم مدراء للرتبية والتعليم يف حمافظات الضفة، بعد طردهم للمدراء الرمسيني حبجة أهنم 
الثانوية  امتحانات  أوراق  تسربت  عندما  واضحاً  كذبه  الذي ظهر  األمر  ينتمون حلركة محاس، 
العامة، يف كونه مسألة صفقة ومصلحة خاصة تضمن لعرابي الفلتان والفوضى اخلالقة جتاوز 

مرحلة الثانوية العامة بوسائل رخيصة.

1- طالب التوجيهي واملصري اجملهول وراء الفوضى التعليمية:

وتعدّ أوىل الثمار املرّة حلالة الفوضى التعليمية خصوصاً يف مراحل التعليم األوىل، بعد تعيني 
يف  الذي مت  االمتحانات  أوراق  تسريب  يف  كانت  خاصة،  مقاسات  على  والتعليم  للرتبية  مــدراء 
أدَّى إىل تأجيل االمتحان  الدراسي املاضي 2006-2007م، والذي  للعام  الغربية  مدارس الضفة 
لطلبة فلسطني كافة، فأحدث اإلرباك، وأثار حفيظة األهايل، واألدهى من ذلك ترك القضية بال 
حتقيق رغم معرفة اجلميع من املسؤول عن عملية التسريب، ومل يتوقف الفلتان التعليمي الذي 
تقوده األجهزة األمنية يف الضفة الغربية عند هذا احلدِّ، بل تعدَّاه إىل إقالة العديد من املدِّرسني 
واملعلِّمني األكفاء املخلصني لعملهم بال ذنب سوى االشتباه يف انتمائهم أو دعمهم حلركة محاس.

• الغش عنوان املرحلة.. واملستقبل جمهول لطلبة املرحلة الثانوية:

لقد كانت عملية تسريب أسئلة التوجيهي يف مدينة نابلس نقطة حتوِّل كشفت مدى استهتار 
سلطة رام اهلل بالعملية التعليمية، واألدهى من ذلك ترك القضية بال حتقيق رغم معرفة اجلميع 

من املسؤول عن عملية التسريب وأين جرت بالتحديد؟!

إنَّ موقف الالمباالة من سالم فيَّاض الذي تتواىل منه يومياً التصرحيات اليت ال ختدم سوى 
ومستقبلهم  أبنائنا  بتعليم  تعصف  بدأت  اليت  اخلالَّقة  الفوضى  من  هو  فأين  الصهيوني،  األمن 

األكادميي؟!

وقد سجلت حكومته غري الشرعية تضاعفاً ملحوظاً للفلتان األمين املمنهج، من اختطاف واقتحام 
ملؤسسات ومصادرة ممتلكات، وها هو اليوم يسجِّل خذالناً جديداً لسلك الرتبية والتعليم.

األزمة يف  يتِّم من خالهلا جتاوز هذه  رت حركة محاس من مترير صفقات خاصة  وقد حذَّ
مقابل منح شهادة الثانوية العامة لبعض أبطال الفلتان األمين والتعليمي والسياسي، أو مقابل توفري 
قاعات خاصة هلؤالء املنفلتني توفر األجواء اخلاصة للغش والتَّسريب وغريها، معتربة ذلك قرصنة 
أكادميية تتجاوز األبعاد األخالقية والقانونية، وتعزِّز لغة العربدة يف الشارع الفلسطيين، وتظهر 

العجز الكبري لدى أدعياء الشرعية القانونية والدستورية.

وقد شهدت قاعات االمتحانات يف مدرسيت عمرو بن العاص واملدرسة الصالحية يف مدينة 
واألمر  املمتحنني،  الطلبة  بني  األسئلة  حّل  جمموعات  وكثرة  الالمشروع،  »التعاون«  قمة  نابلس 

احلاضر بني اجلميع السالح الداخل واخلارج بأيدي »املطلوبني« من حركة فتح.
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من جانبها استهجنت حركة محاس يف بيان صدر)15( عنها بتاريخ 2007/6/23م، »التسريبات 
املتكررة ألسئلة الثانوية العامة، اليت كان آخرها ورقة امتحان الكيمياء، واليت اضطرت بعدها وزارة 

الرتبية والتعليم لتأجيل االمتحان إىل يوم آخر«.

وقالت احلركة يف بياهنا: »إن الفلتان األمين ال زال خميماً على مساء مدننا يف الضفة الغربية، 
الذي  األمين  الفلتان  أبطال  بأيدي  بل هي  جنائية  ليست  االمتحانات  أوراق  تسريب  وإن قضية 
يدمرون املؤسسات ودور القرآن واملساجد ويقتحمون منازل املواطنني العزل، ويتمنطقون بالسالح 

يف الشوارع استقواءاً على األبرياء، وال نرى أثراً هلم أمام الرتسانة العسكرية الصهيونية«.

واعتربت احلركة أن ما حدث يف نابلس يعد »مثرة طبيعية حلالة الفلتان اليت متارس يف مدن 
الضفة الغربية برعاية األجهزة األمنية الفلسطينية الذين ال يقومون بأداء دورهم يف محاية قاعات 
االمتحان ودوائر الرتبية والتعليم«، موضحة أن »كل ما حدث مت بعد أن قام مسلحو حركة فتح 
واألجهزة األمنية بطرد مدراء الرتبية السابقني، وتعيني مدراء على مقاساهتم املنفلتة لتوظيفها 
يف خدمة ملفاهتم اخلاصة اليت يتاجرون من خالهلا لبعض املكاسب املادية من خالل بيع األوراق 
املسربة، كما هو حال معظم دوائر الرتبية والتعليم يف الضفة الغربية، وعلى رأسها حمافظة نابلس، 
إذ قام مسلحو »فتح« بتعيني ضرغام الساحلي )أحد قادة حركة فتح يف خميم العني بنابلس( كمدير 
لرتبية حمافظة نابلس وعلى شاشات التلفزة، ومن هنا بدأت التسريبات حتى ورقة الكيمياء هذا 

اليوم«.

كون  يف  مزاعمهم  كذب  وتثبت  جلياً،  األيــام  مع  تتضح  حدث  ملا  الصورة  »إن  البيان:  وقالت 
اعتقاالهتم ومدامهاهتم واستهدافهم ألبناء محاس يتم كردة فعل هنا أو هناك، بل هي اليوم تؤكد 
أهنا ال تعدو كوهنا فرصة استغلت ملمارسة الفلتان بتغطية كاملة من األجهزة األمنية اليت أثبتت أهنا 
سيدة الفلتان وراعيته، وها هي اليوم وبعد أن مت االنقالب على الشرعية يف الضفة الغربية من 
اجمللس التشريعي والدوائر واجملالس البلدية واحمللية متارس االعتداءات املتواصلة على احلياة 
الضفة  املمارس يف  الفلتان  املدنية واالجتماعية، فحني حذرت احلركة حممود عباس من مغبة 
الغربية الذي جيري على أيدي األجهزة األمنية التابعة له ومسلحي فتح، كانت تدرك حجم املعاناة 

اليت ستصيب اجملتمع الفلسطيين«.

وأضافت احلركة يف بياهنا أن »هذه املمارسات اليت تطال هذا اليوم السلك الرتبوي والتعليمي 
ال بد هلا من وقفة جادة من قبل اجلميع، وال جمال هذه املرة الستغباء الشعب واستغفاله، فكل ما 
حيدث ال يتجاوز أيدي مسلحي »فتح« الذين يهددون ويبتزون ليل هنار يف الضفة الغربية«، مطالبة 
»حممود عباس أن يقف موقف املسؤول بدالً من انشغاله يف التضييق على »محاس« وحتجيمها من 

خالل قراراته املتواصلة لسرقة الشرعية من احلركة، ومصادرة قرار الشعب الفلسطيين«.

واختتمت احلركة بياهنا بدعوة رئيس السلطة عباس إىل وقف مسلسل الفلتان فوراً يف الضفة 
وااللتفات إىل مصاحل  العليا،  الوطنية  املصلحة  وتغليب  الشرعية إىل أصحاهبا،  وإعادة  الغربية، 

)15( لالطالع على نص البيان، انظر حمور املالحق، ص:305.
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الشعب الفلسطيين، ومحاية نتائج الثانوية العامة بدالً من إصدار القرارات لتغييب »محاس« عن 
الساحة، ومصادرة حقها املكتسب من شعبها«.

• استهداف املدارس، واعتقال املدّرسني واملدراء:

أكدت الكتلة اإلسالمية يف قطاع املعلمني احلكوميني أنَّ هناك استمراراً ملسلسل إرهاب املعلِّم 
واملعلمني،  املــدارس  على  رمسية  جهة  من  مروَّسة  غري  استبيانات  توزيع  خالل  من  الفلسطيين 
اجلوال،  اهلاتف،  رقم  لوهنا،  السيارة،  )نوع  املعلمني  من  بيانات خاصة وشخصية  تتضمن طلب 
رقم احلساب يف البنك، والتوقيع املعتمد وظيفياً(، وقالت الكتلة يف بيان هلا أن اجلهة املسؤولة مل 
تكتف بذلك، بل قامت قبل عدة أيام بفصل بعض املعلمني حبجة االنتماء السياسي، وتساءل البيان 
لصاحل من يتم جتويع وحرمان املعلمني الصادقني يف انتمائهم لدينهم ووطنهم. وأكدت على أن 
مكانة املعلم الفلسطيين أمسى وأعظم من أن جتمع عنه البيانات األمنية، وأهابت جبميع املعلمني 
عدم التعاطي مع مثل هذه االستبيانات مستقبالً، واستنكرت بشدة ما أقدمت عليه السلطة من 

فصل بعض املعلِّمني بسبب االنتماء السياسي.

وفيما يلي رصد وتوثيق ألحداث االعتداء واالعتقال حبق املدرسني واألكادمييني:

1 - بتاريخ 2007/6/14م: مسلحون من »فتح« يطلقون النار على منزل األستاذ زياد غريبة 
مدير فرع مجعية نقابة املعلمني يف صانور قضاء جنني.

2 - بتاريخ 2007/6/14م: مسلحون من »فتح« يطلقون النار على سيارة الدكتور عبد الستار 
قاسم يف نابلس، وهو حماضر يف قسم العلوم السياسية يف جامعة النجاح بنابلس.

3 - بتاريخ 2007/6/14م: مسلحون من »فتح« يطلقون النار على منزل األستاذ عبد الرؤوف 
مخايسة يف بلدة اليامون يف جنني.

4 - بتاريخ 2007/6/14م: مسلحون من »فتح« خيتطفون »لؤي قرعان« املدرس يف مدرسة 
اجلمعية اخلريية اإلسالمية من منزله الكائن يف مدينة البرية بالضفة الغربية.

5 - بتاريخ 2007/6/15م: مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية خيتطفون األستاذ سامي منر 
مدير مدرسة الشيخ راشد آل مكتوم يف رام اهلل.

6 - بتاريخ 2007/6/15م: قوات من األجهزة األمنية خيتطفون سامي الصدر يف نابلس، وهو 
أحد موظفي دائرة العالقات العامة يف جامعة النجاح الوطنية بنابلس.

7 - بتاريخ 2007/6/16م: مسلحون من »فتح« يقتحمون مديرية الرتبية والتعليم يف اخلليل، 
ومينعون مهدي ناصر الدين القائم بأعمال مديرها من دخوهلا.

عمر  األستاذ  خيتطفون  األمنية  واألجهزة  »فتح«  من  مسلحون  2007/6/26م:  بتاريخ   -  8
عساف من طولكرم.
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الرتبية  مديرية  يقتحمون  األمنية  واألجهزة  »فتح«  من  مسلحون  2007/6/30م:  بتاريخ   -  9
والتعليم يف سلفيت، ويطردون مديرها األستاذ مسري شاهني حتت هتديد السالح.

10 - بتاريخ 2007/7/1م: مسلحون من »فتح« يقتحمون مكتب الرتبية يف نابلس، ويطردون 
مخسة من املوظفني فيها حبجة انتمائهم حلركة محاس.

11 - بتاريخ 2007/7/3م: مسلحون من األجهزة األمنية يدامهون مديرية تربية وتعليم طولكرم، 
ويقومون بطرد مدير الرتبية األستاذ منري عمر.

12 - بتاريخ 2007/7/17م: مسلحون من جهاز األمن الوقائي خيتطفون الناطق باسم مجعية 
نقابة املعلمني يف طولكرم األستاذ مجال صوي بعد استدعائه للتحقيق.

ياسر  األستاذ  األمنية خيتطفون  واألجهزة  »فتح«  بتاريخ 2007/8/13م: مسلحون من   - 13
مفيت  ونائب  البلدي،  اجمللس  عضو  وهو  احملافظة،  يف  فلسطني  علماء  رابطة  سر  أمني  محاد 

قلقيلية.

14 - بتاريخ 2007/8/17م: مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية خيتطفون عنان قزيح، وهو 
أحد حفظة كتاب اهلل ومدرس لدورات قرآن كريم.

املعلم سائد حممد أمحد  األمنية خيتطفون  األجهزة  بتاريخ 2007/8/26م: قوات من   - 15
دوام مدرسي  يوم  أول  املدينة يف  تياسري قضاء  ملدرسته يف  مغادرته  أثناء  دراغمة من طوباس، 

للمعلمني.

16 - بتاريخ 2007/8/26م: األجهزة األمنية يف حمافظة جنني تعتقل املعلم املدرسي سالمة 
مخايسة أثناء توجهه لدوامه املدرسي يف يومه األول يف اليامون.

17 - بتاريخ 2007/9/2م: اختطفت األجهزة األمنية يف حمافظة اخلليل املدرس يوسف محدان 
يف مدرسة الصديق التابعة جلمعية دورا اإلسالمية.

18 - بتاريخ 2007/9/5م: جهاز املخابرات العامة يف مدينة نابلس، يستدعي أربعة من مدراء 
املدارس يف حمافظة نابلس للمثول أمامها، ومن هناك نُقِلوا إىل سجن »جنيد« املركزي يف نابلس 
بواسطة سيارة تابعة للجهاز، بعدما وُضِعَت أكياس سوداء على رؤوسهم. وقد أُحتُِجزَ املذكورون 
كمدراء  وظائفهم  عن  بالتخلي  تعهدات  على  التوقيع  على  وأرغموا  2007/9/13م،  تاريخ  حتى 
مدارس، ويف اليوم املذكور أخلي سبيل ثالثة منهم، وبقي الرابع رهن االعتقال، واملدراء الثالثة 
املفرج عنهم هم: األستاذ معمر محادنة من قرية عصرية الشمالية، واألستاذ حتسني عصيدة من 
قرية تل، واألستاذ حممد خرمة من مدينة نابلس، فيما أجربت األجهزة مديراً رابعاً، وهو األستاذ 
حممد شفيق سعادة من قرية عصرية الشمالية على التوقيع على ذات التعهد بالتنازل على منصبه 

كمدير مدرسة، ولكن مل يتم اإلفراج عنه حبجة وجود ملفات أخرى للتحقيق معه.

19 - بتاريخ 2007/9/6م: اعتقلت األجهزة األمنية حممد أبو خرمة يف نابلس، وهو مدير أحد 
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املدارس يف نابلس، بعد استدعائه للتحقيق.

مدير  وهو  سعادة،  حممد  باعتقال  العامة  املخابرات  جهاز  قام  2007/9/6م:  بتاريخ   -  20
مدرسة عصرية الشمالية األساسية يف نابلس.

العزموطي، وهو مدير  األمنية يف جنني هاشم  األجهزة  اعتقلت  بتاريخ 2007/9/7م:   -  21
تربية قباطية بعد استدعائه للمقابلة.

22 - بتاريخ 2007/9/15م: قامت األجهزة األمنية باعتقال هاشم الزهور، بعد مدامهة مدرسة 
ثانوية بيت أوال للبنني غرب مدينة اخلليل، والذي يعمل مدرساً فيها.

23 - بتاريخ 2007/9/17م: اعتقلت األجهزة األمنية الفلسطينية مخسة مدرسني كانوا متوجهني 
من منازهلم إىل إحدى مدارس حمافظة نابلس، واستناداً ملصادر حقوقية، فإن املدرسني اخلمسة 
أُوقفوا من قبل حاجز أمين فلسطيين نُصب خصيصاً هلم، وأُرْغِمُوا على الرتجل من السيارة اليت 
كانوا يستقلوهنا، واجللوس على األرض قبل اقتيادهم إىل مقر االستخبارات العسكرية يف مدينة 
نابلس، ونقلهم يف وقت الحق إىل سجن »جنيد« يف مدينة نابلس، ويف ساعات املساء أخلي سبيل 

ثالثة منهم، بينما بقي اآلخران قيد االعتقال.

24 - بتاريخ 2007/11/9م: اعتقلت األجهزة األمنية املدرس برهان شديد يف مدرسة عالر 
يف طولكرم.

25 - بتاريخ 2007/11/9م: اعتقلت األجهزة األمنية املدرس حممد النعمني يف مدرسة »عالر« 
يف طولكرم.

26 - بتاريخ 2007/11/9م: اعتقلت األجهزة األمنية األستاذ أجمد خضر املدرس يف املدرسة 
اإلسالمية يف مدينة نابلس بعد مدامهة منزله.

27 - بتاريخ 2007/11/9م: اعتقلت األجهزة األمنية األستاذ حممد العنيين املدرس للشريعة 
اإلسالمية يف مدرسة عالر الثانوية.

28 - بتاريخ 2008/6/12م: تواصل أجهزة السلطة األمنية يف مدينة اخلليل ولألسبوع الثالث 
على التوايل اعتقال املربي الفاضل األستاذ حممد العواودة مدير مدرسة الصديق األساسية من 
قرية اجملد قرب دورا دون مربر، حيث متَّ إيداعه سجن املقاطعة يف اخلليل، ومنعت عائلته وأطفاله 
اعتقال  السلطة  أجهزة  تواصل  ذاته  السياق  ويف  إليه.  احتياجاته  وإدخــال  زيارته  من  وحماميه 
املربي ياسر عمرو لليوم الرابع على التوايل دون إبداء األسباب واملربرات سوى قربه من احلركة 

اإلسالمية وحرصه على مصلحة األمة.

• اقتحام املدارس وسرقة حمتواياهتا وترهيب الطلبة:

- بتاريخ 2007/10/10م: قامت األجهزة األمنية يف مدينة نابلس باقتحام املدرسة اإلسالمية 
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بنابلس، وقامت بسرقة  التضامن اخلريية يف منطقة )رفيديا(  التابعة جلمعية  للبنني  األساسية 
ومعلّبات  مدرسية  وأغــراض  احلاسوب  أجهزة  منها  باملدرسة،  اخلاصة  األغــراض  من  جمموعة 

للطعام. 

وقال شهود عيان: إنَّ عدداً كبرياً من سيارات األجهزة األمنية املدنية قامت يف حوايل الساعة 
األمنية  األجهزة  أفــراد  قام  ثم  )رفيديا(،  منطقة  يف  الكائنة  املدرسة  مبحاصرة  ظهراً  الثانية 
باقتحامها بأسلحتهم، وقاموا باحتجاز عدد من املعلمني والطالب داخل املدرسة، قبل أن تسمح 

للطالب باملغادرة، يف حني أبقت على احتجاز املعلمني داخلها.

أن  التابعة هلا، وسبق هلم  األطفال  بإحراق حافلة روضة  األمنية  األجهزة  أفراد من  قام  كما 
أضرموا الليلة املاضية النار يف ثالث حافالت تابعة ملدرسة نور اهلدى اخلاصة يف بلدة بيتونيا 

غرب مدينة رام اهلل بالضفة الغربية ممَّا أدَّى إىل تدمريها بالكامل.

الضفة  جامعات  يف  اإلسالمية  والكتلة  الطلبة  على  األمنية  األجهزة  اعتداءات   -2
الغربية:

يعاني الطلبة اجلامعيون من املمارسات اهلمجية اليت تقرتفها أيدي مسلحي »فتح« واألجهزة 
األمنية التابعة لسلطة حممود عباس، ومل يتوقف االعتداء على الطلبة فحسب، بل مشل بعض 
على  االعتداءات  إىل  باإلضافة  الغربية،  بالضفة  املختلفة  اجلامعات  يف  واملوظفني  احملاضرين 
ممتلكات ومقرات الكتل اإلسالمية يف مجيع اجلامعات بال استثناء، هذا غري التهديدات املتواصلة 
اليت تشنها األجهزة األمنية وتتوعدها ألفراد وقادة الكتلة اإلسالمية، بعد أن أصدرت قيادة حركة 
اعتربته حركة  الضفة، وهو ما  الكتلة اإلسالمية يف جامعات  الغربية قراراً حبظر  بالضفة  فتح 

محاس قراراً سياسياً ظاملاً بامتياز)16(.

وكتلتهم  اجلامعيون  الطلبة  هلــا  تــعــرَّض  الــيت  االنتهاكات  وأخــطــر  ألهــم  رصــد  يلي  وفيما   
اإلسالمية:

1- بتاريخ 2007/6/12م: مسلحون من »فتح« يطلقون النار من داخل سيارة على ثالثة مقربني 
من »محاس« كانوا مارين من أمام مسجد النور يف نابلس، منهم الطالب يف جامعة القدس املفتوحة 

فرع نابلس: باسم السايح )أربع رصاصات يف األرجل(.

2- بتاريخ 2007/6/13م: مسلحون من »فتح« حتت محاية أجهزة األمن التابعة حملمود عباس، 
تقتحم مؤسسة الثريا يف مدينة نابلس وتدمري حمتوياهتا، وختتطف مجيع موظفيها األحد عشر، 

ومنهم أسيد بيتاوي يعمل مصمماً فنياً، وهو أحد طلبة جامعة النجاح الوطنية بنابلس.

يف  اإلسالمية  للكتلة  تعود  مقرَّات  حيرقون  »فتح«  من  مسلحون  2007/6/14م:  بتاريخ   -3
جامعة القدس املفتوحة مبدينة رام اهلل بالضفة الغربية.

)16( انظر بيان حركة محاس والكتلة اإلسالمية حول قرار السلطة حبظر أنشطة الكتلة اإلسالمية يف جامعات الضفة 
الغربية، يف حمور املالحق، ص:307.
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4- بتاريخ 2007/6/14م: مسلحون من »فتح« يدامهون عمارة »سيبويه« يف شارع عبد الرحيم 
حممود يف نابلس، ويدامهون إحدى الشقق فيه، ويدمرون كافة حمتوياهتا، وهي سكن لطلبة من 

جامعة النجاح الوطنية بنابلس.

5- بتاريخ 2007/6/14م: مسلحون من »فتح« يطلقون النار على سيارة الدكتور عبد الستار 
قاسم يف نابلس، احملاضر يف قسم العلوم السياسية يف جامعة النجاح بنابلس.

6- بتاريخ 2007/6/14م: مسلحون من »فتح« خيتطفون الطالب اجلامعي حممود كادو من 
بيت حلم بالضفة الغربية.

7- بتاريخ 2007/6/14م: مسلحون من »فتح« خيتطفون أربعة طالب جامعيني أثناء مدامهتهم 
ملركز خدمات انرتنت يف مدينة جنني.

القدس  جريدة  وكالة  مكتب  على  يعتدون  »فتح«  من  مسلحون  2007/6/14م:  بتاريخ   -8
املقدسية، »مكتب الرواد للصحافة« يف نابلس، وهو مكتب أحد احملاضرين يف جامعة النجاح، وهو 

األستاذ سهيل خلف.

9- بتاريخ 2007/6/14م: مسلحون من »فتح« يقتحمون مكتب النجاح للصحافة يف نابلس، 
ويصادرون ممتلكاته وحيرقون إحدى غرف املكتب، وهو مكتب أحد احملاضرين يف جامعة النجاح 

الدكتور فريد أبو ضهري.

10-  بتاريخ 2007/6/14م: مسلحون من »فتح« يقتحمون منازل كل من الطالبني اجلامعيني 
يف القدس املفتوحة، حممد شلباية، وحممد عارف يف خميم نور مشس يف طولكرم.

11-  بتاريخ 2007/6/14م: مسلحون من »فتح« خيتطفون طالبني جامعيني يف جنني، وهم 
طاهر نواهضة ومهام عوض.

12-  بتاريخ 2007/6/15م: األجهزة األمنية ختتطف الشاب هاني الصدر يف نابلس، وهو أحد 
طلبة كلية اهلندسة يف جامعة النجاح بنابلس، وقد تعرض للتعذيب الشديد.

13- بتاريخ 2007/6/15م: األجهزة األمنية ختتطف األستاذ سامي الصدر يف نابلس، وهو 
أحد موظفي دائرة العالقات العامة يف جامعة النجاح الوطنية بنابلس.

الصدر  وسامي  هاني  الشقيقني  منزل  تقتحم  األمنية  األجهزة  2007/6/15م:  بتاريخ   -14
أحد  وسامي  النجاح،  طلبة  من  )هاني  هبم.  اخلاصة  الكمبيوتر  أجهزة  ويصادرون  نابلس،  يف 

املوظفني(.

»مسرت  دراســات يف عمارة  مكتب  يدامهون  »فتح«  من  بتاريخ 2007/6/15م: مسلحون   -15
رائد  الدكتور  النجاح  أحد احملاضرين يف جامعة  نابلس، وهو مكتب  »رفيديا« مبدينة  بيكر« يف 

نعريات.
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16- بتاريخ 2007/6/15م: مسلحون من »فتح« يقتحمون منزل يوسف زقوت يف طولكرم، وهو 
أحد طلبة جامعة القدس املفتوحة.

17- بتاريخ 2007/6/15م: مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية خيتطفون الطالبني اجلامعيني، 
أكرم حممد من فرعون،  وعمر ترك، من خميم طولكرم.

طلبة  أحد  عتيق،  عبادة  الشاب  »فتح« خيتطفون  من  مسلحون  2007/6/15م:  بتاريخ   -18
اجلامعة األمريكية يف جنني.

19- بتاريخ 2007/6/16م: مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية حياصرون جامعة القدس يف 
أبو ديس، ويدخلون كلياته حبثاً عن حماضرين من »محاس«.

للكتلة  خمزناً  يقتحمون  األمنية  واألجهزة  »فتح«  من  مسلحون  2007/6/16م:  بتاريخ   -20
اإلسالمية يف جامعة النجاح بنابلس )وهو املخزن القديم(.

21- بتاريخ 2007/6/16م: مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية خيتطفون عبد اجلليل حنجل 
يف نابلس، وهو أحد طلبة كلية الطب البشري يف جامعة النجاح الوطنية بنابلس. 

22- بتاريخ 2007/6/16م: األجهزة األمنية ختتطف الطالب يف جامعة النجاح الوطنية بنابلس 
ماهر أبو عصب، من منزله يف مدينة قلقيلية، وقد تعرض للتعذيب الشديد.

23- بتاريخ 2007/6/16م: مسلحون من »فتح« خيتطفون الطالب اجلامعي طارق رضوان، من 
قرية كفر رمان قضاء طولكرم.

مقر  وحيرقون  يقتحمون  األمنية  واألجهزة  »فتح«  من  مسلحون  2007/6/16م:  بتاريخ   -24
الكتلة اإلسالمية يف سلفيت.

25- بتاريخ 2007/6/17م: مسلحون من »فتح« يدامهون خمزن الكتلة اإلسالمية يف جامعة 
النجاح )املخزن اجلديد( مبدينة نابلس، وقاموا مبصادرة حمتويات املخزن إىل سجن اجلنيد.

نضال  الطالب  األمنية خيتطفون  واألجهزة  »فتح«  من  بتاريخ 2007/6/17م: مسلحون   -26
مسودي من سكن طالب كلية فلسطني التقنية »خضوري« يف طولكرم.

27- بتاريخ 2007/6/18م: مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية خيتطفون الدكتور حسن 
كلية  أحد احملاضرين يف  بنابلس، وهو  أثناء مغادرهتم يف سيارة  أسرته  أعني  أمامَ  السفاريين 

القانون يف جامعة النجاح الوطنية بنابلس.

28- بتاريخ 2007/6/18م: مسلحون من »فتح« يقتحمون جامعة القدس املفتوحة يف طولكرم، 
وحطموا كل ممتلكات الكتلة اإلسالمية فيها، واعتبارها إطاراً حمظوراً هناك.

جامعة  فرعي  يقتحمون  األمنية  واألجهزة  »فتح«  من  مسلحون  2007/6/18م:  بتاريخ   -29
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القدس املفتوحة بيت حلم وبيت ساحور بالضفة الغربية، وحتطيم مقرات الكتلة اإلسالمية فيها، 
وتوزيع بيان حيظر أبناء الكتلة من التواجد يف اجلامعة.

إلسكان  خمزن  يدامهون  األمنية  واألجهزة  »فتح«  من  مسلحون  2007/6/18م:  بتاريخ   -30
العاملني يف جامعة النجاح الوطنية، ويسرقون عدداً من أجهزة الكمبيوتر وأغراض أخرى.

الطالب  منزل  يدامهون  األمنية  واألجهزة  »فتح«  من  مسلحون  2007/6/18م:  بتاريخ   -31
اجلامعي حممد عارف يف خميم نور مشس قضاء طولكرم.

الشعار  أشرف  األمنية خيتطفون  واألجهزة  »فتح«  من  بتاريخ 2007/6/19م: مسلحون   -32
على حاجز يف شارع فيصل داخل مدينة نابلس، وهو أحد طلبة كلية اهلندسة يف جامعة النجاح 

الوطنية بنابلس.

ويصادرون مقر  يدامهون  األمنية  واألجهزة  »فتح«  بتاريخ 2007/6/19م: مسلحون من   -33
الكتلة اإلسالمية داخل جامعة النجاح يف نابلس، بالتواطؤ مع رئيس جملس الطلبة يف اجلامعة.

يف  اإلسالمية  الكتلة  مقر  حيرقون  الشبيبة  حركة  من  أعضاء  2007/6/20م:  بتاريخ   -34
اجلامعة العربية األمريكية يف جنني أثناء ساعات الدوام.

35- بتاريخ 2007/6/20م: األجهزة األمنية ختتطف الشاب حسام الكرمي يف مدينة طولكرم، 
وهو أحد طلبة جامعة النجاح الوطنية بنابلس.

أمحد  الدكتور  األمنية خيتطفون  واألجهزة  »فتح«  من  مسلحون  2007/6/22م:  بتاريخ   -36
القانون يف جامعة  كلية  بعد صالة اجلمعة، وهو عميد  نابلس  اخلالدي من مسجد اجلنيد يف 

النجاح بنابلس.

37- بتاريخ 2007/6/22م: مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية يقتحمون سكن الطالب امحد 
ضمريي يف نابلس، وهو أحد أبناء الكتلة اإلسالمية يف جامعة النجاح بنابلس، ويقومون بالتَّخريب 

يف السكن. 

من  كل  منازل  يدامهون  األمنية  واألجهزة  »فتح«  من  مسلحون  2007/6/22م:  بتاريخ   -38
حممد األشقر، ومراد الفقها، وآل العتيلي يف عتيل قضاء طولكرم، وهم طلبة يف كلية »خضوري« 

طولكرم، والنجاح بنابلس.

39- بتاريخ 2007/6/22م: مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية خيتطفون أسيد عارف من 
خميم نور مشس قضاء طولكرم، وهو أحد طلبة جامعة القدس املفتوحة يف طولكرم.

الوقائي خيتطف جهاد ديرية من مدينة بيت حلم، أحد  األمن  بتاريخ 2007/6/22م:   -40
طلبة جامعة بيت حلم.

الطالب أمحد  األمنية خيتطفون  واألجهزة  »فتح«  بتاريخ 2007/6/23م: مسلحون من   -41
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جالد أثناء تواجده يف كلية )اخلضوري( يف طولكرم.

42- بتاريخ 2007/6/23م: مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية خيتطفون أمحد األشقر من 
عتيل قضاء طولكرم، وهو أحد قادة الكتلة اإلسالمية يف كلية فلسطني التقنية )خضوري( يف 

طولكرم.

الرتبية  أستاذ  األمنية خيتطفون  واألجهزة  »فتح«  من  مسلحون  2007/6/23م:  بتاريخ   -43
الرياضية يف كلية )اخلضوري( سعيد أبو زيد من مقر الكلية يف طولكرم.

فلسطني  كلية  يقتحمون  األمنية  واألجهزة  »فتح«  من  مسلحون  2007/6/23م:  بتاريخ   -44
التقنية )خضوري( يف مدينة طولكرم، ويقومون بتدمري مقر الكتلة اإلسالمية يف الكلية، ويطلقون 

ر إدارة الكلية إىل إخالء مبنى الكلية من الطلبة. النار بشكل مهجي، ممَّا اضطَّ

45- بتاريخ 2007/6/26م: مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية خيتطفون نصر اخلراز من 
نابلس، وهو أحد قادة الكتلة اإلسالمية البارزين يف جامعة النجاح الوطنية بنابلس.

46- بتاريخ 26 /6/ 2007م: مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية خيتطفون الطالب ضياء 
مصلح الناشط يف الكتلة اإلسالمية يف جامعة النجاح الوطنية أثناء وجوده يف نابلس، وهو من 

قرية صرة قضاء نابلس.

47- بتاريخ 27 /6/ 2007م: مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية خيتطفون الطالب ضياء 
نابلس،  بوابة اجلامعة يف  أثناء خروجه من  الوطنية  النجاح  الرتبية يف جامعة  ابن كلية  الطويل 
الرئيسية حلرم  الساحة  داخل  اهلوية وهو  إبراز  منه  ُطلِبَ  قد  الطالب  أنَّ  بالذكر  ومن اجلدير 

اجلامعة.

48- بتاريخ 27 /6/ 2007م: األجهزة األمنية ختتطف الطالب يف اجلامعة األمريكية توفيق 
أبو جبارة من طوباس بعد استدعائه من قبل األجهزة األمنية.

العربية  اجلامعة  يف  الطالب  »فتح« خيتطفون  من  مسلحون  2007م:   /6/  28 بتاريخ   -49
األمريكية عبد اهلل صاحل من قرية عانني غرب جنني.

50- بتاريخ 28 /6/ 2007م: مسلحون من »فتح« خيتطفون حممد هاشم السعدي من بيته يف 
جنني، وهو طالب يف اجلامعة العربية األمريكية.

51- بتاريخ 30 /6/ 2007م: األمن الوقائي خيتطف الطالب يف جامعة اخلليل إبراهيم كساب 
من داخل سكنه يف مدينة اخلليل.

52- بتاريخ 30 /6/ 2007م: األمن الوقائي خيتطف الطالب يف جامعة اخلليل عامر اهليموني 
من داخل سكنه يف مدينة اخلليل.

53- بتاريخ 30 /6/ 2007م: األمن الوقائي خيتطف الطالب يف جامعة اخلليل نائل رمضان 
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من داخل سكنه يف مدينة اخلليل.

54- بتاريخ 30 /6/ 2007م: األجهزة األمنية ختتطف الطالب يف جامعة اخلليل عالء احملاريق 
على حاجز قرب مدخل مدينة اخلليل.

55- بتاريخ 30 /6/ 2007م: مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية خيتطفون املواطن عمار 
عجاوي من منزله يف مدينة جنني، وهو طالب يف اجلامعة العربية األمريكية يف جنني.

56- بتاريخ 1 /7/ 2007م: األجهزة األمنية ختتطف مسري دواهقة من منزله يف سلفيت، وهو 
أحد طلبة جامعة القدس املفتوحة.

57- بتاريخ 3 /7/ 2007م: األجهزة األمنية ختتطف الطالب يف جامعة بري زيت عالء وجيه، 
وهو من سكان قرية عارورة قضاء رام اهلل.

58- بتاريخ 4 /7/ 2007م: مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية خيتطفون مصطفى حجة من 
برقة قضاء نابلس، وهو أحد طلبة النجاح.

59- بتاريخ 5 /7 / 2007م: مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية خيتطفون الطالب يف جامعة 
القدس املفتوحة فرع بيت حلم مهند العصا أثناء حماولته للدخول إىل اجلامعة، وهو من منطقة 

العبيدية قضاء بيت حلم.

60- بتاريخ 6 /7 / 2007م: مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية خيتطفون الطالب فادي 
محد رئيس جملس طلبة جامعة بري زيت يف رام اهلل، وقد مت اختطافه ثالث مرات.

61- بتاريخ 7/7/ 2007م: مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية يطردون عدداً من أبناء الكتلة 
اإلسالمية من جامعة القدس املفتوحة يف أول يوم امتحانات هنائية، ويهددوهنم إن عادوا.

62- بتاريخ 7/7/ 2007م: مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية خيتطفون الشيخ يوسف زقوت 
إمام املسجد اجلديد من بيته يف طولكرم، وهو أحد طلبة جامعة القدس املفتوحة.

بنابلس،  النجاح  جامعة  يف  الطالبية  الشبيبة  حركة  من  أفــراد  2007م:   /9/7 بتاريخ   -63
يدامهون مركز التصوير التابع للكتلة اإلسالمية داخل اجلامعة من أجل إغالقه، وحال دون ذلك 
الشبيبة  لصاحل  اجلامعة  إدارة  وتدخلت  بوجههم،  اجلامعة  أمن  أفــراد  من  وعدد  الطلبة  وقوف 

الفتحاوية ومت إغالق كافة مراكز التصوير التابعة للكتلة داخل اجلامعة.

64- بتاريخ 10/7/ 2007م: األجهزة األمنية ختتطف الطالب فادي محد رئيس جملس الطلبة 
يف جامعة بري زيت يف رام اهلل للمرة الثانية.

65- بتاريخ 10/7/ 2007م: األجهزة األمنية ختتطف األستاذ حممود بري من سنرييا قضاء 
قلقيلية، وهو أحد طلبة الدراسات العليا يف جامعة النجاح الوطنية بنابلس.
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66- بتاريخ 10/7/ 2007م: األجهزة األمنية ختتطف الطالب يف جامعة النجاح فراس شواهنة 
من كفر ثلث قضاء قلقيلية أثناء تواجده يف مدينة نابلس.

67- بتاريخ 10/7/ 2007م: األجهزة األمنية ختتطف الطالب يف جامعة بري زيت عبد الشايف 
دحلة من منزله يف بيتونيا قضاء رام اهلل.

68- بتاريخ 10/7/ 2007م: أفراد من حركة الشبيبة الطالبية يف جامعة بري زيت يدامهون 
مقر الكتلة اإلسالمية يف جامعة بري زيت بالضفة الغربية، وخيربونه ويسرقون أجهزة حاسوب 

ووثائق.

الكتلة  أبو عرقوب ممثِّل  إياد  69- بتاريخ 10/7/ 2007م: األجهزة األمنية ختتطف الطالب 
اإلسالمية يف جامعة بري زيت يف رام اهلل.

70- بتاريخ 10/7/ 2007م: مسلحون من حركة الشبيبة الطالبية يعتدون على اعتصام للكتلة 
اإلسالمية يف جامعة بري زيت احتجاجاً على اعتقال طلبة من اجلامعة، وتنقل عشرون إصابة إىل 

املستشفى على إثرها. 

71- بتاريخ 10/7/ 2007م: مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية خيتطفون حممد أبو لبدة 
رئيس مجعية الفرقان اخلريية، وهو طالب دراسات عليا يف جامعة بري زيت يف رام اهلل.

72- بتاريخ 10/7/ 2007م: األجهزة األمنية ختتطف الطالب يف جامعة بري زيت يف رام اهلل 
أنس عابد، وهو أحد أبناء الكتلة اإلسالمية يف قسم اللغة العربية.

73- بتاريخ 10/7/ 2007م: األجهزة األمنية حتاصر مثانني من نشطاء الكتلة اإلسالمية داخل 
جامعة بري زييت يف رام اهلل.

بين  فادي  النجاح  الطالب يف جامعة  األمنية ختتطف  األجهزة  بتاريخ 11/7/ 2007م:   -74
فضل من عقربا قضاء نابلس أثناء تواجده يف مدينة نابلس.

75- بتاريخ 11/7/ 2007م: األجهزة األمنية ختتطف الطالب يف جامعة النجاح بنابلس حممد 
عصيدة من تل قضاء نابلس أثناء تواجده يف مدينة نابلس.

76- بتاريخ 11/7/ 2007م: األجهزة األمنية ختتطف الطالب يف جامعة النجاح بنابلس صالح 
زهدي قواريق من عورتا قضاء نابلس أثناء تواجده يف مدينة نابلس، ويضعون على رأسه كيساً 

أثناء اختطافه.

وبالتنسيق املشرتك مع  ليقوموا  األمنية  باألجهزة  بتاريخ 11/7/ 2007م: متَّ االستقواء   -77
كلية  مبنى  أكثر من 120 طالبة وطالبًا يف  زيت، وحصر  بري  الشبيبية مبحاصرة جامعة  الكتلة 
إرادة واضحة وصرحية إلمخاد صوت احلقيقة، واملطالبة باحلد األدنى من احلقوق  العلوم، يف 

الطالبية.
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جامعة  الطالب يف  على  بالضرب  يعتدون  »فتح«  من  مسلحون  2007م:   /13/7 بتاريخ   -78
النجاح الوطنية عبد الكريم منى يف حي الضاحية داخل مدينة نابلس.

الوطنية  النجاح  الطالب يف جامعة  األمنية ختتطف  بتاريخ 13/ 7 / 2007م: األجهزة   -79
حممود يوسف حايك من زيتا مجاعني غرب سلفيت من أمام املسجد بعد صالة العشاء.

80- بتاريخ 14/ 7 / 2007م: األجهزة األمنية ختتطف الطالب يف اجلامعة األمريكية العربية 
ثائر قاللوة، وهو أحد قادة الكتلة اإلسالمية يف اجلامعة من قرية اجلديدة قضاء جنني.

81- بتاريخ 14/ 7 / 2007م: األجهزة األمنية ختتطف هيثم سامي أبو محد من عقابا جنني 
النجاح  جامعة  طلبة  أحد  وهو  اجلسر،  من  الفلسطيين  اجلانب  على  األردن،  من  عودته  أثناء 

الوطنية.

82- بتاريخ 14/ 7 / 2007م: األجهزة األمنية ختتطف الطالبني يف جامعة النجاح الوطنية من 
قرية طمون قضاء طوباس عبادة الطوباسي، وشايف بشارات.

83- بتاريخ 15/ 7 / 2007م: أمن جامعة النجاح الوطنية بنابلس يعتدون على أربعة من طلبة 
اجلامعة على إثر االشتباه هبم بتوزيع بيان يف اجلامعة حيمل اسم الكتلة اإلسالمية، وهتديد الطلبة 

بفصلهم.

قرية  بيته يف  الوقائي خيتطف أمحد خالد حرب من  األمن  بتاريخ 15/ 7 / 2007م:   -84
اسكاكا قضاء سلفيت، وهو أحد طلبة جامعة القدس املفتوحة.

85- بتاريخ 15/ 7 / 2007م: مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية خيتطفون الطالب يف كلية 
الشريعة يف جامعة النجاح سيد عقل من قرية بديا قضاء سلفيت.

86- بتاريخ 16/ 7 / 2007م: األجهزة األمنية ختتطف أسامة دواهقة شقيق الشهيد القسامي 
سامر دواهقة من منزله يف سلفيت، وهو أحد طلبة جامعة القدس املفتوحة.

87- بتاريخ 16/ 7 / 2007م: أمن جامعة النجاح الوطنية بنابلس يعتدون بالضرب على جنل 
كلية  أثناء وجوده داخل اجلامعة، وهو طالب يف  التشريعي عزيز دويك )حازم(،  رئيس اجمللس 

الصيدلة.

88- بتاريخ 18/ 7 / 2007م: األجهزة األمنية ختتطف خالل االعتداء على اعتصام نسوي 
ألهايل املعتقلني يف نابلس، الطالب يف جامعة النجاح بنابلس معاذ السركجي.

89- بتاريخ 18/ 7 / 2007م: األجهزة األمنية ختتطف الطالب يف جامعة النجاح الوطنية عمار 
جرادات من السيلة احلارثية قضاء جنني.

90- بتاريخ 21/ 7 / 2007م: األجهزة األمنية ختتطف أنس عبد احلافظ اخلفش، 22 عاماً، 
من مردة قضاء سلفيت، وهو أحد طلبة جامعة القدس املفتوحة يف سلفيت.
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91- بتاريخ 22/ 7 / 2007م: األجهزة األمنية ختتطف الطالب يف اجلامعة األمريكية حممد 
خملوف، وأحد قيادات الكتلة اإلسالمية فيها من قرية برقني قضاء جنني. 

92- بتاريخ 23/ 7 / 2007م: األجهزة األمنية ختتطف أمحد اخلفش أحد طلبة جامعة النجاح 
من سكنه داخل نابلس، وهو من مردة قضاء سلفيت.

93- بتاريخ 24/ 7 / 2007م: حركة الشبيبة الطالبية يف جامعة النجاح الوطنية بنابلس، هتاجم 
املربح، واستخدموا  بالضرب  الكتلة  أبناء  للكتلة اإلسالمية داخل اجلامعة، ويعتدون على  فعالية 
رامي  عتيلي،  شادي  املصابني:  الطلبة  من  عرف  وغريها،  سكاكني  من ضمنها  احلــادة  األدوات 

عيسى، سامر عوض.

94- بتاريخ 24/ 7 / 2007م: مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية، يقتحمون جامعة النجاح 
الوطنية، ويعتدون على طالبات الكتلة اإلسالمية، وقاموا بإطالق النار يف باحات اجلامعة، ويصيبون 
عدداً من الطلبة، فيما استشهد حممد رداد إثر إطالق النار على رأسه من مسافة قريبة، وقاموا 
باعتقال أربعني طالباً من الكتلة اإلسالمية، عُِرفَ منهم: أشرف مريش، وأمين اخلراز، وحممد 
سعيد خويلد، وأمين وليد نعاله، من كلية هندسة، وسامي األقرع من ياصيد مشال نابلس، الطالب 
يف  كلية االقتصاد، وأدهم شواهنة وشقيقه، وإبراهيم شواهنه، وعبد الرمحن عوده من طولكرم، 

وأمحد البوريين )زبن(، وحممد ناصيف من طولكرم، وحممد يونس، وحامت الزغري.

95- بتاريخ 26/ 7 / 2007م: األجهزة األمنية يف نابلس تداهم مسجد الروضة الكائن يف حي 
)رفيديا( يف نابلس، ويقومون بسرقة عددٍ من املنشورات التابعة للكتلة اإلسالمية يف النجاح.

96- بتاريخ 27/ 7 / 2007م: األجهزة األمنية يف نابلس ختتطف الطالب اجلامعي طه البشتاوي 
أثناء مشاركته يف مسرية تشييع جثمان الشهيد حممد رداد.

97- بتاريخ 28/ 7 / 2007م: األجهزة األمنية ختتطف الطالب اجلامعي رأفت شحرور أثناء 
نقل الشهيد حممد رداد من مستشفى طولكرم.

هباء  اجلامعي  الطالب  ختتطف  نابلس  يف  األمنية  األجهزة  2007م:   /  7  /29 بتاريخ   -98
من  والطالب حممد طالب  بنابلس،  الوطنية  النجاح  جامعة  أبواب  من  أثناء خروجه  العينبوسي 

سلفيت.

99- بتاريخ 2/ 8 / 2007م: العشرات املسلحني من »فتح« واألجهزة األمنية، يدامهون بعشرات 
اآلليات منطقة الشيوخ املصنفة )C( حسب اتفاقية )أوسلو( املشؤومة، واليت ال ميكن الوصول 
إليها إال عرب معسكر سعري الصهيوني، ويعتقلون كالً من الطلبة اجلامعيني عامر إبراهيم حاليقة، 

حممود محدي حاليقة، حممد ساهر حاليقة.

من شويكة،  غامن  من: سعادة  كالً  األمنية ختتطف  األجهزة  2007م:   /  8  /3 بتاريخ   -100
وشادي عتيلي من عتيل، وعبد اهلل أبو مشس من عتيل.
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اللغة اإلجنليزية  الطالبية يف قسم  الشبيبة  أبناء حركة  بتاريخ 8/ 8 / 2007م: أحد   -101
يف جامعة النجاح يقوم برش الغاز املسيل للدموع على طالبات الكتلة اإلسالمية اللواتي يُرشِدن 
الطالبات يف مركز اخلدمة اجملتمعية التابع جلامعة النجاح الوطنية، دون وقوع إصابات، وأفراد 

أمن اجلامعة مينعون الطالبات من العودة ملمارسة دورهنّ.

املفتوحة  القدس  الطالب يف جامعة  األمنية ختتطف  األجهزة  بتاريخ 8 /8 /2007م:   -102
عطية السراحنة من خميم الفوار جنوب اخلليل.

103- بتاريخ 8/10/ 2007م: أفراد من أمن جامعة اخلليل يعتدون بالضرب على طلبة من 
أبناء وقادة الكتلة اإلسالمية يف اجلامعة على إثر إرشادهم للطلبة اجلدد يف اجلامعة، وهم: حممد 
العواودة – رئيس جملس الطلبة، إبراهيم كساب – عضو جملس، جهاد العواودة – عضو جملس، 

عالء احملاريق – كتلة إسالمية، طاهر عصافرة– كتلة إسالمية، محزة زريقات – كتلة إسالمية.

104- بتاريخ 12/ 8 / 2007م: قام عدد من أفراد األمن يف جامعة اخلليل باالعتداء بالضرب 
على رئيس جملس الطلبة، وعدد من أعضاء اجمللس، وأبناء الكتلة اإلسالمية هناك، حيث كانت 
إدارة اجلامعة قد حاولت منع الكتلة اإلسالمية وجملس الطلبة احملسوم للكتلة اإلسالمية حسب 
نتائج آخر انتخابات هناك من إرشاد الطلبة اجلدد، فرفضت الكتلة وقف إرشادها للطلبة اجلدد 
بصفته نشاطاً سنوياً طالبياًَ نقابياً حبتاً، فقام عدد من أفراد أمن اجلامعة باهلجوم على طاوالت 
اإلرشاد وقلبها واالعتداء بالضرب على مخسة من أبناء الكتلة اإلسالمية وقادهتا، وهم: حممد 
عواودة – رئيس اجمللس، إبراهيم كساب – عضو جملس، جهاد عواودة – عضو جملس، عالء 

احملاريق – كتلة إسالمية، طاهر عصافرة– كتلة إسالمية، محزة زريقات – كتلة إسالمية.

105- بتاريخ 13/ 8 / 2007م: مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية خيتطفون كالً من أنس 
فرح مسحان، نضال جابر، واالثنني طلبة يف جامعة النجاح الوطنية.

نابلس  بتاريخ 17/ 8 / 2007م: مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية خيتطفون من   -106
املواطن عنان قزيح، وهو أحد حفظة كتاب اهلل، ومدرِّس لدورات القرآن الكريم، وطالب يف كلية 

الرياضة يف جامعة النجاح الوطنية.

قرية  من  األمنية خيتطفون  واألجهزة  »فتح«  من  مسلحون  2007م:   /  8  /17 بتاريخ   -107
فرعطة قضاء قلقيلية الطالب يف جامعة النجاح الوطنية عبد الرحيم الطويل بعد مدامهة منزله 

يف القرية.

108- بتاريخ 18/ 8 / 2007م: أفراد من أمن جامعة النجاح الوطنية بنابلس، يعتدون بالضرب 
على ثالثة من طلبة الكتلة اإلسالمية يف كلية الطب البشري، وهم: يوسف حطاب، ومعاذ دراغمة، 
وخبيب بدوي، بدعوى إرشادهم للطلبة اجلدد القادمني إلجراء مقابلة التسجيل والقبول يف الكلية، 
ومتَّ سحب هويات الطلبة الثالثة بأسلوب جنود الصهاينة على احلواجز العسكرية، وإدخاهلم إىل 
اجليبات بالقوة أمام الطلبة، ورفعت القضية من قبل أفراد األمن إىل رئيس اجلامعة، وبعد اتصاالت 
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حثيثة من الكتلة اإلسالمية وأهايل الطلبة، متَّ إعادة اهلويات اجلامعية إىل الطلبة الثالثة.

109- بتاريخ 2007/8/18م: قوات من األجهزة األمنية خيتطفون ثالثة طالب جامعيني من 
دير الغصون قضاء طولكرم أثناء تواجدهم يف سكنهم يف مدينة نابلس، وهم: مالك حسين بدران، 

وأدهم حممد أبو عيسى، وحممد زهري حسن.

110- بتاريخ 2007/8/21م: قوات من األجهزة األمنية يف قرية فرعون جنوب طولكرم تعتقل 
الطالب اجلامعي ماهر حممد حطاب، 20 عاماً، من منزله يف القرية.

النجاح  جامعة  الطالب يف  يعتقلون  األمنية  األجهزة  من  قوات  2007/8/22م:  بتاريخ   -111
الوطنية، وأحد أبناء الكتلة اإلسالمية عامر املصري من منزله يف خميم عسكر بنابلس.

112- بتاريخ 2007/8/22م: قوات من األجهزة األمنية يف جنني تعتقل املواطن حممود الزعيب 
من اليامون غرب جنني، وتقتاده إىل جهة جمهولة للتحقيق معه، وهو أحد طلبة اجلامعة العربية 

األمريكية.

113- بتاريخ 2007/8/24م: األجهزة األمنية يف نابلس، وعلى رأسها جهازا املخابرات واألمن 
الوقائي تداهم عدداً من سكنات طلبة الكتلة اإلسالمية يف جامعة النجاح، بدعوى وجود معلومات 
عن نية الكتلة اإلسالمية إقامة نشاط احتجاجي داخل اجلامعة ضد قرار اجلامعة بفصل 9 من 
واليت  2007/7/24م،  الثالثاء  أحداث  إثر  على  اجلامعة  من  اإلسالمية  الكتلة  وطالبات  طالب 

استشهد على إثرها الطالب حممد ردَّاد أحد أفراد الكتلة اإلسالمية يف جامعة النجاح الوطنية.

114- ونتج عن هذه املدامهات اعتقال العديد من الطلبة من أبناء وقادة الكتلة اإلسالمية يف 
اجلامعة، وهم: بكر عتيلي، أمحد أبو الشوارب، أسامة مهنا، صالح أبو طالب، حممد جرادات.

األول  الدراسي  اليوم  الليلة نفسها، وهي عشية  الوقائي يف  األمن  115- وداهم كذلك جهاز 
للفصل اجلديد يف جامعة النجاح منزل القيادي يف الكتلة اإلسالمية نصر اخلرَّاز، وقاموا باعتقال 

كلٍّ من: نصر اخلرَّاز، عبد الرمحن اشتية، أمحد الضمريي.

116- بتاريخ 2007/8/25م: قوات من األجهزة األمنية حياصرون منزل الطالب يف جامعة 
بياٍن حلركة  بتعليق  بأنه قام  الوطنية معاذ املصري، ويعتقلونه حبجة ورود تقارير تفيد  النجاح 

محاس يف منطقته يف خميم عسكر اجلديد بنابلس.

النجاح  جامعة  يف  الطالب  تعتقل  األمنية  األجهزة  من  قوات  2007/8/27م:  بتاريخ   -117
الوطنية، وابن الكتلة اإلسالمية إحسان املدبوح أثناء خروجه من أبواب اجلامعة يف نابلس.

النجاح  جامعة  يف  الطالب  تعتقل  األمنية  األجهزة  من  قوات  2007/8/27م:  بتاريخ   -118
الوطنية، وابن الكتلة اإلسالمية قدري شاهني أثناء خروجه من أبواب اجلامعة يف نابلس.

119- بتاريخ 2007/8/28م: قوات من األجهزة األمنية ختتطف الطالب اجلامعي عنان قزيح 
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أثناء خروجه من أبواب اجلامعة، للمرة الثانية. 

120- بتاريخ 2007/8/27م: قوات من األجهزة األمنية ختتطف الطالب يف اجلامعة األمريكية 
داوود مخايسة بعد استدعائه للتحقيق.

121- بتاريخ 2007/8/28م: قامت أعداد كبرية من اآلليات التابعة لألجهزة األمنية، اخلاضعة 
إلمرة رئيس السلطة الفلسطينية حممود عباس، وعلى رأسها جهاز املخابرات العامة الفلسطينية، 
ومبشاركة قادة من حركة الشبيبة الطالبية يف جامعة النجاح الوطنية يف نابلس، مبحاصرة بناية 
»القصر« يف املدينة، واليت حتتوي على شقة سكن لطلبة من أبناء وقادة الكتلة اإلسالمية يف جامعة 
النجاح، حيث أطلق أفراد أمن »عباس« النار على أبواهبا ما أدَّى إىل تدمريها، ومن ثمَّ اقتحموا 
الشّقة، فلم جيدوا فيها أحداً من طلبة السكن، وقاموا بتخريب الشقة وتدمريها من الداخل بشكل 

واسع.

122- بتاريخ 2007/8/28م: قوات من األجهزة األمنية تعتدي بالضرب على الطالب اجلامعي 
إيهاب دغلس، لكونه يشاهد أحداث اقتحام أحد مساكن الطلبة من قبل تلك األجهزة، وهو يقف 

أمام بيت أهله مقابل عمارة القصر يف نابلس.

محزة  اجلامعي  الطالب  ختتطف  األمنية  األجهزة  من  قــوات  2007/8/29م:  بتاريخ   -123
عليان بعد مقابلة يف مقرات األجهزة األمنية بنابلس، وهو أحد قادة الكتلة اإلسالمية يف جامعة 

النجاح.

النجاح  جامعة  يف  الطالبني  الشقيقني  تعتقل  األمنية  األجهزة  2007/8/29م:  بتاريخ   -124
الوطنية حممد عبد العزيز بين عودة، وبالل عبد العزيز بين عودة، من طمون قضاء طوباس.

قلقيلية  من  خيتطفون  األمنية  واألجهزة  »فتح«  من  مسلحون  2007/8/30م:  بتاريخ   -125
الطالب يف جامعة النجاح الوطنية حممود اجلعيدي.

لبدة من  أبو  املواطن حممد  األمنية ختتطف  األجهزة  قوات من  بتاريخ 2007/9/2م:   -126
مكتب النائب مريم صاحل يف رام اهلل أمام وفود أجنبية، وهو مدير مجعية القرآن والسنة، وأحد 

طلبة الدراسات العليا يف جامعة بري زيت.

127- بتاريخ 2007/9/2م: قوات من األجهزة األمنية تداهم سكنات طالبات الكتلة اإلسالمية 
يف اجلامعة األمريكية يف جنني، مصطحبني معهم شرطيات لتفتيش السكن، وتصادر عدداً من 

حمتوياته.

128- بتاريخ 2007/9/3م: قوات من األجهزة األمنية ختتطف الطالب اجلامعي عنان قزيح بعد 
مقابلة يف مقرات األجهزة األمنية بنابلس، وهو أحد أبناء الكتلة اإلسالمية يف جامعة النجاح.

الطالب اجلامعي عامر  األمنية ختتطف  األجهزة  بتاريخ 2007/9/3م: قوات من   -129
الكتلة  أبناء  أحد  بنابلس، وهو  القديم  الكائن يف خميم عسكر  منزله  بعد مدامهة  املصري 
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اإلسالمية يف جامعة النجاح.

النجاح  الطالب يف جامعة  األمنية خيتطفون  األجهزة  قوات من  بتاريخ 2007/9/3م:   -130
الوطنية شايف بشارات من قرية طمّون قضاء طباس.

131- بتاريخ 2007/9/4م: قوات من األجهزة األمنية ختتطف القياديني يف الكتلة اإلسالمية 
يف جامعة بري زيت إياد أبو عرقوب، وعبد اهلل عويس.

املفتوحة  القدس  جامعة  يف  احملاضر  األمنية  األجهزة  اعتقلت  2007/9/6م:  بتاريخ   -132
يوسف توفيق أبو الرب أثناء خروجه من اجلامعة يف مدينة جنني.

133- بتاريخ 2007/9/7م: قوات من األجهزة األمنية ختتطف الطالبني اجلامعيني اليف بين 
فضل، وعالء ديرية، واالثنني من قرية عقربا قضاء نابلس.

134- بتاريخ 2007/9/8م: قوات من األجهزة األمنية ختتطف الطالب اجلامعي »حممد أنس« 
حسين البوريين أثناء مغادرته إىل قريته عصرية الشمالية من منطقة املساكن الشعبية، وهو جنل 

النائب األسري حسين البوريين.

135- بتاريخ 2007/9/9م: قامت األجهزة األمنية يف اخلليل، باالعتداء على مؤمتر طالبي، 
الكتلة  تقوده  )الــذي  الطلبة  احتــاد  جملس  له  دعا  اجلامعة،  لطلبة  اجلامعية  بالقروض  يتعلَّق 
املستمر  التعليق  آخر مستجدات  على  الطلبة  اجلامعة الطالع  الطالبية يف  والكتل  اإلسالمية(، 
للدوام منذ شهر بسبب إلغاء القروض عن الطلبة، وكان من املفرتض أن يكون هذا املؤمتر أمام 
اجلامعة، وبعد أن بدأ املؤمتر بقراءة القرآن الكريم تفاجأ الطلبة حبضور سيارات من األجهزة 
األمنية الفلسطينية وبأعداد كبرية، وقاموا مبهامجة الطلبة باهلراوات وإطالق النار بكثافة، وخالل 
ذلك أصيب العديد من الطلبة عرف منهم: الطالب حممد جربيل الدراويش، وإصابته يف الرأس، 
والطالب حممد إمساعيل الواوي، باإلضافة إىل حوايل 20 إصابة بكدمات نتيجة الضرب باهلروات 
وأعقاب البنادق، ويعتقلون عدداً من أبناء الكتلة يف اجلامعة، وهم: توفيق حممد عبيد، معتز حممد 
نواجعة، إبراهيم رزق الشراونة، إيهاب شفيق القوامسة، طاهر عصافرة، عاصم اجلعربي، عمر أبو 

عرقوب، وغسان الرجيب.

136- بتاريخ 2007/9/9م: مسلحون من »فتح« خيتطفون الطالب اجلامعي حممد أبو ليفة، 
وهو عضو جملس الطلبة يف كلية فلسطني التقنية يف طولكرم، وأحد قيادات الكتلة اإلسالمية.

النجاح  جامعة  يف  الطالب  ختتطف  األمنية  األجهزة  من  قوات  2007/9/9م:  بتاريخ   -137
الوطنية عبادة الطوباسي، من قرية طمون قضاء طوباس.

138- بتاريخ 2007/9/12م: قوات من األجهزة األمنية ختتطف الطالب يف جامعة النجاح 
يطا  وهو من  العسكرية،  معه يف مقراهتم  للتحقيق  ويقتادونه  بنابلس عمر مجعة،  الوطنية 

قضاء اخلليل.
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139- بتاريخ 2007/9/17م: مسلحون من »فتح« خيتطفون الطالب اجلامعي هباء السريدي 
أحد طلبة كلية فلسطني التقنية يف طولكرم.

140- بتاريخ 2007/9/18م: مسلحون من »فتح« يف رام اهلل خيتطفون الطالب اجلامعي حممد 
قرعان رئيس جملس طلبة جامعة بري زيت السابق بعد مدامهة منزله.

141- بتاريخ 2007/9/19م: قوات من األجهزة األمنية ختتطف الطالب قتيبة حسني صوان 
أحد طلبة كلية الدعوة وأصول الدين، وهو من قرية إماتني قضاء قلقيلية.

142- بتاريخ 2007/9/22م: قوات من األجهزة األمنية تعتقل كالً من الطالبني اجلامعيني يف 
جامعة القدس املفتوحة عبد الرمحن الطرمان، وحسني قاللوة، على هامش االعتصام النسوي 

ألهايل املختطفني يف رام اهلل.

143- بتاريخ 2007/9/23م: األجهزة األمنية تعتقل عمرو رشيد أبو عرة، وهو طالب يف جامعة 
بريزيت، كما قامت باعتقال حممد قرعان للمرة الثانية من بيته يف مدينة البرية، وهو أحد طلبة 

جامعة بري زيت أيضاً. 

144- بتاريخ 2007/9/24م: قامت األجهزة األمنية باقتحام خمزن تابع للكتلة اإلسالمية يف 
اجلامعة األمريكية، وقامت مبصادرة حمتوياته، وقامت بإحراق املكان قبل مغادرهتا.

145- بتاريخ 2007/9/25م: اعتقلت األجهزة األمنية الطالب حممد عفانة عضو جملس طلبة 
اجلامعة العربية األمريكية لدى خروجه من مسجد عبد اهلل بن رواحة يف قرية الزبابدة شرق 

املدينة.

146- بتاريخ 2007/9/26م: قامت األجهزة األمنية باقتحام كلية احلاجة عندليب للتمريض 
يف مستشفى اإلحتاد النسائي بنابلس، وقامت بإطالق نار كثيف داخلها، قبل أن تعتقل الطالب 
راسم اخلطاب من داخلها، وهو أحد نشطاء حركة محاس يف نابلس، وأحد الذين أبعدهتم سلطات 

االحتالل اإلسرائيلي إىل قطاع غزة قبل سنوات.

147- بتاريخ 2007/9/30م: قوات من األجهزة األمنية تصادر عدداً من نشرات وإصدارات 
تابعة جمللس طلبة جامعة اخلليل الذي تقوده الكتلة اإلسالمية.

بريزيت خلدون  الطالب يف جامعة  الوقائي  األمن  اعتقل جهاز  بتاريخ 2007/10/1م:   -148
زكريا مظلوم، 23 عاماً، بالقرب من دوار املنارة داخل مدينة رام اهلل.

149- بتاريخ 2007/10/1م: اعتقل جهاز األمن الوقائي الطالب يف جامعة بريزيت مراد أبو 
البهاء، 21 عاماً، بالقرب من دوار املنارة داخل مدينة رام اهلل.

150- بتاريخ 2007/10/3م: اعتقلت األجهزة األمنية الطالب يف جامعة النجاح إيهاب دغلس 
بعد استدعائه للمقابلة.
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جامعة  إدارة  متارسها  اليت  والتضييق  املنع  حلملة  واستمراراً  2007/10/4م:  بتاريخ   -151
النجاح بنابلس على الكتلة اإلسالمية وأنشطتها يف اجلامعة، قامت إدارة جامعة النجاح حبظر 
موقع الكتلة اإلسالمية يف اجلامعة على شبكة اإلنرتنت، وعدد من املواقع اإلخبارية اإللكرتونية 
اليت تتبع حلركة املقاومة اإلسالمية »محاس«، أو تؤيدها بطريقة أو بأخرى، حيث أكدت مصادر 
مطلعة أن اجلامعة قامت حبظر موقع الكتلة اإلسالمية، وعدد من املواقع اإلخبارية اإلعالمية 
تصدرها موقع املركز الفلسطيين لإلعالم، وشبكة فلسطني اآلن، وشبكة فلسطني للحوار، إضافة 
إىل حظر استخدام الربيد االلكرتوني من فئة »جي ميل«، والذي تدعي اجلامعة بأن بعض الطلبة 

يقومون من خالله بإرسال واستقبال ملفات وأخبار وتقارير تعود حلركة محاس ومناصريها.

152- بتاريخ 2007/10/7م: اعتقلت األجهزة األمنية يف رام اهلل حممد القيق رئيس جملس 
طلبة جامعة بري زيت السابق.

153- بتاريخ 2007/10/8م: قام أفراد من حركة الشبيبة الفتحاوية يف جامعة بريزيت باالعتداء 
على الكتلة اإلسالمية ومتزيق هتاني اإلفراج اليت وضعت على أبواب الكليات يف اجلامعة لطلبة 

الكتلة اإلسالمية.

154- بتاريخ 2007/10/10م: اعتقلت األجهزة األمنية الطالب يف جامعة النجاح الوطنية معتز 
الواوي، شقيق الشهيد نضال الواوي، من سكان البلدة القدمية يف املدينة أثناء خروجه من اجلامعة 

يف منطقة اجلنيد بنابلس.

اإلسالمية،  الكتلة  حظر  الوطنية  النجاح  جامعة  إدارة  أقرَّت  2007/10/10م:  بتاريخ   -155
وتولَّت تنفيذه األجهزة األمنية.

جامعة  يف  املــدرِّس  الوقائي  األمن  قوى  من  عناصر  اعتقلت  2007/10/13م:  بتاريخ   -156
القدس املفتوحة حسني قاللوة.

157- بتاريخ 2007/10/18م: أفراد ملثمون من جهاز األمن الوقائي يعتقلون الطالب إبراهيم 
الفوار، حني اعرتضته سيارة مدنية ذات لوحة فلسطينية بينما كان  اخلاروف من سكان خميم 

خارجاً من جامعة اخلليل.

158- بتاريخ 2007/10/20م: اعتقلت األجهزة األمنية الطالب يف كلية تكنولوجيا املعلومات 
أمحد عصيدة من قرية تل مشال نابلس، أثناء خروجه من بوابة حرم اجلامعة اجلديد يف منطقة 
اجلنيد، بعد أن قام أفراد من حركة الشبيبة الطالبية يف اجلامعة بتسليمه ألفراد األجهزة األمنية 

املوجودة أمام اجلامعة.

159- بتاريخ 2007/10/20م: اعتقلت األجهزة األمنية الطالب يف كلية العلوم أدهم اخلروبي، 
وهو جنل الدكتور إبراهيم اخلروبي احملاضر يف كلية الفنون اجلميلة يف اجلامعة، أثناء خروجه 

من بوابة اجلامعة.
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160- بتاريخ 2007/10/21م: قامت عناصر من حركة الشبيبة الطالبية الفتحاوية يف جامعة 
القدس املفتوحة باالعتداء على خزائن تابعة للكتلة اإلسالمية بتحطيمها وسرقة حمتوياهتا.

161- بتاريخ 2007/10/22م: عناصر من أمن جامعة النجاح يقتحمون مصلى كلية العلوم، 
ويزيلون منه بعض العبارات الدعوية، واآليات القرآنية دون مراعاة حلرمة وخصوصية املكان.

162- بتاريخ 2007/10/23م: ولليوم الثاني على التوايل، اقتحم عناصر من أمن جامعة النجاح 
للطالبات  املوجودة فيه، كما قاموا بفض درس ديين  اللوحات  بتمزيق  الطالبات، وقاموا  مصلى 

بالقوة وحتت التهديد.

163- بتاريخ 2007/10/24م: أفراد من حركة الشبيبة يعتدون على مسرية سلمية لطالبات 
اجلديد  اجلامعة  مبنى  حتيط  النسائية  الشرطة  فيها  مبا  األمنية  واألجهزة  اإلسالمية،  الكتلة 

بكثافة، وتعتقل عدداً من طالب الكتلة اإلسالمية.

164- بتاريخ 2007/10/24م: أمن جامعة النجاح يف نابلس خيتطف من داخل حرم جامعة 
النجاح الطلبة: كامل محران، ومصعب مرعي، ومعمر مجعة، وعبد الرمحن بدير، وتسلمهم ألجهزة 

عباس بعد دفاعهم عن الطالبات من اعتداء أمن اجلامعة والشبيبة الفتحاوية.

التابعة  بتاريخ 2007/11/2م: قامت األجهزة األمنية باقتحام إحدى سكنات الطالب   -165
للكتلة اإلسالمية يف اجلامعة العربية األمريكية يف بلدة الزبابدة شرق مدينة جنني، وقامت بتكسري 
وهم: أجمد  اإلسالمية يف اجلامعة،  الكتلة  ثالثة من طالب  داخله  تعتقل من  أن  قبل  حمتوياته 
ياسني، وحممد جبارة، وأمين حراحشة، كما قامت مساء ذلك اليوم باقتحام سكن آخر، واعتقلت 
نواهضة.  وطاهر  نــزال،  وحممد  عفانة،  وحممد  حطاب،  حممود  هم:  طالب  أربعة  داخله  من 
وكانت الكتل الطالبية يف اجلامعة، وهي جبهة العمل الطالبي التقدمية )الذراع الطالبي للجبهة 
الشعبية(، وكتلة الوحدة الطالبية )الذراع الطالبي للجبهة الدميقراطية(، واجلماعة اإلسالمية 
أعلنت  قد  الطالبي حلماس(،  )الذراع  اإلسالمية  والكتلة  اإلسالمي(،  للجهاد  الطالبي  )الذراع 
انسحاهبا من جملس الطلبة احتجاجاً على سياسة اإلقصاء والتفرد اليت متارسها حركة الشبيبة 

اليت تقود اجمللس حبق الكتل الطالبية األخرى.

الدميقراطي  القطب  كتلة  مناصري  من  العشرات  أصيب  2007/11/17م:  بتاريخ   -166
هاجم  عندما  بريزيت،  جامعة  يف  فلسطني  لتحرير  الشعبية  للجبهة  الطالبي  اجلناح  التقدمي، 
عناصر من منظمة الشبيبة، اإلطار الطالبي حلركة فتح مهرجاناً نظمته اجلبهة الشعبية مبناسبة 
ذكرى إعالن االستقالل التاسعة عشرة. وقال رئيس جملس طلبة جامعة بريزيت فادي محد: إنَّ 
العشرات من الطلبة احملسوبني على كتلة الشبيبة الفتحاوية أقدموا على مهامجة مهرجان نظمته 
اجلبهة الشعبية، موضحاً أن عناصر الشبيبة رشقوا مؤيدي الشعبية باحلجارة والقطع اخلشبية 
والزجاجات الفارغة بعد دقائق من انطالق املهرجان، مما أدى إىل وقوع العشرات من اإلصابات 
يف صفوف الطلبة. ويف أعقاب احلادث انتقل ممثلو كتلة القطب الدميقراطي التقدمي لالجتماع 
نشطاء  قبل  من  للهجوم  تعرضوا  لكنهم  الوضع،  لدراسة  الطالبية  النشاطات  مقر  يف  العاجل 
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الشبيبة مرة أخرى. وأكد محد أن سلوك نشطاء حركة الشبيبة الطالبية بات يف الفرتة األخرية 
أكثر عدوانية من أي وقت مضى، حبيث أصبح غري قادر على تقبل االنتقادات حتى لو كانت عرب 
ر الكتل الطالبية كافة من  شعارات أو مهرجانات خطابية، ووصل هبم األمر إىل تعليق يافطات حتذِّ

التعرض للشبيبة بأيِّ شكٍل من األشكال.

167- بتاريخ 2008/2/10م: اقتحمت قوات كبرية من األجهزة األمنية الفلسطينية، قرية كوبر 
مشال مدينة رام اهلل وسط الضفة الغربية، يف محلة أمنية تستهدف أبناء ومناصري حركة محاس 
يف القرية، وقال شهود عيان: إنَّ األجهزة األمنية حاولت اعتقال الشاب حممد عطا اهلل ياسني، 
23 عاماً، إال أهنا مل جتده يف املنزل، فسلمت عائلته بالغاً ملراجعة جهاز ما يسمَّى »األمن الوقائي« 
يف رام اهلل، ومن اجلدير ذكره، أنَّ »ياسني« طالب يف جامعة بريزيت، وقد أُفرج عنه قبل شهرين 
فقط من سجون االحتالل الصهيوني بعد اعتقال ملدة عام بتهمة االنتماء إىل الكتلة اإلسالمية يف 

اجلامعة.

سلطة  أجهزة  برصاص  اجلامعي  احل��رم  داخ��ل  شهيد  أول  ردَّاد..  حممَّد  الطالب   -3
»دايتون«

أبناء حركة محاس  يتعرَّض هلا  اليت  واالعتداءات  الغربية،  الضفة  التداعيات اخلطرية يف  إنَّ 
داخل  العاملة  اجملتمعية  الشرائح  ومشلت خمتلف  حدود،  كل  قد جتاوزت  ومؤسساهتا  وقادهتا 
اجملتمع الفلسطيين، حتى جتاوزت االعتداءات الـ )964( اعتداءً منذ عملية احلسم يف قطاع غزة 
التعليمية من بطش وإرهاب األجهزة األمنية  املاضي، ومل تسلم حتى املؤسسات  العام  منتصف 
»الدايتونية«، فكان أن تعرَّض الطالب من أبناء الكتلة اإلسالمية يف جامعة النجاح الوطنية بنابلس، 
هم  هذه الكتلة اليت تعدّ األكرب يف اجلامعات الفلسطينية، إىل عملية منع غري قانونية من أداء حقِّ
يف التَّظاهر، والتعبري عن رأيِّهم بطريقة دميقراطية، بعد عملية االعتقال اليت تعرَّض هلا أبرز قادة 

الكتلة اإلسالمية يف اجلامعة على أيدي قوَّات االحتالل الصهيوني.
• أحداث يوم الثالثاء احلمراء)17(

ويف سبيل معرفة احلقيقة الكاملة هلذه األحداث اإلجرامية حبق الطلبة، نسرد عليكم وقائعها 
منذ بدايتها وحتى هنايتها..

الكتلة اإلسالمية، اجلناح الطالبي حلركة محاس، إىل محلة اعتقاالت شرسة  1 - تعرّضت 
من قبل قوات االحتالل طالت كالًّ من: ممثلها يف جامعة النجاح الوطنية بنابلس سعد اخلراز، 
وهو جنل الشيخ ماهر اخلراز، وطالت أيضاً حممد منى، ومعتز الطاهر، ومها من قادة الكتلة 

البارزين.

الكتلة إىل األستاذ رامي احلمد هلل، رئيس  بتاريخ 2007/7/24م: توجه طلبة من قادة   - 2
اجلامعة ليطلبوا منه املوافقة على إصدار بيان استنكار العتقال قادة الكتلة يف اجلامعة، وفعالً 

)17( ملعرفة تفاصيل أحداث يوم »الثالثاء احلمراء« اليت جرت يف جامعة النجاح بنابلس، بالصور املوثقة، انظر حمور الصور، 
ص:310.



101

هذا ما جرى، ووافق رئيس اجلامعة على ذلك، وقدم املواساة لقادة الكتلة باعتقال رموزها على 
يد االحتالل الصهيوني.

3 - ما أن شرعت الكتلة اإلسالمية بتوزيع البيان، حتى قامت الشبيبة الفتحاوية يف اجلامعة ومل 
تقعد، وبدأت حبملة شرسة معدّ هلا ضد الكتلة اإلسالمية، حيث بدؤوا باالعتداء على طالب وطالبات 
الكتلة يف اجلامعة بالضرب مستخدمني العصي والشفرات، وقاموا بإلقاء الكراسي و«الرباميل« عليهم، 

وكانوا يشتموهنم بأبشع الشتائم وأقذرها، وال يستثنون من ذلك ال طالباً وال طالبة.

4 - هنا ويف سبيل هتدئة األمور اضطرت الكتلة إىل سحب طالهبا باجتاه مبنى اإلدارة، وسحب 
طالباهتا باجتاه مبنى كلية الفنون سابقاً، وأثناء عملية االنسحاب بدأ عدد من املسلحني من حركة 
فتح وأبناء الشبيبة باقتحام اجلامعة بطريقة جنونية، وقاموا بإطالق النار داخل حرم اجلامعة، 
ومالحقة طالب وطالبات الكتلة اإلسالمية، حيث قام عدد من املسلحني منهم بسحب عدد من 
أبناء الكتلة الذين كانوا يدافعون عن الطالبات، وقاموا وبطريقة بشعة تقشعر هلا األبدان بإطالق 

النار على أرجلهم أمام مرأى كل من كان يف اجلامعة من الطلبة واملدرِّسني.

5 - بلغت األمور ذروهتا عندما قام اثنان من املسلحني بسحب الطالب حممد رداد من أمام 
الطالبات، وطلبوا منه أن جيلس على األرض، وأن يضع يديه خلف ظهره، وببشاعة غري مسبوقة 
أطلق أحدهم النار من مسدسه الشخصي على رأس الطالب ومن مسافة الصفر، وكان هذا يف 

ساحة اجلامعة، وأمام مرأى ومسمع طلبة اجلامعة والعاملني فيها.

6 - يف هذه األثناء كانت األجهزة األمنية التابعة لسلطة »عباس«، وعدد كبري من مسلحي »فتح« 
يف املدينة يتوافدون إىل اجلامعة، ويطلقون النار فيها بطريقة جنونية، ممَّا أدَّى إىل إصابة أحد 
الطلبة من أبناء الكتلة اإلسالمية برصاصة مباشرة يف الرأس، وكان كل من يُشك به يف ساحات 
اجلامعة أّنه مؤيّد للكتلة يُتعرّض له بالشتم والضرب و »التشفري« باآلالت احلادّة، إىل جانب محلة 
الكتلة سواء من داخل  أربعني طالب من طلبة  أكثر من  االعتقاالت الشرسة واملهينة اليت طالت 

أروقة اجلامعة، أو عن احلواجز اليت نُصبت على مداخل اجلامعة.

7 - بقي عشرات الطالب معتصمني يف مبنى اإلدارة، وبقيت الطالبات معتصمات يف مبنى 
كلية الفنون سابقاً، ومع ساعات العصر، وبعد ضغوط من قبل العديد من وجهاء البلد، خرج طلبة 
الكتلة اإلسالمية وقيادهتا املعتصمني يف مبنى اإلدارة إىل مبنى احملافظ، بشرط أن ال يُعتقل أيّاً 
منهم، وذهب أبناء الكتلة إىل مبنى احملافظة، وعادوا إىل منازهلم بعد ذلك، مع تعرّض بعضهم 

للضرب أثناء نقله إىل مبنى احملافظة.

8 - بقيت الطالبات معتصمات داخل مبنى كلية الفنون سابقاً، وقد انضمَّت هلنَّ النائبة منى 
منصور، وكان اعتصامهن سلمياً، وله مطالب حمدّدة، وهي اإلفراج عن سبعة عشر طالباً ال يزالون 
يف سجون األجهزة األمنية التابعة حلكومة فياض الالشرعية، من حصيلة االعتقاالت اليت جرت 

يف ذات اليوم.

9 - األمر املؤسف، والذي مل نكن نتوقعه يف يوم من األيام هو قيام األجهزة األمنية باقتحام 
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أثناء وجودهن باالعتصام، والعبث مبحتوياهتن يف سابقة مل يفعلها االحتالل  مساكن الطالبات 
اجملرم، هذا من جهة ومن جهة أخرى فقد تعرَّضت األخوات املعتصمات إىل إطالق النّار مساء 

اليوم ذاته من مسافة قريبة من اجلامعة، ولكنّ اهلل سلّم.

• حممَّد ردَّاد.. الرمز الطالَّبي:

حممَّد عبد الرحيم ردَّاد يبلغ من العمر، 21 عاماً، من صيدا قضاء طولكرم، طالب يف كلية 
الكتلة اإلسالمية يف اجلامعة، وحافظ  وأحد نشطاء  بنابلس،  الوطنية  النجاح  الشريعة جبامعة 
لكتاب اهلل، كان على موعد مع الشهادة، وهو يدافع عن عِرض وشرف الطالبات املسلمات، فيد 
الغدر اليت ال تعرف للعِرض امساً وال للشرف عنواناً، مل يرق هلا أن ترى من يدافع عن احلقوق 
والثوابت فاغتالته بدم بارد أمام مرأى ومسمع مجيع طلبة اجلامعة والعاملني فيها، وبالقرب من 
إدارهتا، لقد أفرغ أحد أفراد األجهزة األمنية التابعني لرئيس السلطة حممود عباس، مسدسه يف 
رأس الطالب حممد ردَّاد، لينقل بعدها إىل مستشفى »رفيديا« بنابلس، ليمكث فيه ثالثة أيام بني 
احلالة اخلطرة جداً وحالة املوت السريري، وأفادت مصادر طبيَّة أن الرصاصة أحدثت هتتكاً يف 
مججمته، أصيب على إثرها حبالة غيبوبة تامة إىل أن مت اإلعالن عن وفاته رمسيا يف مستشفى 

»رفيديا« بنابلس يوم اجلمعة 2007/7/27م.

• األجهزة األمنية متنع تشييع جثمان الشهيد رداد.. وتفرّق املسرية بالقوة:

وفور اإلعالن عن وفاة الشاب رداد، توافد إىل مستشفى »رفيديا« بنابلس املئات من أنصار 
رأسه  مسقط  إىل  لنقله  متهيداً  املدينة،  وسط  إىل  جثمانه  تشييع  يف  للمشاركة  حركة محاس 
األجهزة  لعناصر  كثيف  وجود  من  احلركة  أنصار  فوجئ  وقد  طولكرم،  قضاء  صيدا  بلدة  يف 
األمنية امللثمني، الذين أطلقوا الرصاص بكثافة يف اهلواء ملنعهم من املشاركة يف تشييع اجلثمان 

الطاهر.

لكن املئات من أبناء حركة محاس والكتلة اإلسالمية ومجاهري غفرية من املواطنني الذين لبوا 
دعوة احلركة للمشاركة يف تشييع جثمانه، وما أن وصلت اجلموع للمستشفى حتى تفاجئت أهنا 
حماصرة بالعشرات من أفراد األجهزة األمنية من مجيع اجلهات، الذين أطلقوا النار، وقاموا مبنع 

العشرات من دخول ساحة املستشفى.

وقد حضر حمافظ نابلس املعيّن زوراً وهبتاناً من سلطة رام اهلل مجال حميسن برفقة قادة 
بعض األجهزة األمنية، وأصروا على نقل الشهيد بسيارة إسعاف إىل حاجز »بيت ايبا« الصهيوني، 
ومن هناك ملسقط رأسه يف قرية صيدا قضاء مدينة طولكرم مباشرة دون تشييع جثمانه، حبجة 
التنسيق مع والد الشهيد، األمر الذي رفضته احلركة، بعدما تبني أن ادعاء احملافظ غري صحيح، 

حيث مت االتصال مع والد الشهيد الذي طالب باخلروج جبنازة كبرية لنجله املغدور.

للمستشفى حبضور  اخللفية  الساحة  الشهيد يف  على  اجلنازة  أداء صالة  على  االتفاق  ومت 
عشرات من املواطنني بعد أن منع األمن املئات من الدخول، وأطلقوا عليهم النار وأرهبوهم، األمر 
الذي وافقت عليه احلركة حقنا للدماء بعدما الحظت النية املبيتة لألجهزة األمنية »الدايتونية« 
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الفتعال الصِّدام. كما منع رجال األمن بقوة السالح خروج مسرية رمزية شارك فيها حنو ألف 
شخص من أبناء نابلس من أمام املستشفى، كانت هتتف للشهيد وتندد جبرمية إعدامه.

وإمعاناً منهم بالعمل على طمس احلقيقة ومنع نقلها، منع أفراد من أمن عباس الصحفيني 
من تغطية اجلنازة، وصادروا منهم كامرياهتم، كما صادر أفراد األجهزة األمنية األجهزة اخلليوية 

للعديد من املشاركني حبجة قيامهم بالتصوير.

• تداعيات استشهاد الطالب ردَّاد:

»محاس«: دماء الشهيد حممد رداد يف عنق عباس وإدارة »النجاح«:
بنابلس،  الــنــجــاح  حــدث يف جامعة  مــا  أنّ  اإلســالمــيــة »محــــاس«،  املــقــاومــة  حــركــة  أكـــدت 
يف  مسؤوليته  يتحمل  ــرتصــد،  وال اإلصــــرار  سبق  مــع  بـــارد  ــدم  ب »إعــــدام  هــو  تفاصيله،  بكل 
األعلى  والقائد  فتح،  حلركة  األعــلــى  القائد  بصفته  عباس  حممود  الرئيس  األوىل  الــدرجــة 
رامي  دكتور  اجلامعة  رئيس  رأسها  وعلى  الوطنية،  النجاح  جامعة  وإدارة  األمنية،  لألجهزة 
اجلامعة«. إىل  بــالــدخــول  فتح  حركة  ومسلحي  األمــنــيــة،  لألجهزة  مســح  الــذي  اهلل،   احلمد 

وأضافت احلركة، يف بيان صادر عنها اجلمعة 2007/7/27م )18(، »نعترب ما قامت به إدارة اجلامعة 
من حتميل الكتلة اإلسالمية مسؤولية ما حصل، اهتاماتٍ زائفة باطلة يعلم اجلميع زيفها وكذهبا، 
فاملسؤول عن كل ما حصل معروف، والقاتل معروف، ومن أطلق الغاز على الطالبات معروف، ومن 
اعتدى على الطلبة معروف، ومن أحرق مبنى عمادة شؤون الطلبة يف اجلامعة معروف، وعليه 
فإننا نعترب القرارات الصادرة بفصل عدد من طالب وطالبات الكتلة اإلسالمية قرارات باطلة لن 

نعرتف هبا ولن نقبل بتمريرها، وندعو إدارة اجلامعة إىل الرجوع عنها فوراً«.

عائلة الشهيد حممَّد ردَّاد:
ويف بيان صادر عن عائلة رداد جاء فيه)19(: »لقد فاجأنا وفجع قلوبنا خرب إعدام ابننا )حممد 
رداد( برصاص املسلحني الذين اقتحموا اجلامعة بتاريخ 2007/7/24م، بينما كان ابننا حممد، 

الذي يدرس يف كلية الشريعة، يقوم بواجبه يف الدفاع عن أخواته الطالبات«.

جئنا  أن  وبعد  السعودية،  يف  نعيش  كنا  عندما  الوطن  هلذا  نشتاق  كنا  »كم  البيان  وأضــاف 
إىل فلسطني، وأصر ابننا على الدراسة يف جامعة النجاح، ودراسة الشريعة ألنه حيفظ القرآن 
الكريم، ها هو يقتل داخل اجلامعة اليت أصرّ على الدراسة فيها، فقد دخل ابننا حممد مرحلة 
دم  مسؤولية  اليت حنملها  اجلامعة،  إدارة  أمام  ميدانياً  بإعدامه  أن حكموا  بعد  السريري  املوت 
ابننا، وحنمل املسؤولية لألجهزة األمنية املخولة حبفظ األمن والنظام، وللمسلح الذي قام بإعدام 

ابننا«.

الكتلة اإلسالمية يف اجلامعة:

الطالبية  الشبيبة  بيان هلا)20(، أحد مسلحي حركة  الكتلة اإلسالمية يف  من جانبها، اهتمت 

)18( لالطالع على بيان حركة محاس حول جرمية إعدام رداد، انظر حمور املالحق، ص:310.
)19( لالطالع على نص البيانني الصادرين عن عائلة رداد، انظر حمور املالحق،ص:312.

)20( ملراجعة نص البيان، انظر حمور املالحق، ص:314.
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التابعة حلركة فتح، بإعدام أحد أبنائها بصورة متعمدة.

مؤسسات ومراكز حقوقية:

يف  جرت  اليت  العنف  أحداث  بشدة  احلقوقيتان  »امليزان«  ومركز  »احلق«  مؤسسة  استنكرت 
ساحات احلرم اجلامعي التابع جلامعة النجاح بنابلس، وتأسفتا لوفاة الطالب رداد، وقالتا: إهنما 
وطالبتا:  اجلامعي،  إىل احلرم  السالح  إدخال  املطلق على  ووجوب احلظر  تؤكدان على ضرورة 
العام بتشكيل جلنة حتقيق يف أحداث اجلامعة، وحيثيات وظروف مقتل الطالب رداد،  »النائب 
جامعة  إدارة  طالبتا  كما  العدالة،  إىل  وتقدميه  فيها،  تــورط  و/أو  تسبب  من  كل  عن  والكشف 
األحـــداث،  وتفاصيل  حيثيات  على  للوقوف  وحمــايــدة  مهنية  حتقيق  جلنة  تشكيل  النجاح 
العنف. واستخدم  عليها،  حــرض  و/أو  فيها  تــورط  من  كل  حبق  املناسبة  اإلجـــراءات  واختــاذ 

4- اعتداءات األجهزة األمنية على الطالبات يف جامعات الضفة الغربية:

لتسليط الضوء على سلسلة املضايقات اليت تتعرض هلا الطالبات يف جامعات الضفة الغربية 
من قبل أجهزة عباس- فياض األمنية نضع بني يدي القارئ الكريم احلقائق التالية:

الدقيق  التفتيش  باب اجلامعة، حيث  إىل  الطالبات  أن تصل  منذ  املضايقات  تبدأ سلسلة   •
للحقائب وطلب البطاقات اجلامعية والتشديد واملضايقة، وما أن تدخل الطالبة إىل اجلامعة حتى 
يكون هناك من يراقبها ويالحقها من قاعة إىل قاعة، ومن ساحة إىل ساحة، ومن ممر إىل ممر، 

حتى وصل األمر ببعضهم إىل حضور بعض احملاضرات مع بعض األخوات!!

• اختطاف احلقائب الشخصية من األخوات يف ممرات اجلامعة من قبل بعض طالبات حركة 
الشبيبة الطالبية وأحيانا من رجال األمن!!

كتب  من  وسرقة حمتوياهتا  دقيقاً)21(،  تفتيشاً  وتفتيشها  بشكل مستمر  املصليات  اقتحام   •
دراسية وأدوات هندسية خاصة بالطالبات، وحجزها لدى أمن اجلامعة، وكتابة العبارات اهلجومية 
عن  عدا  املدهون،  واهلالك مسيح  فتح  حركة  ختص  اليت  املصليات  جــدران  على  واالستفزازية 

الشتائم والتهديدات.

 • الشتائم اليت تسمعها كل من ترتدي الشال األبيض عند مرورها جبانب بعض أفراد أمن 
اجلامعة.

• هتديد إخوة وأزواج بعض األخوات باالختطاف واالعتقال بسبب نشاط األخوات، كنوع من 
الضغط عليهن، نضف إىل ذلك اتصاالت التهديد على جواالت األخوات وعلى أهلهن.

• تصوير بعض األخوات عن طريق اجلواالت الشخصية داخل حرم اجلامعة بشكل مستفز جداً 
من قبل أبناء الشبيبة طالباً وطالبات، وأحيانا من قبل أمن اجلامعة.

)21( أصدرت حركة محاس يف نابلس بياناً تعرض فيه حقيقة تعرّض أجهزة األمن ملصليات الطالبات يف جامعة النجاح، 
لالطالع على نص البيان، انظر حمور املالحق، ص:316.
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• الضغط على األخوات من قبل بعض الدكاترة واحملاضرين احملسوبني على حركة فتح من 
الناحية األكادميية.

• استدعاء األخوات للتحقيق معهن )22( عند أي شكوى ترفع من قبل أي حاقد من أبناء حركة 
الشبيبة الطالبية، وتنزيل أمسائهن على بوردات اجلامعة، وغالبا تكون الشكوى ليس هلا أي أساس 
من الصحة، ولكن لوجود ضغائن شخصية بني طالب الشبيبة وإحدى األخوات، يقوموا بتلفيق 

التهم هلا.

 • مضايقات األمن النسائي اللواتي يقمن بشتم األخوات على بوابات اجلامعة أثناء تفتيشهنّ 
املستفز للحقائب، حيث يقمن بتفتيش حتى احملفظات الصغرية لألخوات، وقراءة مجيع األوراق 
حتى قصاصات الورق الشخصية لألخوات، وإذا وجدت ما يعجبها أو خيدم األجهزة اليت تنتمي 
إليها مثل ورقة عليها بعض أمساء األخوات تطلب تصويرها، وأحيانا تطلب تصوير هويات األخوات 
واالحتفاظ هبذه الصور، ويقوم هذا األمن النسائي دائما جبولة على محامات الطالبات، وإذا وجد 
من يرتدي الشال األبيض أي يشتبه بانتمائه للكتلة اإلسالمية، يقوم مبصادرة البطاقة اجلامعية 

وأخذ األمساء، وهذا طبعا يتكرر أيضاً يف ممرات الكليات والساحات.

 • حضور الدكتور موسى أبو دية عميد شؤون الطلبة يف جامعة النجاح الوطنية يف نابلس، 
املستمر إىل مصلى الطالبات يف احلرم القديم، وطلبه من مشرفة املسجد عدم إعطاء أي حلقة 
أو درس يف املسجد، وأنه جيب إحضار ترخيص إلعطاء الدروس، ويف إحدى املرات جاء أبو دية 
داخل  األخوات وهن  لتصوير  الكامريات  الذين جاؤوا حيملون  الشبيبة  بصحبة طالب وطالبات 
املصلى، وجاء أكثر من مرة بصحبة األمن النسائي لتفتيش املسجد، حيث قام هذا األمن بتفتيش 

كل زاوية يف املسجد حتى داخل املصاحف!!

 • احتجاز بعض األخوات يف غرفة أمن اجلامعة والتحقيق معهن، بدعوى توزيع بطاقات دعوية 
وروزنامات يف شهر رمضان.

»الدايتونية« على طالبات  األمنية  واألجهزة  »فتح«  انتهاكات مسلحي  بأبرز  قائمة  يلي  وفيما 
الكتلة اإلسالمية يف جامعات الضفة الغربية:

بنابلس، طالبتني من طالبات  الوطنية  النجاح  أمن جامعة  احتجز  بتاريخ 2007/9/15م:   -  1
الكتلة اإلسالمية عدَّة ساعات، قبل أن خيلي سبيلهن، حيث ضبط معهن روزنامات رمضانية وزعتها 
الفتحاوية  الشبيبة  أفراد من  باملقابل قام  املبارك،  الكتلة اإلسالمية مبناسبة حلول شهر رمضان 
قبل أيام، أمام بوابات اجلامعة الرئيسية، وبوجود حرس اجلامعة، بتوزيع بيان سياسي يتهجم على 
»محاس« دون أي تدخل من إدارة أو حرس اجلامعة. ويُذكر أنّ جامعة النجاح شرعت بإجراءات كثرية 

تستهدف طالبات اجلامعة من ضمنها تشغيل شرطة نسائية تتوىل مهمة تفتيش الطالبات.

)22( أصدرت الكتلة اإلسالمية يف جامعة النجاح بياناً تدين فيه استدعاء أجهزة األمن الطالبات للتحقيق، لالطالع على 
نص البيان، انظر حمور املالحق، ص:317.
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»النور«  سكن  اقتحام  على  الفلسطينية  املخابرات  جهاز  أقدم  2007/11/15م:  بتاريخ   -  2
لطالبات جامعة النجاح الوطنية يف نابلس، وقد مت خالل ذلك تعرّض الطالبات للرتهيب واإلهانة

 من خالل اقتحام غرفهن وتفتيشها والعبث مبقتنياهتن وشؤوهنن اخلاصة، وسرقة بعض األغراض 
اخلاصة هبن، وتأتي هذه اخلطوة الفتحاوية يف سياق سحق ثوابت وأعراف وأخالق شعبنا بأوامر 
نابلس الالشرعي، وبتنفيذ من مدير خمابراته عبد اهلل كميل، ومبرافقة عدد من  من حمافظ 

عناصر جهاز خمابراته الذكورية والنسوية.

وقالت إحدى طالبات السكن: »إنَّ أفراد األمن كانوا حيملون كامريات تصوير، وكانوا يصادرون 
كل ما يشري للكتلة اإلسالمية من رايات أو بوسرتات أو صور شهداء، حتى أهنم صادروا عدداً من 
الكتب اجلامعية لوجود بوسرتات أو صور شهداء معلقة عليها، كما قاموا مبصادرة جهاز حاسوب 

خاص بإحدى الطالبات«.

اليت  أجهزة عباس  يكون يف مصلحة  لن  األمر  أنَّ هذا  بيان هلا  أّكدت حركة محاس يف  وقد 
فقدت كل القيم الوطنية وحتللت من كافة املبادئ األخالقية. وقالت احلركة يف البيان ذاته: »إنَّ 
اعتداء األجهزة األمنية على طالبات جامعة النجاح يف سكن النور ليس األول من نوعه، بل هو 
للتحقيق  منهن  عدد  استمرار الستدعاء  وهو  وأخواتنا،  بناتنا  على  السابقة  لالعتداءات  امتداد 
واالستجواب يف جامعة النجاح الوطنية بنابلس، واستدعاء الواعظات للتحقيق معهن يف طولكرم، 
واستمرار ملسلسل اقتحام املصليات يف اجلامعة، ويأتي بعد أيام قالئل من احتجاز مديرة مكتب 

النائبة األسرية مريم صاحل يف رام اهلل والتحقيق معها«. 

3 - بتاريخ 2007/10/24م: قام أفراد من حركة الشبيبة الطالبية يف جامعة النجاح، باالعتداء 
على مسرية سلمية نظمتها طالبات الكتلة اإلسالمية يف اجلامعة احتجاجاًٍ على ما قام به أفراد 
من أمن اجلامعة من اقتحام ملصلى الطالبات للمرة الثالثة على التوايل، حيث قام أفراد من حركة 
الشبيبة الطالبية بإلقاء احلجارة والزجاجات الفارغة على الطالبات أثناء تفرقهن من املسرية مما 
أثار حفيظة بعض الطالب الذين حاولوا الدفاع عن الطالبات فقام أفراد من الشبيبة باعتقال 
بعض هؤالء الطالب، وتسليمهم ألفراد األجهزة األمنية املوجودين أمام باب اجلامعة، حيث كان 

هناك وجود مكثف ألفراد األجهزة األمنية بعضهم من امللثمني.

4 - بتاريخ 2007/10/31م: قام جهاز املخابرات العامة يف حمافظة نابلس بتسليم أكثر من 
وذلك  للتحقيق،  استدعاء  بنابلس  الوطنية  النجاح  جامعة  اإلسالمية يف  الكتلة  من  طالبات   10
على خلفية مشاركتهن يف مسرية طالبية يف اجلامعة، حيث أفاد عدد من أهايل الطالبات أّنه مّت 
تسليمهم البالغات حلضور بناهتن إىل مقر جهاز املخابرات العامة يف نابلس. وقد اجتاحت حالة 
من السخط والغضب الكبريين عدداً من القرى واملناطق يف مشال الضفة الغربية على أثر ذلك، 
وعبَّرت العائالت اليت تنتمي إليها الطالبات عن استنكارهم ورفضهم هلذا األمر الذي قوبل حبالة 

من السخط والغضب غري املسبوقة من قبل األوساط اجملتمعية املختلفة.
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5 - بتاريخ 2007/12/11م: استدعى مدير جهاز املخابرات العامة يف نابلس املدعو عبد اهلل كميل)23(، 

إحدى طالبات »الكتلة اإلسالمية« يف جامعة النجاح الوطنية بنابلس، وهي من عائلة عابد من 
قرية »تل« قضاء نابلس للتحقيق معها على خلفية نشاطات طالبية نقابية داخل اجلامعة، وقد 
تعرَّض شقيقها يوسف عابد لالعتداء بسبب رفضه استالم طلب االستدعاء لشقيقته، فما كان 
من عنصر »فتح« إالَّ أن اهنال عليه بالضرب املربّح، ما أدى إلصابته بارجتاج يف املخ نقل على إثره 
إىل مستشفى »رفيديا« بنابلس، يذكر أنَّ جهاز املخابرات العامة يف نابلس قد استدعى سابقاً 11 
طالبة من طالبات الكتلة اإلسالمية يف جامعة النجاح للتحقيق معهن، على خلفية مشاركتهن يف 

مسرية احتجاجية على اقتحام أمن اجلامعة ملصليات الطالبات يف اجلامعة.

5- الكتلة اإلسالمية يف جامعات الضفة.. ودور األجهزة األمنية يف عرقلة مشاركتها يف 
االنتخابات الطالبية: 

أ - الكتلة اإلسالمية يف اجلامعة العربية األمريكية جبنني تقاطع االنتخابات بسبب مضايقات 
أجهزة عباس: أعلنت الكتلة اإلسالمية يف اجلامعة العربية األمريكية مقاطعتها النتخابات جملس 
الطلبة هلذا العام 2007-2008م، وقالت الكتلة اإلسالمية يف بيان هلا: أهنا وبسبب ممارسة أجهزة 
عباس األمنية حبق الكتلة اإلسالمية وعناصرها وغياب العمل الطالبي احلر والنزيه ستقاطع 
االنتخابات هلذا العام. وعللت أسباب املقاطعة بغياب اجلو الدميقراطي الصحيح، وحرية العمل 
النقابي لكافة الكتل الطالبية، وذلك بسبب مالحقة عصابات عباس للكتلة اإلسالمية، وحظر 
نشاطاهتا يف جامعات الضفة احملتلة. وأكدت أن االختطافات املستمرة حبق أبناء الكتلة اإلسالمية 
انتهاك  هو  حر  طالبي  عمل  أي  ممارسة  من  ملنعهم  عناصرها  ومالحقة  العصابات،  هذه  من 
ألبسط حقوق اإلنسان، مشرية يف بياهنا ملمارسة أعضاء الشبيبة الفتحاوية جتاه الكتلة اإلسالمية 

بالتهديد والوعيد، واالستفزاز املستمر.

»أبو  القدس  انتخابات جملس طلبة جامعة  تعليق مشاركتها يف  تقرِّر  اإلسالمية  الكتلة   - ب 
ديس«: كما أعلنت الكتلة اإلسالمية، اجلناح الطالبي حلركة املقاومة اإلسالمية »محاس«، بتاريخ 
يف  ديس«  »أبو  القدس  جامعة  طلبة  جملس  انتخابات  يف  مشاركتها  تعليق  عن  2008/4/29م، 
مدينة القدس احملتلة )24(، واليت جرت يف الثالث من شهر أيار )مايو( 2008م. وقالت الكتلة يف 
بياهنا: إنَّ قرار تعليقها جاء على خلفية حظر أنشطتها من قبل األجهزة األمنية التابعة لسلطة رام 
اهلل، وهتديد األخرية ألبناء الكتلة اإلسالمية باالعتقال واملالحقة يف حال شاركوا يف االنتخابات 

القادمة.

ثقتنا  أبرزها عدم  تعليق مشاركتها جاء جلملة من األسباب، ومن  أن قرار  البيان إىل  وأشار 
بالضمانات اليت تقضي بعدم التَّعرض ألبناء الكتلة اإلسالمية سواء باالعتقال أو املالحقة، وخري 
شاهد ما حدث يف جامعة بريزيت يف رام اهلل، حيث تعرَّض أبناؤها للمالحقة واالعتقال من قبل 

األجهزة األمنية.
ت إقالته مؤخراً بعد تزايد الشكاوى ضده، نتيجة قيامه مبمارسات بشعة، أثارت ضجة كربى، خصوصاً يف نابلس. )23( متَّ

)24( لالطالع على نص بيان الكتلة اإلسالمية، انظر حمور املالحق، ص:319.
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بعد بريزيت:  جامعة  انتخابات  بعد  اإلسالمية  الكتلة  مسؤول  خيتطف  عباس  »وقائي«   - ج 

 إعالن النتائج النهائية النتخابات احتاد الطالب جبامعة بريزيت، اليت جرت بتاريخ 2008/4/22م، 
واصلت  األجهزة األمنية »الدايتونية«، وعلى رأسها جهاز األمن  الوقائي مالحقة واختطاف عناصر 

كتلة »الوفاء« اإلسالمية اجلناح الطالبي  حلركة املقاومة اإلسالمية »محاس«.

الوقائي  األمن  إن جهاز  بتاريخ 2008/4/23م:  بيان صدر عنها  الكتلة اإلسالمية يف  وقالت 
مراد  الطالب  اجلامعة  يف  اإلسالمية  الكتلة  مسؤول  2008/4/23م،  األربعاء  مساء  اختطف 
الصانوري، 23 عاماً، بعد مطاردة له يف شوارع وأزقة بلدة بريزيت بالضفة الغربية، ونقلته للتحقيق 
يف مقر األمن الوقائي يف بلدة بيتونيا غربي رام اهلل، مشرية إىل أن عناصر »الوقائي« الزالت تطارد 
منسقي الكتلة اإلسالمية يف اجلامعة سعيد مسحان وأمين أبو عرام، الذي ترأس جملس الطلبة 
العام املاضي، والذي كانت تسيطر عليه الكتلة اإلسالمية عقب فوزها بـ 23 مقعداً فيما حصلت 

حركة الشبيبة على 21 مقعداً يف حينه.

وذكرت أن قوات كبرية من األمن الوقائي نصبوا حواجز عسكرية على مداخل مدينة بريزيت، 
وتفتش  تراقب  عسكرية  ثكنة  إىل  بريزيت  احمليطة جبامعة  املنطقة  حولت  كما  احملــاور  ومجيع 
مجيع الطلبة من وإىل اجلامعة طوال النهار يف حماولة العتقال كوادر وقيادات الكتلة اإلسالمية. 
وحبسب بيان الكتلة، فإن »الوقائي« أجرى سلسة اتصاالت واسعة وأرسل رسائل عرب اجلواالت 
على العشرات من مؤيدي ومناصري الكتلة اإلسالمية يف جامعة بريزيت واستدعتهم للمقابلة يف 

مقراهتم مبدينة رام اهلل.

ومن اجلدير ذكره، أنَّ كتلة »الوفاء« اإلسالمية شاركت يف انتخابات جملس طلبة جامعة بريزيت، 
وحصلت على 19 مقعداً، فيما حصلت حركة الشبيبة الذراع الطالبي حلركة فتح على 25 مقعداً، 
اإلسالمي وحزب  اجلهاد  من  لكلٍّ  واحد  مقعدٍ  إىل  باإلضافة  مقاعد،   5 على  الشعبية  واجلبهة 

الشعب. 

وطالب  املراقبني  من  لكثري  مفاجأة  اإلسالمية  الكتلة  عليها  حصلت  اليت  النتيجة  لت  وشكَّ
اجلامعة على حد سواء الذين راقبوا أداء الكتلة اإلسالمية خالل األيام اليت سبقت االنتخابات 
الطالبية، وما واجهته من صعوبات بالغة التعقيد كانت كفيلة بفشل أي جتمع طالبي نقابي يف 
احلصول على بضع مقاعد، حيث أظهرت االنتخابات يف بريزيت تواصل عملية القمع واالضطهاد 
للطالب املنتمني أو املناصرين حلركة محاس وخاصة الطالبات، فقد نقل أحد طالب اجلامعة 
بطريقة  واليت مست  »الدايتونية«،  األمنية  األجهزة  اليت قامت هبا  واالنتهاكات  بعض اخلروقات 
واالعرتاض  الطعن  من  الكتلة  خبيثة متنع  بطريقة  مورست  واليت  النهائية،  النتائج  مباشرة  غري 
والشكوى، ومتثلت بدخول عناصر األجهزة األمنية بالسالح، وإشهاره داخل حرم اجلامعة، إضافة 
إىل إرسال بالغات ومذكرات اعتقال، وطلبات استدعاء حبق العديد من أبناء الكتلة اإلسالمية 
صباح يوم االنتخابات ملنعهم من اإلدالء بأصواهتم، هذا غري احلواجز اليت نصبت على مداخل 
وخمارج رام اهلل وبريزيت، أما األبرز يف هذه االعتداءات فكان هتديد الطالبات وخاصة ممن يتبعن 
الكتلة اإلسالمية، والضغط على ذويهم بادعاء اعتقال بناهتم يف حال وصوهلن إىل اجلامعة يوم 
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االقرتاع، وحتديدا يف مناطق سلواد وسنجل مشال شرق مدينة رام اهلل بالضفة الغربية.

تقدم  إدارة اجلامعة أسهمت يف  الطالب من تصرفات غري مربرة من قبل  اشتكى بعض  كما 
الشبيبة الفتحاوية، حيث مسحت اإلدارة ألعضاء الشبيبة فقط باالنتخاب عن طالب سنة أوىل دون 
وجود الطالب نفسه، وباستخدام بطاقته اجلامعية اليت تؤخذ منه حتت االبتزاز والتهديد، إضافة 
إىل السماح للشبيبة من قبل اإلدارة بدخول القاعات االنتخابية، والتأثري على الطلبة، وممارسة 

الدعاية االنتخابية داخلها، وتصوير الورقة االنتخابية للطالب الذين يشكون يف اختيارهم.

ومن جهتها أكدت حركة املقاومة اإلسالمية »محاس« على أن تلك النتائج    »دليل واضح للجميع 
على فشل كافة حماوالت إقصاء حركة محاس  ومشروعها من الساحة الفلسطينية، ال سيما يف 
الضفة احملتلة«، معتربة أن هذه النتائج »دليل على فشل حماوالت شطب احلركة  وبرناجمها من 
قلوب الشعب الفلسطيين«، وأن إرادة الطلبة يف جامعات  الضفة الغربية تؤكد على عمق والئهم 
وانتمائهم حلركة محاس ولقياداهتا  وللتيار اإلسالمي أيضاً.  وشدَّدت »محاس« على أنَّ هذه النتائج 

»تؤكد على جناح مشروع اجلهاد واملقاومة، وفشل هنج التفاوض العقيم«.

د - الشبيبة الفتحاوية يف جامعة »بوليتكنك« فلسطني )اخلليل( تصفي حساباهتا مع الكتلة 
اإلسالمية عن طريق االستقواء بأجهزة فياض »الدايتونية«: استنكرت الكتلة اإلسالمية يف جامعة 
اخلليل ما أقدمت عليه أجهزة عباس - فياض من اختطاف الطالب »أمحد التالمحة«، يف تعدٍّ 
بيان  الكتلة يف  وأوضحت  وانتهاك صارخ حلرمة اجلامعة،  واألكادميية  الطالبية  للحقوق  سافر 
صدر عنها بتاريخ 2008/6/3م، أن األجهزة األمنية اعتقلت منسق الكتلة اإلسالمية يف جامعة 
»بوليتكنك« اخلليل الطالب أمحد تالمحة بعد استدعائه للمقابلة، مشرية إىل أن عدد األسرى من 
أبناء الكتلة اإلسالمية يف جامعة اخلليل، احملتجزين لدى سجون سلطة عباس أصبح 6 يف أقل 
من شهر، وهم: حممد العواودة رئيس اجمللس السابق، ونائبه شادي اجلعربي، وإبراهيم كساب 
الكتلة  التالمحة منسق  واآلن أمحد  أبو عرقوب،  السابق، وعالء احملاريق، وعمر  عضو اجمللس 

اإلسالمية.

وقالت الكتلة: إنَّ اعتقال التالمحة يأتي بعد فوز الكتلة اإلسالمية يف انتخابات جامعة »بوليتكنك« 
الكتلة اإلسالمية  استطاعت  األربعاء 2008/5/28م، حيث  يوم  واليت جرت  )اخلليل(،  فلسطني 
التابعة حلركة اجلهاد اإلسالمي الفوز  التابعة حلركة محاس بالتحالف مع اجلماعة اإلسالمية 
خبمسة عشر مقعداً مقابل أربعة عشر مقعداً للشبيبة الفتحاوية، وهو األمر الذي أحدث انقالباً 

يف وجه »فتح« وشبيبتها اليت ترأست اجمللس خالل العاميني املاضيني على التوايل.

وأوضح بيان الكتلة أنَّ هذا الفوز يأتي رغم ما تعانيه الكتلة اإلسالمية من مالحقات متواصلة 
من قوات االحتالل وعصابات عباس، حيث ختتطف قوات االحتالل أكثر من 25 طالباً وطالبة 
من كوادر الكتلة اإلسالمية باجلامعة، فيما تواصل األجهزة األمنية التابعة لعباس اختطاف كوادر 

الكتلة اإلسالمية، حيث خيضعوهنم لظروف حتقيق قاسية، ويتعرَّضون لشتى أنواع التعذيب.

صعبة  أمنية  ظــروف  وسط  العام  هذا  االنتخابات  ختوض  أهنا  اإلسالمية  الكتلة  وأضافت 



ومضايقات متواصلة، مؤكدة أنَّ عدداً من الطلبة تلَّقوا اتصاالت من أجهزة عباس األمنية هتدِّدهم 
باملالحقة واالختطاف يف حال شاركوا يف الدعاية االنتخابية، أو انتخبوا الكتلة اإلسالمية.

فيما عبَّر عبد اخلالق النتشة، األسري يف سجون االحتالل، ومن أبرز قادة »محاس« يف الضفة 
قته  الغربية ويف حمافظة اخلليل، عن سعادته وسعادة أسرى احلركة مجيعاً بالفوز الثمني الذي حقَّ
الضفة  جنوب  اخلليل،  بوليتكنك  جامعة  طلبة  جملس  انتخابات  يف  املوحّدة  اإلسالمية  الكتلة 

الغربية.

د على قوة حركة محاس وثباهتا وجتّذرها يف اجملتمع  وقال القيادي النتشة: »إنَّ هذا الفوز يؤكِّ
الفلسطيين، ويكشف عن فشل كلِّ احملاوالت اليت سعت إلضعافها واجتثاثها من الضفة الغربية«. 
كما عدَّ النتشة هذا الفوز مؤشراً على مصداقية مواقف احلركة وبرناجمها والتفاف اجلماهري 

حوهلا.
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احملور الثاني: املقاومة يف الضفة الغربية بني سندان السلطة 
ومطرقة االحتالل

* أواًل: الشراكة بني االحتالل واألجهزة األمنية وتقاسم األدوار:

1- التنسيق األمين مع االحتالل

2- تقاسم األدوار مع االحتالل 

3- دعم األجهزة األمنية بأموال الصهاينة واألمريكان

* ثانيًا: ضرب املقاومة ومالحقة كوادرها:

1- جتريم املقاومة قانونياً وتداعياته

2- مالحقة املقاومني وسالح املقاومة

3- مناذج من االعتداءات على املقاومني
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أواًل: الشراكة بني االحتالل واألجهزة األمنية وتقاسم األدوار:

»الدايتونية«  الـ  ونظريهتا  الصهيونية  األجهزة  تشنّها  اليت  احملمومة  األمنية  احلرب  تعد  مل 
مقتصرة على تقاسم جسد حركة املقاومة اإلسالمية »محاس« واجلمعيات املقرَّبة منها، بل تعدَّت 
ذلك إىل تناوب واضح ومكشوف يف اعتقال أبناء احلركة، الذين ال يلبث الواحد منهم أن خيرج من 

سجون السلطة حتى يبادر االحتالل إىل اعتقاله، والعكس صحيح.

ويف السياق ذاته، ال تكاد اجلمعيات اإلسالمية تفيق من محلة إسرائيلية من اإلغالق واملدامهة، 
حتى يأتي الدور على األمن الفلسطيين باحلرق والنهب هلا.

ما ُذكِر، ال يدخل يف نطاق الدعاية اإلعالمية، بل إنَّ القوائم مليئة بأمساء معتقلي احلركة الذين 
تناوب  اليت  الفلسطيين، وبعض اجلمعيات  تناوبت عليهم اختطافات االحتالل واعتقاالت األمن 
االحتالل وشركاؤه على االعتداء عليها وختريبها، مبا يثبت وبشكل واضح ال يقبل التأويل حقيقة 
األدوار  وتكامل  اإلسرائيلي،  االحتالل  فتح يف خدمة  وحركة  األمنية  األجهزة  تلعبه  الذي  الدور 

املخزي بني هذه األطراف يف حرهبم ضد عدوهم املشرتك، املتمثل حبركة محاس.

1- التنسيق األمين مع االحتالل:

لقد بات التنسيق األمين بني االحتالل واجملموعات املسلحة التابعة حلركة فتح واألجهزة األمنية 
العسكرية  احلواجز  بني  بالتنقل  االحتالل  هلا  يسمح  حيث  اثنان،  عليه  ال خيتلف  واضحاً  أمراً 
األمنية  السيطرة  ذات  املناطق  إىل  بالدخول  احملتلون  هلم  ويسمح  يــشــاؤون،  كما  اإلسرائيلية 

اإلسرائيلية مناطق )C( بسياراهتم العسكرية لتنفيذ عمليات االختطاف واإلرهاب والقتل«)25(.

د ذلك تصرحيات عديدة لرئيس السلطة كشفت عن االلتقاء يف كثري من وجهات النظر  ويؤكِّ
والتنسيق األمين بينه وبني أمنه وبني أجهزة االحتالل من جهة أخرى، حيث كشفت مصادر أمنية 
صهيونية رمسية النقاب عن أن ارتفاعاً حادّاً يف التنسيق األمين ما بني أجهزة أمن السلطة يف 

الضفة الغربية وبني قوات االحتالل، وصل إىل سبعة أضعاف عمَّا كان عليه يف عام 2006م!

ونقلت اإلذاعة العربية يف نشرهتا املسائية بتاريخ 2008/2/26م، عن املصادر األمنية قوهلا: إن 
عدد »لقاءات التعاون والتنسيق األمين واملدني« بني اجلانبني الصهيوني والفلسطيين يف الضفة 
الغربية ارتفعت خالل العام املاضي 2007م، بأكثر من ضعفني مقارنة مع العام 2006م، واستناداً 
للمصادر ذاهتا، فقد طرأ ارتفاع بنسبة سبعة أضعاف على قيام أجهزة أمن السلطة الفلسطينية 
بتسليم وسائل قتالية أو بضائع »سُرقت« من داخل األراضي الفلسطينية احملتلة سنة 1948م، إىل 

اجلانب الصهيوني. 

فقد نشرت قوات أمن الرئاسة وعدد من األجهزة عناصرها، يف العديد من مدن الضفة الغربية 
)25( أصدرت كتائب شهداء األقصى بياناً يندد بدور األجهزة األمنية املكمل لدور االحتالل يف ضرب املقاومة بالضفة 

الغربية، لالطالع على نص البيان، انظر حمور املالحق، ص:322.
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وقراها وخميماهتا، ما أثار اخلشية والقلق لدى املواطنني الفلسطينيني من هذه احلالة اليت وُصفت 
بـ »االستعراضات العسكرية«. 

وما يثري االستغراب على حنو خاص، أنّ هذه »االستعراضات« تتِّم على مرأى ومسمع من جنود 
االحتالل، إذ جتوب الدوريات الصهيونية الشوارع مع دوريات حرس الرئاسة)26(، وهذا ما يعطي 
السلطة  رئيس  بأمر  تأمتر  اليت  القوات  تدعو  بينما  اجلانبني،  بني  يتم  ما  تنسيقاً  بأنّ  انطباعاً 

ة أمنية »لصاحل املواطن الفلسطيين«!!.  ذ خطَّ حممود عباس أهنا تنفِّ

اإلعــالم يف »احلكومة« غري  »وزيــر«  الــذي متَّ تنصيبه يف موقع  املالكي،  ريــاض  املدعو  وقــال 
الدستورية اليت شكلها حممود عباس يف الضفة الغربية: إنّ الشِّق األول من اخلطة األمنية املتمثل 
أنّ قوات االحتالل اختطفت بعد »العفو« الذي  بوقف مالحقة »املطاردين« قد متَّ تنفيذه، علماً 

أصدرته عن كتائب شهداء األقصى التابعة حلركة فتح، ثالثة منهم. 

وحسب املالكي، فإنّ املرحلة الثانية من اخلطة اجلارية اآلن هي »فرض األمن« يف املدن الكربى، 
مثل جنني واخلليل ورام اهلل، رغم أنّ مدينة اخلليل يف جنوبي الضفة تتمتع باألمن واالستقرار 
خبالف مدن مشال الضفة الغربية اليت تسببت األجهزة األمنية وعناصر من حركة فتح يف فقداهنا 

لألمن واالستقرار، فيما قام مسلحوها حبرق العديد من املؤسسات وإتالف حمتوياهتا. 

وتنفيذاً للخطة املذكورة انتشرت قوّات كبرية من أمن الرئاسة واألجهزة األمنية يف العديد من 
املدن، لتُوقِع الرّعب واخلوف بني املواطنني اآلمنني، وجتلب هلم القلق حتت ذريعة حفظ األمن. 

املفارقة اليت تثري األسى بني الفلسطينيني تتمثل يف أنّ دوريات االحتالل جتوب الشوارع يف ذات 
الوقت الذي تنتشر فيه األجهزة األمنية الفلسطينية، ما يعين أنّ جنود االحتالل آمنون متاماً من 

أنّ سالح األجهزة األمنية غري موجه هلم بل للفلسطينيني، وحتديداً حلركة محاس. 

كما تكرَّرت حاالت اختطاف عناصر من حركة محاس يف مدن نابلس وطولكرم وجنني، الواقعة 
مشايل الضفة الغربية، وبعد اإلفراج عن املختطفني بساعات أو أيام كان يتكرّر املشهد ذاته على 
لـ  االنتماء  ذاهتا،  فهي  الّتهم  أما  أنفسهم،  األشخاص  اختطاف  يتم  االحتالل، حيث  قوات  أيدي 

»محاس« أو جناحها العسكري. 

وما أفقد املواطنني ما تبقى من ثقة مفرتضة يف أجهزة »عباس« اليت تدَّعي احلفاظ على األمن، 
أهنا باتت تستنسخ أداء قوات االحتالل، فهي تعتقل األشخاص املطاردين من االحتالل، وتقتحم 
املنازل الفلسطينية، لكن رمبا بطريقة أكثر إذالالً وامتهاناً، وفق روايات املواطنني وشكاواهم، وقد 
بات الفارق األساس بني الفريقني، أنّ أفراد األجهزة يأتون يف الغالب مقنّعني، فيما جنود االحتالل 

يأتون كاشفي الوجوه. 

ويف ظالل املشهد، أثارت قرارات قيادات األجهزة األمنية وتصرفاهتا امتعاض عدد من منتسيب 

)26( يف حمور املالحق صورة توثيقية هلذه احلالة، واليت تثبت مدى التنسيق األمين بني قوات االحتالل وبني قوات حرس 
الرئاسة، انظر ص:366.
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األجهزة، الذين شعروا أنه يزّج هبم ليكونوا جمرد أدوات لتنفيذ سياسات مسؤوليهم، والقيام بدور 
احملتل الذي سَئِم الشعب الفلسطيين رؤيته.

ويبدو أنّ التزام الثنائي عباس- فياض باالتفاقات والتفامهات الصهيو- أمريكية له استحقاقاته، 
النِّطاق  اليت ال تنحصر يف إطار السياسات الداخلية اخلاصة بالضفة والقطاع فقط من حيث 

اجلغرايف، بل متّتد إىل السياسات اخلارجية لتشمل الساحتني العربية والدولية.

ومثلما انعكست السياسات الداخلية لفريق عباس- فياض خالل أقّل من شهرين يف قرارات 
وممارسات أضرّت بأمن القضية الفلسطينية واملصاحل الوطنية العليا للشعب الفلسطيين يف الضفة 
الغربية وقطاع غزة، فإنّ األمر يسري يف االجتاه نفسه وفق رؤية املراقبني على املستويات العربية 
واإلقليمية والدولية، من خالل إحلاق األذى باألمن القومي العربي، وتوتري العالقات الفلسطينية 
واإلسالمي حتت  العربي  والعمل  اهلمّ  دائرة  من  الفلسطيين  املوضوع  إخراج  العربية، وحماوالت 

حجج ومربرات أثارت العديد من عالمات االستفهام.

فعلى املستوى الداخلي، مشلت هذه القرارات واإلجراءات منع سالح فصائل املقاومة واعتباره 
الكيان  من  مذّل  »عفو«  على  واحلصول  بذلك،  يلتزم  ال  من  كل  وجتريم  ومالحقة  غري شرعي، 
الصهيوني عن عدد من ناشطي »كتائب األقصى«، اجلناح العسكري حلركة فتح مقابل ختليهم عن 

سالحهم، والتَّعهد بعدم مهامجة أهداف االحتالل.

الكيان  مع  األمين  التنسيق  إعادة  يتمّثل يف  فائق اخلطورة،  بنداً  تلك اخلطوات  كما تضمّنت 
الصهيوني إىل أعلى مستوياته، وهو الذي كان قد توقف احلديث عنه منذ عدة أعوام بسبب اندالع 

انتفاضة األقصى يف 28 أيلول )سبتمرب( 2000م.

على املستوى اخلارجي، ميكن رصد عدد من املمارسات اليت وصلت إىل حدِّ وصف بعضها 
بالسوابق، اليت مل تشهد الساحة الفلسطينية هلا مثيالً من قبل، وأمهّها:

تعاون السفريين الصهيوني والفلسطيين لدى األمم املتحدة، يف مسعى مشرتك ونادر لعرقلة 
قرار مناهض لسلطة االحتالل، تقدّمت به دولتان إحدامها عربية واألخرى إسالمية، كان يوشك 

جملس األمن الدويل على اختاذه.

وقد جاء هذا التعاون يف أعقاب مشروع قرار تقدمت به قطر وأندونيسيا لإلعالن عن قطاع 
غزة منطقة منكوبة إنسانياً، ومبا يقضي بالتخفيف من معاناة القطاع إنسانياً واقتصادياً.

وكان هذا القرار - فيما لو جنح متريره- سيجعل من موقف االحتالل جتاه حماصرة القطاع 
أوضاع  أن حيسِّن من  بإمكانه  كان  للصمود، كما  قابل  اليت تصله مبا حوله غري  املعابر  وإغالق 

الفلسطينيني الصعبة يف غزة، وينتزع اهتماماً دولياً بذلك.

وما مّت فعلياً هو أنّ عباس ورئيس »حكومته« غري الشرعية فياض، أمرا املراقب الفلسطيين يف 
األمم املتحدة رياض منصور بإقناع الدول األعضاء يف جملس األمن بتجاهل الطلب القطري.
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واملربرات الفعلية هلذا القرار هو توافق الرغبات الثالثية األمريكية الصهيونية والثنائي عباس 
األعمال  تصريف  وحكومة  محاس،  حركة  وعزل  غزة،  قطاع  على  اخلناق  تشديد  يف  وفياض، 
الشرعية برئاسة إمساعيل هنية، ومنع أي حماولة قد تُفهم على أهنا جناح داخلي أو دبلوماسي 

هلا.

ويف هذا الصدد، نقلت صحيفة »معاريف« عن عباس قوله »لن أمسح حلماس مبوطئ قدم 
يف العامل من خالل إجنازات يف جملس األمن«، مضيفة أنّ حمافل سياسية صهيونية استمعت يف 

اآلونة األخرية إىل تصرحيات أشد من هذه من مقرّبيه.

أنّ »عباس« يسعى إىل »محل قطاع غزة إىل وضع من األزمة  أكثر من ذلك، تؤكد الصحيفة 
اإلنسانية احلقيقية، إللقاء الذنب على حركة محاس اليت تسيطر عليه«.

• لقاءات أمنية على أعلى املستويات:

على صعيد اللقاءات الثنائية، فقد اجتمع عددٌ من قادة أجهزة األمن الفلسطيين بنظرائهم من 
جيش االحتالل ليل الثالثاء/األربعاء 8-2008/1/9م، يف مكتب التنسيق القريب من »بيت إيل« 
قضاء مدينة رام اهلل، شارك فيه عن اجلانب الفلسطيين مدير جهاز املخابرات يف الضفة إبراهيم 
املصري، ومدير األمن الوقائي زياد هب الريح، ومدير االستخبارات العسكرية ماجد فرج، ومدير 
الشرطة كمال الشيخ ومن األمن الوطين أبو الفتح، ومن اجلانب الصهيوني حضر العميد نوعام 
يوئاف مردخاي قائد  الغربية، إىل جانب  الضفة  الصهيوني يف  تيبون، وهو قائد كتيبة اجليش 

التنسيق واالرتباط العسكري. 

إنَّ االجتماع حبث يف قضايا أمنية خمتلفة والتنسيق بني اجلانبني يف  وقالت مصادر أمنية: 
جماالت أمنية ومدنية على حدٍّ سواء، مشرية إىل أنَّ هذا اللقاء األول من نوعه الذي يعقد منذ 

حوايل سبع سنوات. 

تزامن ذلك مع اجتماع بني سالم فياض ووزير اجليش الصهيوني إيهود باراك خصَّص لبحث 
ترتيبات جديدة، خاصة بعد أن أهنت السلطة ملف املطلوبني من كتائب األقصى يف نابلس، كما 
حبث االجتماع تسليم املدينة للسلطة، والبدء بتسيري دوريات مشرتكة بني اجلانبني. وكان مسؤول 
د أنَّ عودة التنسيق األمين بني اجلانبني سيسمح لألمن الفلسطيين بتنفيذ مهام  أمين فلسطيين أكَّ
أمنية يف مناطق )C( اخلاضعة للسيطرة األمنية الصهيونية الكاملة مبوجب اتفاق أوسلو، وهو 
ما متَّ بالفعل من خالل قيام األجهزة األمنية باقتحام عشرات القرى ليالً، واعتقال عناصر حركة 

محاس والعودة هبم عرب احلواجز اإلسرائيلية.

• تفاخر بالتنسيق األمين مع االحتالل:

مع  األمين  بالتنسيق  تكتفي  تعد  األمنية مل  األجهزة  وباقي  العسكرية  االستخبارات  إنَّ جهاز 
الكيان الصهيوني، وتلبية متطلبات اجلنرال األمريكي »كيث دايتون«،  األجهزة املماثلة هلا يف 
للشعب  قدَّمت  اليت  املدني  اجملتمع  مؤسسات  وتفكيك  محاس،  حركة  على  حرهبا  ومواصلة 
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الفلسطيين الكثري يف جوانب الرعاية واإلغاثة، واالنقضاض على مؤسسات الزكاة، وجتفيف 
منابع التكافل االجتماعي املرتبطة هبا، بل صارت قيادات »األجهزة« تباهي هبذه احلرب أمام 
وسائل إعالم صهيونية وتتبجح هبا، إىل درجة السماح هلا بالتصوير احلي لعملياهتا »األمنية«، 
أو  حياء  دون  شعبها  مؤسسات  القذرة، ضد  املهام  هبذه  تقوم  اليت  املدامهة  فرق  ومصاحبة 

خجل)27(.

لتلفزيون  الثانية  القناة  وبثته  صهيوني،  أعدّه صحفي  الذي  الوثائقي  الفيلم  يف  ذلك  ومتَّ 
العدو، يف برنامج »حقيقة« مطلع شهر كانون أول )ديسمرب( 2007م، والذي يتضمّن حتذيرات 
من إمكانية حتوّل الضفة الغربية إىل غزة أخرى، عن طريق »سيطرة محاس عليها«، معترباً 
أنّ اجلنود الذين أظهرهم وهم يتدربون يف ختام دورة عسكرية مبدينة نابلس، ضمن ترتيبات 

اجلنرال األمريكي »كيث دايتون«، هي »خط الدفاع األخري« عن الكيان الصهيوني.

أكثر من فضيحة تظهر من خالل هذا الفيلم الذي استغرق عشرين دقيقة، وأمهها:

1 - تصرحيات قيادات أجهزة »عباس« اليت تتباهى حبرهبا على املقاومني وحركة محاس 
يف منرب إعالمي صهيوني، دون أدنى حرج من اجلهر بتلك العداوة أمام احملتل، وعرب وسائله 
املوجّهة للجمهور الصهيوني، َفمَنْ يُعْرَف مبدير االستخبارات املدعو توفيق الطرياوي، ال يُخفِي 

يف حديثه عن حركة املقاومة اإلسالمية »إننا مازلنا أعداء مع حركة محاس«.

ويربهن الطرياوي للمراسل الصهيوني الذي حياول البحث عن إجابة للهواجس اليت تسكنه 
تتحول  لن  »الضفة  بالقول  الضفة،  على  مقاومة  حركة  سيطرة  احتمال  من  الكيان  وتسكن 
العامة بنابلس، للقناة  د عبد اهلل كميل، مدير املخابرات  إىل غزة حتى لو متنا كلنا«. بل يؤكِّ

التلفزيونية العربية بأنّ »محاس اآلن حتت سيطرتنا«.

2- ولكي يثبت كميل للجمهور الصهيوني صدق ادعاءاته، مسح للصحفي الصهيوني مبرافقة 
عناصر جهازه األمين، الذين وجهَّهم القتحام ما ادَّعى أهنا مؤسسة تابعة حلركة محاس، مت 
حظرها من قبل وزارة الداخلية يف »احلكومة« غري الشرعية اليت يرأسها سالم فياض، وتصوير 
العملية تصويراً حياً. وينقل املراسل يف تقريره قول أحد ضباط عباس جلندي »كل شيء متلكه 

محاس يُصادَر أو يُحرَق« مبا يف ذلك املصاحف. 

الكيان الصهيوني مبهامجة مقرات حركة  3- انزعاج مسؤول استخبارات نابلس من قيام 
يقوم  لفعل  استنكاراً  ليس  إىل مدامهتها،  قواته  تسبق  اليت  املدني  ومنظمات اجملتمع  محاس 
كعمالة  الفلسطيين  الشارع  لدى  »يُفسّر  هذا  ألنّ  وإمنا  الفلسطيين،  الشعب  ضد  احملتل  به 

وجاسوسية«، على حد قول كميل، واملقصود هنا ارتباط أجهزة عباس األمنية باالحتالل. 

وبرأي مراقبني، فإنّ هذا ما كان ليتم لوال التنسيق األمين بني اجلهتني على مستوى يسمح 
الستخبارات االحتالل مبعاودة اقتحام املؤسسات نفسها اليت دامهتها أجهزة األمن اليت يقف 

)27( أصدرت كتائب شهداء األقصى بياناً حيّذر األجهزة األمنية من مالحقة مطارديها ومقاوميها يف الضفة، لالطالع على 
نص البيان، انظر حمور املالحق، ص:324.
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كميل وغريه على رأس هرمها، أو من هي على شاكلتها، يف وقت متقارب. كما يتضمّن التصرف 
الصهيوني نوعاً من الشكوك، وعدم الثقة بالفلسطينيني، حتى ولو ذهبوا إىل حدّ التعاون األمين 

الكامل معهم.

4- إظهار فزع العناصر األمنية التابعة الستخبارات حمافظة نابلس، من تصوير القناة الثانية 
لتلفزيون االحتالل إىل درجة مالحقة املصورين بعد أن شعرت به، ألهنا كانت مكشوفة الوجوه. 

والفزع هنا كما يتضح من الفيلم ليس خجالً نامجاً عن التصوير ملصلحة االحتالل ووسائله 
اإلعالمية، وجلمهوره املوجّه إليه، وإمنا ألنّ اجلنود حيسبون للمستقبل، أي من احتماالت سيطرة 

املقاومة على الضفة، كما ظهر ذلك يف هناية العمل الوثائقي.

توفر  واسعة  مساحات  فتح  حركة  على  احملسوبة  اإلعالمية  املواقع  تُفرد  ذاتــه،  السياق  ويف 
خدمات مؤكدة لألجهزة االستخباراتية الصهيونية، من خالل تقدميها معلومات جمانية للجانب 
االحتاليل أو »استفزاز« الزوار »الفتحاويني« بكتابة وتقديم معلومات بقصد أو بدون قصد خلدمة 

االستخبارات العسكرية الصهيونية. 

لتنفيذ  خصبة  أرضية  املعلومات  هذه  يف  جتد  االستخبارات  تلك  أنّ  الواضح  من  بات  وقد 
عمليات هجومية بناء على املعلومات اليت تقدمها املواقع إياها أو املشاركني فيها، عرب التعليقات 

على األخبار. 

موقع »فلسطني برس« سيِّئ السّمعة، والتابع لقائد التيار االنقالبي يف حركة فتح املدعو حممد 
كثري  الصهيوني، من خالل  للعدو  االستخباراتية  املعلومات  تقديم  يف  رئيساً  دوراً  يلعب  دحالن، 
من الزوايا الذي يفردها لذلك، ولعل الزاوية األكثر خدمة لالحتالل يف هذا الشأن هي تلك اليت 
يسّميها املوقع املذكور »هذه الصورة لفالن الفالني ندعوكم لكتابة ماذا تعرف عنه«، حيث يعرض 
املوقع  ويهدف  عسكرية،  أو  كانت  سياسية  الفلسطينية  املقاومة  ألحد شخصيات  املوقع صورة 
ويبدأ  تُعرض صورهتا،  اليت  الشخصية  استخباراتية عن  معلومات  استجالب  إىل  ذلك  وراء  من 
الزوار »الفتحاويون«، ببث تعليقات جمانيّة تقدم معلومات خلدمة أجهزة االستخبارات العسكرية 

الصهيونية. 

وال يقف احلال عند هذه الزاوية، فبعض امللتقيات احملسوبة على حركة فتح تفرد مساحات 
كبرية من أجل اخلدمة اجملانية لالستخبارات الصهيونية وباألسلوب نفسه تقريباً. 

ففي أحد امللتقيات »الفتحاوية« قدّم أحد املشرفني موضوعاً عنوانه »اكتب هنا أمساء احملالت 
التجارية اليت ينتمي أصحاهبا إىل حركة محاس«. وقد ُطرح املوضوع ذاته، يف الوقت الذي قامت 
فيه طائرات االحتالل الصهيوني باستهداف احملالت التجارية وحمالت الصرافة، حبجة أهنا تابعة 

حلركة محاس، أو أهنا ختدمها وتتعاون معها.

• االحتالل يشيد بارتفاع مستوى التنسيق األمين مع أجهزة السلطة يف الضفة:

كشفت مصادر أمنية صهيونية رمسية النِّقاب عن أنَّ ارتفاعاً حاداً يف التنسيق األمين ما بني 



119

االحتالل،  قوات  وبني  الغربية  الضفة  الفلسطينية حممود عباس يف  السلطة  رئيس  أمن  أجهزة 
وصل إىل سبعة أضعاف عمَّا كان عليه يف عام 2006م. ونقلت اإلذاعة العربية عن املصادر األمنية 
قوهلا إنَّ عدد »لقاءات التعاون والتنسيق األمين واملدني« بني اجلانبني الصهيوني والفلسطيين يف 

الضفة الغربية ارتفعت خالل العام املاضي 2007م بأكثر من ضعفني مقارنة مع العام 2006م.

الفلسطينية، اخلاضعة  ازداد خبمسة أضعاف عدد احلوادث اليت تدخلت فيها الشرطة  كما 
 )C( إلمرة رئيس السلطة حممود عباس، حللِّ نزاعات يف القرى الفلسطينية يف املناطق املصنفة

أي اخلاضعة لسيطرة صهيونية كاملة.

مردخاي«  »يوئاف  العقيد  الغربية،  الضفة  يف  املدنية  اإلدارة  رئيس  ذاته، صرَّح  السياق  ويف 
بتاريخ 2008/1/23م، أنَّ التنسيق األمين مع السلطة الفلسطينية أخذ باالتساع، مشرياً إىل أنَّ 
وإثبات جناعة نشاطاهتا. وأشار  الفلسطينية حتاول فرض سيطرهتا على األرض  أجهزة األمن 
األمن  أقدمت أجهزة  تعقد بني ضباط إسرائيليني وفلسطينيني، كما  لقاءات  أنَّ  »مردخاي« إىل 

الفلسطينية على إعادة مخسني إسرائيلياً دخلوا املناطق املنصفة )A( خالفاً لألوامر املتَّبعة.

• أزالم التنسيق األمين مع االحتالل:

املقاومة  ضرب  يف  طاته  خمطَّ تنفيذ  يف  ويستمر  يتواصل  أن  األمــين  التنسيق  هلذا  يكن  مل   
واملقاومني، ومل يكن لتقاسم األدوار بني أجهزة أمن سلطة رام اهلل وحكومة فيَّاض »الدايتونية« 
ومثيالهتا الصهيونية أن يُحبَك بطريقة تُخدم فيها مصاحُل الكيان الصهيوني واملشروع األمريكي 
يف املنطقة، مل يكن كلُّ ذلك أن يتمّ إالَّ بوجود أزالم تقوم على التَّنفيذ واملتابعة واملباركة واقتسام 

ُفتات ما يبقى من أموال اإلدارة األمريكية.

 ومن أبرز هؤالء األزالم: املدعو توفيق حسني الطرياوي، واملدعو عبد الرزاق اليحيى، واملدعو 
سالَّم فيَّاض .

• توفيق حسني الطرياوي .. األداة القذرة للتنسيق األمين مع االحتالل:

اإليقاع  أجل  من  استخدمت  اليت  القذرة  األداة  بكونه  الطرياوي«  »توفيق  املدعو  اسم  ارتبط 
باملناضل أمحد سعدات األمني العام للجبهة الشعبية)28(، فهو الذي أعد الكمني العتقاله وسهّل 
القبض عليه، إضافة إىل دوره إىل جانب كل من املدعو حممد دحالن، وحممد رشيد يف عقد اتفاق 
سجن أرحيا لتثبيت سجن سعدات متهيداً لتسليمه إىل قوات االحتالل اإلسرائيلي كما حصل بعد 
ذلك، هذا عدا عن قيام الطرياوي بتسليم العشرات من املناضلني الشرفاء واإليقاع هبم وتسليمهم 

لالحتالل اإلسرائيلي، أو اغتياهلم بعد ذلك.

السابق األسري حسام خضر  النائب  كان  والتضليل، حيث  الكذب  برباعته يف  الطرياوي عُرف 
أحد ضحايا افرتاءاته وأكاذيبه، ففي مقابلة مع صحيفة »القدس العربي« بتاريخ  2007/12/16م، 

)28( أصدرت الكوادر القيادية يف حركة فتح بيانني هتاجم فيهما عمالة الطرياوي، لالطالع على نص البيانني، انظر حمور 
املالحق، ص:326.
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تعقيباً حول ما نشرته صحيفة »هآرتس« اإلسرائيلية، و »احلياة اجلديدة« اليت تصدر يف رام 
اهلل، من أنَّ هناك عالقًة مباشرةً ما بني النائب حسام خضر واحلرس الثوري اإليراني وحزب اهلل 
وكتائب شهداء األقصى، هاجم النائب السابق األسري خضر بشكل مباشر املدعو توفيق الطرياوي 
ح النائب السابق خضر يف حينه بأنَّ لديه  وعصابته واهتمه أنه يقف خلف هذه اإلشاعة، ووضَّ
معلوماتٍ تفيد أنَّ توفيق الطرياوي يعدّ إلرسال استشهادي ضمن عملية صورية فاشلة من أجل 
االعرتاف بأنَّ النائب خضر هو الذي أرسل هذا االستشهادي لتنفيذ هذه العملية املسرحية، وأنَّ 
الربغوثي يف  املخابرات اإلسرائيلي حول األسري مروان  اليت ضبطها جهاز  بالوثائق  رنا  يذكِّ هذا 

ملفات وأرشيف جهاز املخابرات الفلسطيين.

والطرياوي كذلك يعدّ املتهم الرئيس يف تسليم خلية ألوية الناصر صالح الدين عام 2005م)29(، 
واليت اختطفت مستوطنا ملبادلته باألسرى الفلسطينيني يف السجون اإلسرائيلية.

وتشري وثيقة سرِّية أخرى)30( تورّط املدعو الطرياوي مبتابعة ومالحقة عمليات إدخال السالح 
والذخرية للمقاومة الفلسطينية من خالل عمالء له عرب األنفاق املوجودة بني مدينة رفح واحلدود 

املصرية.

• عبد الرزاق اليحيى .. وزير التنسيق األمين القديم اجلديد

أعلنته  الذي  الــوزاري اجلديد  التشكيل  األبرز يف  االسم  كان  اليحيى  الــرزاق  اللواء عبد  اسم 
السلطة الفلسطينية كاسم يتولَّى املهمَّة األمنية للمرحلة املقبلة، بعد أن كان »دحالن« رئيس جهاز 
اليحيى،  النهاية ملصلحة  األمر ُحسم يف  أنَّ  إال  املنصب،  األقوى هلذا  املرشح  الوقائي هو  األمن 

واستقال »دحالن« من رئاسة األمن الوقائي رافضاً أن يكون حتت إمرة أيِّ مسؤول.

الــكــثــري مــن الــتــســاؤالت تـــــردَّدت عــن مــضــمــون املــهــمــة الـــيت ســيــتــوالهــا الــيــحــيــى، وعن 
ــيــة، وملــــاذا يقبل هبـــذه املــهــمــة مــع أنـــه مــنــذ فـــرتة )طـــوال  تــاريــخ وســـرية هـــذا الــشــخــص الــذات
مبوجب  وال  منصبه  يف  يعمل  وال  مــنــزلــه،  يف  األردن  يف  مــقــيــمــاً  كـــان  األخـــــرية(  الــشــهــور 
السياسة  خلفية  على  ــات«  »عــرف ــني  وب بينه  خــالف  ــر  إث وذلـــك  إلــيــه،  املــوكــلــة  الــصــالحــيــات 
الداخلية. واجلبهة  الصهيوني  الــعــدوان  وجتــاه  االنتفاضة  يف  جيــري  مــا  جتــاه   الفلسطينية 

وعقب احلديث عن اإلصالحات األمريكية عاد اسم »اليحيى« ليلمع من جديد وملهمة تبدو يف 
نظر الغالبية العظمى من الشعب الفلسطيين والعارفني به مهمة غري شريفة، باعتبار أنه سينفذ 
املقاومة  ضحيتها  سيكون  اليت  والصهيونية،  األمريكية  األمنية  واملطالب  والسياسات  الشروط 

الفلسطينية ورموزها.

 عبد الرزاق اليحيى من مواليد العام 1929م، يبلغ من العمر 73 عاماً، التحق بالثورة الفلسطينية 

وحركة فتح وجيشها مبكراً وشغل منصب عضو يف اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير، وعضو يف 
اتفاق  توقيع  أعقاب  الصهيوني يف  الكيان  مع  التفاوض  قام مبهمة  فتح،  الثوري حلركة  اجمللس 

)29( لالطالع على وثيقة تثبت تورط املدعو الطرياوي يف ذلك، انظر حمور املالحق، ص:328.
)30( لالطالع على نص هذه الوثيقة السرية، انظر حمور املالحق، ص:329.
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أوسلو وخالل انتفاضة األقصى حتى غادر األراضي الفلسطينية إىل األردن غاضباً. تقلد العديد 
من املناصب العسكرية يف حركة فتح ومنظمة التحرير حتى كان أبرز قادهتا، وظل قائداً للضفة 
الفلسطيين. التحرير  قائد جيش  األردنية حتى عام 1967م بصفته  السلطات  قبل  الغربية من 

عبد الرزاق اليحيى وزير الداخلية يف حكومة فيَّاض »الدايتونية« ال خيفي رفضه لكل أشكال 
املقاومة سواء سلمية أو غري سلمية، وهو الذي سجَّل التاريخ عليه كلمة ستظل وصمة عاٍر على 
إلقاء ولو حجر على  »إنه يرفض  الداخلية سنة 2002م:  جبينه حني قال وهو يف منصب وزير 
جندي إسرائيلي«، وهو ذات الشخص اليوم يف املنصب نفسه يصدر جمموعة قرارات مبالحقة 

واعتقال وحماكمة من تثبت صلتهم بكتائب القسَّام يف الضفة الغربية.

 وقد نقلت عنه وكاالت األنباء العاملية بتاريخ 2007/6/16م، ومنها »أسوشيتدبرس« أنه سيضع 
حداًّ للميليشيات املسلحة يف إشارة إىل األجنحة العسكرية لقوى املقاومة الفلسطينية.

وهو الذي قال:  »إن هذه احلملة تأتي تنفيذاً اللتزام السلطة الفلسطينية للحكومة اإلسرائيلية 
بتفكيك األذرع العسكرية حلركات املقاومة يف الضفة الغربية«. ليس هذا فحسب، بل إنَّ اليحيى 
»خارطة  اللتزاماهتا يف خطة  تنفيذها  عليه ضمن  أقدمت  ما  على  أقدمت  السّلطة  بأنَّ  يفاخر 
الطريق« اليت تفرض على السّلطة تفكيك حركات املقاومة ومجع سالحها وحماربة التَّحريض ضد 

»إسرائيل« يف املؤسسات الدينية ووسائل اإلعالم ومناهج التدريس.

الداخلية يف  تولِّيه ملنصب وزير  بعد  »بدر«  بقوة فكرة استجالب قوات  »اليحيى«  وعادت مع 
عرفات،  ياسر  الراحل  وتدخالت  معيقات  بدون  املرة  هذه  ولكن  »الدايتونية«،  فيَّاض  حكومة 
استجالب هذه القوات ليس إىل الضفة الغربية فقط، بل إىل قطاع غزة، كي تعيده إىل »عبَّاس« 

وحتمي البلدات الصهيونية احملاذية لقطاع غزة من الصواريخ الفلسطينية.

• سالَّم فيَّاض.. يف إثر »أنطوان حلد«!!

حكومة سالم فياض الالَّشرعية تستنسخ جتربة جيش لبنان اجلنوبي الذي كان يقوده العميل 
ال  2000م.  العام  لبنان يف  جنوب  من  االحتالل  انسحاب جيش  بعد  اهنار  والذي  أنطوان حلد، 
األجهزة األمنية  اللحدية وبني ما تعكف عليه حالياً  القوات  ة فرق بني ما كانت تفعله  يوجد مثَّ
التابعة حلكومة سالم فياض، فهناك تكامل يف أنشطة القمع اليت تقوم هبا هذه األجهزة وجيش 
االحتالل ضد حركات املقاومة العاملة يف الضفة الغربية، حبيث تبدو معامل التقاسم الوظيفي بني 
الطرفني واضحة متاماً، فلو أخذنا مدينة نابلس على سبيل املثال اليت أعلنت حكومة فياض أهنا 
ستكون املدينة األوىل اليت ستُطبق فيها اخلطة األمنية لوجدنا أنه يف الوقت الذي يقوم فيه جيش 
االحتالل حبمالت االعتقال يف أحياء من املدينة ضد نشطاء املقاومة، تقوم أجهزة حكومة فياض 

حبمالت مماثلة يف أحياء أخرى من املدينة يف الوقت نفسه.

الباحث اإلسرائيلي والعقيد املتقاعد )داني ريشف( قال: »إنَّ هناك تشاهباً كبرياً بني األجهزة 
األمنية التابعة حلكومة سالم فياض وجيش أنطوان حلد«. 
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أشرفوا على  الذين  اإلسرائيليني  الضباط  كان من  تكتسب أمهية خاصة، ألنه  الشهادة  هذه 
تشكيل جيش لبنان اجلنوبي يف حينه.

ويقول )ريشف(: »إن األجهزة األمنية التابعة ألبي مازن تعاني من بعض أعراض ظهرت يف حينه 
دُرّبتا وجُهّزتا من جانب  القوتني العسكريتني  يف جيش لبنان اجلنوبي«. ويضيف )ريشف(: »إنَّ 
قوات أجنبية ملواجهة أجنحة يف جمتمعها وليس ملواجهة عدو خارجي، ومهما كانت صدقية املسوّغ 

احمللي، فإنَّه يتقوَّض عندما تعمل ملصلحة قوى أجنبية«.

وحكومته  »فياض«  2008/6/15م،  بتاريخ  هلا  بيان  يف  األقصى  شهداء  كتائب  وصفت  وقد 
يف  تربّى  من  ديدن  هو  »فهذا  فيَّاض:  عن  وقالت  املنطقة«،  يف  لألمريكان  الرخيصة  »األداة  بـ 
أحضان أمريكا والغرب، إنه اليوم حياول إبعاد حركة فتح بقوة الدعم األمريكي الالمتناهي والدعم 
»اإلسرائيلي« السخي عن احللبة السياسية وإنشاء كيان بديل عن حركة فتح يضم فيه شخصيات 
ينبذهم الشعب، أصحاب أجندات شخصية، ومنهم تيار من بعض أبناء هذه احلركة الذين رضوا أن 
يكونوا أذناباً لألمريكان والصهاينة ال يهمهم أبداً صاحل الوطن واملواطن، ولكن الذي يهمهم ويعنيهم 
الشعب وستلفظهم  أرضنا، فسيلفظهم  يطبقوا سياساهتم على  وأن  أوفياء ألسيادهم  يكونوا  أن 

ً طاهراً«. األرض، ولن جيدوا عليها متسعاً هلم، ألنَّ األرض الطاهرة ال حتوي على ظهرها إالَّ

من  األمرين  ويكابد  يعاني  الذي  الفلسطيين  شعبنا  مبصري  التالعب  من  بياهنا  يف  رته  وحذَّ
االحتالل اإلسرائيلي، ومن االستمرار يف هنب أموال السلطة والشعب الفلسطيين، وأنَّ دفع رواتب 
املوظفني ملدة ثالثة شهور باالقرتاض من البنوك يضعنا أمام تساؤل، أين تذهب األموال اليت تأتي 
الديون  للشعب الفلسطيين؟ وإىل متى ستستمر هذه السياسة يف إغراق الشعب الفلسطيين يف 

اخلارجية، واليت هلا تبعاهتا السياسية وغريها؟.

• تناقض بني التصرحيات اإلعالمية ألزالم التنسيق األمين وما حيدث على أرض الواقع: 

ذ القوات الصهيونية توغالهتا يف أحناء خمتلفة من الضفة الغربية يف ظل »التنسيق األمين«  تنفِّ
»الدايتونية«  األجهزة  ختوض  وبينما  االحتالل،  لسلطات  التابعة  ونظريهتا  األمنية  األجهزة  بني 
اقتحامات متواصلة يف أرجاء الضفة تقوم على هامشها بتنفيذ أعمال اختطاف يومية يف أوقات 

النهار، تعقبها أعمال االختطاف اليت تنفذها قوات االحتالل يف ساعات الليل والصباح الباكر.

علما بأنَّ هناك تناقضاً عجيباً وممارساتٍ غري معقولة متارسها قيادة سلطة »فتح« يف مقاطعة 
رام اهلل، حيث إهنا تظهر بأهنا صاحبة وجهني متناقضني متاماً، فأمام اإلعالم والكامريات تدين 
العدوان ولو على استحياء، بينما من خلف الكواليس ممارسات تثبت بالدليل القاطع والربهان بأنَّ 
ة ثلًة غري مؤمتنة على الشعب الفلسطيين الذي مازال يقدم الشهداء واجلرحى واألسرى، فما  مثَّ

من إدانة إال وبعدها لقاء، وما من تصرحيات إالَّ وخلفها استيطان. 

مشهد متكرِّر هو تلك التصرحيات اليت يطلقها رئيس سلطة »فتح« يف املقاطعة برام اهلل أمام 
والالجئني،  القدس  دون  الفلسطينية  للقضية  حلَّ  ال  بأنه  تارة  د  يؤكِّ حيث  الكامريات،  عدسات 
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وأخرى يشدِّد على متسكه بالثوابت الوطنية اليت غيَّبتها وضيّعتها حرب األقالم يف مؤمتر أنابوليس، 
وهو ذاته الذي منح الشرعية لالحتالل بتصفية املقاومة يف الضفة الغربية احملتلة مبوافقة رمسية 

من رئاسته يف املقاطعة برام اهلل. 

ومل يتوقف مسلسل »عباس« وزمرته إىل هذا احلد، بل إنه وعلى الرغم من اجملازر اليت ترتكبها 
قوات االحتالل، وبرغم احملرقة اليت نفذها الصهاينة يف قطاع غزة بتاريخ 2008/2/27م، فإن 
لقاءات التنسيق األمين املشبوهة الزالت مستمرة حيث جيتمع ممثلوه بضباط صهاينة ويف مقر 

قيادة جيش االحتالل يف بيت إيل مشال رام اهلل. 

وقد فضح ذلك علناً عندما ذكرت مصادر صحفية صهيونية أنَّ اجتماعاً عقد عقب احملرقة 
يف غزة، بني ضباط صهاينة وفلسطينيني يف مقر قيادة جيش االحتالل يف بيت إيل قرب رام اهلل، 
حيث ذكرت اإلذاعة العربية أن االجتماع تناول »أعمال العنف اليت شهدهتا الضفة الغربية مطلع 
األسبوع احلايل«، وأنَّ الضباط )الفلسطينيني( تعهدوا بالعمل على هتدئة األوضاع ومنع أعمال 

»خملة بالنظام العام«.

تيبون«،  »نوعام  الربيغادير  الغربية  الضفة  يف  االحتالل  جيش  قوات  قائد  اللقاء  وقد حضر 
ورئيس اإلدارة املدنية الربيغادير »يوئاف مردخاي«، فيما ترأس اجلانب الفلسطيين حسني الشيخ 
االحتالل على  اآلخر عدوان  يستنكر هو  الذي  »عباس«،  املدنية يف سلطة  الشؤون  رئيس هيئة 

األرض بينما تناقض أعمالُه أقوالَه.

2- تقاسم األدوار مع االحتالل:

إنَّ الوقائع امليدانية لتشري بشكل مريب وفاضح إىل تلك العالقة الوطيدة بني األجهزة األمنية 
ونظريهتا الصهيونية، ما يبني مدى بشاعة املمارسات اليت ترتكبها األجهزة األمنية، واليت فاقت 

يف بشاعتها وفظاعتها كلَّ ختيّل.

والرسم البياني ملستوى انتهاكات األجهزة األمنية ضد حركة محاس يف الضفة الغربية، يالحظ 
وجود فرق بسيط بني ممارسات االحتالل وممارسات أجهزة األمن، حيث حصدت األجهزة األمنية 
ما نسبته 45%، مقابل 55% لالحتالل، ما يدلِّل بالتآمر الواضح من قبل تلك األجهزة مع االحتالل، 
وأنَّ بعض حاالت اخلطف حصلت يف املناطق املسيطر عليها من قبل االحتالل، الذي كان يسهل 

مرور تلك األجهزة ألداء مهامها اإلجرامية.

كما فاقت األجهزة األمنية وجبدارة كل املمارسات الالأخالقية اليت مارسها االحتالل، وتفوَّقت 
عليه بامتياز، حيث حصلت على نسبة 83% من االعتداءات على املؤسسات اخلاصة والعامة ألبناء 
املساجد  على  االعتداءات  ومشلت  كما  محاس،  حركة  ومناصري  وأعضاء  الفلسطيين،  الشعب 

والطالب يف اجلامعات، ومشلت إحراق جمموعة من احملال التجارية وبعض املنازل. 

وقد كشفت صحيفة »هآرتس« العربية، نقالً عن مصادر أمنية صهيونية أنّ أجهزة األمن اخلاضعة 
إلمرة عباس نقلت معلومات عن بعض شبكات نعتتها بأهنا »إرهابية«، يف إشارة جملموعات املقاومة 
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يف الضفة، ممَّا ساعد اجليش الصهيوني على إحباط العمليات. 

وقالت الصحيفة العربية: إنّ التنسيق األمين الذي يدور احلديث عنه، هو أعلى من املستوى 
الذي كان جيري يف السنوات الست األخرية، وهو إشارة إىل وجود أشكال من التنسيق السّري خالل 

السنوات املاضية، وهو أمر كانت تنفيه على الدوام أجهزة »عباس«.

رفني: وفيما يلي عرض لبعض أشكال تقاسم األدوار بني الطَّ

1- مدامهة األجهزة األمنية ملنازل عددٍ من قياديي وعناصر حركة محاس الذين تفرج عنهم 
مرافقة  من خالل  الغربية،  بالضفة  منتشرة  قرى  اإلسرائيلية، يف  السّجون  من  االحتالل  قوَّات 
عربات عسكرية إسرائيلية للقوة األمنية الفلسطينية خالل مرورها على الشوارع االلتفافية لتأمني 
فيها  األمنية  األجهزة  اعتادت  اليت  نابلس  مدينة  انسحاهبا، السيما يف  القوات خالل  خط سري 
مواصلة محلة اعتقاالهتا حبق أنصار حركة محاس يف املدينة، رغم االجتياح الصهيوني املتواصل 

ملخيم عني بيت املاء يف نابلس. 

بتفتيش  والقيام  الشبَّان،  من  العشرات  اختطاف  على  »الدايتونية«  األمن  أجهزة  إقــدام   -2
منازهلم وحميطها بشكل مشدّد، وعمدوا إىل نبش احلدائق واجلدران حبثاً عن سالح، يف ظل أن 
هذه املنازل تتعرض بشكل دائم ملدامهة قوات االحتالل باستمرار، حيث يرهب اجلنود الصهاينة 

قاطين املنازل ويعيثون فيها خراباً، بينما هم مطاردون منذ عدة سنوات.

شهداء  لكتائب  التابعة  العسكرية  التشكيالت  إحدى  الليل«  »فارس  استهداف جمموعات   -3
األقصى، اجلناح العسكري حلركة فتح، يف البلدة القدمية بنابلس، حيث اغتيل قائدها على أيدي 
واالخنراط  املقاومة،  تسليم سالح  فياض  حكومة  لطلب  رفضه  من  أيام  عشرة  بعد  الصهاينة، 

بأجهزة األمن.

4- مفاخرة أجهزة األمن بإعادة عدد كبري من املستوطنني اإلسرائيليني الذي كانوا يتسلَّلون 
إطار  االحتالل يف  إىل جيش  يزعمون-  -كما  الغربية عن طريق اخلطأ  الضفة  بعض مدن  إىل 
دت فصائل املقاومة أنَّ هؤالء املتسلّلني الصهاينة ما هم  التنسيق األمين بني اجلانبني، يف حني أكَّ
ارتكاب عمليات إرهابية حبق  إاّل عناصر من قوات املستعربني يف جيش االحتالل، يسعون إىل 
املقاومني سواء باالغتيال أو االختطاف، وأعربوا عن استنكارهم لتسليم هؤالء اإلرهابيني للجانب 
الصهيوني يف الوقت الذي ميارس جيش اإلرهاب الصهيوني أبشع اجملازر واالعتقاالت حبق أبناء 

الشعب الفلسطيين.

5 - سلَّمت األجهزة األمنية الفلسطينية اجليش اإلسرائيلي صاروخني ومواد متفجِّرة وكيميائية 
عثرت عليها يف مدينة بيت حلم بالضفة الغربية، وذلك يف إطار ما يُعرف بالتنسيق األمين بني 
الصاروخني  فإنَّ  التقديرات،  األمريكيون، وحسب  يدعمه  والذي  وإسرائيل  الفلسطينية  السلطة 
حملِّيي الصنع لو بالفعل متَّ إطالقهما لسقطا ليس بعيداً عن الكنيست اإلسرائيلي، أو مكتب رئيس 

احلكومة وسط القدس الغربية، فاملسافة ال تتجاوز بضعة كيلومرتات. 
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الضفة  يف  لإلطالق  جاهزة  الصنع  فيها ضبط صواريخ حملية  يتم  اليت  األوىل  املــرة  وهــذه 
الغربية، ممَّا يدق ناقوس اخلطر عند اإلسرائيليني، فاملسافة بني املدن الفلسطينية الكبرية على 
امتداد الضفة الغربية واملدن احملتلة أحيانا ال تتجاوز عشر كيلومرتات، ومن هنا، فهي ستكون 

أخطر من صواريخ قطاع غزة البعيدة عن مراكز املدن احملتلة.

ألبناء  واعتقال  وتعقب  من مالحقة  الغربية،  الضفة  الواقع يف  أرض  على  يُمَارس  ما  إنَّ   -6
احلركة، ومجع املعلومات عنهم، من قبل قوات االحتالل واألجهزة األمنية، يعيد إىل األذهان حقبة 
أبناء احلركة  تعتقل  السلطة  أجهزة  كانت  الطرفني، حني  املكشوف بني  األمين  التنسيق  ومرحلة 
وختضعهم للتحقيق، ثمَّ تقوم بعدها قوات االحتالل باعتقاهلم، ليجد املعتقلون أنَّ املعلومات اليت 
قي جهاز األمن الداخلي الصهيوني،  قدَّموها لـ »أبناء شعبهم« يف األجهزة األمنية موجودة لدى حمقِّ

والذي يُعرف بـ »الشاباك«، كما هي.

احلواجز  عرب  بأسلحتهم  يتنقلون  وعناصرها،  األمنية  األجهزة  مسؤويل  أنَّ  سرّاً  يعد  مل   -7
اإلسرائيلية العتقال جماهدي وأنصار »محاس« من داخل املناطق املصنفة )C(! ومَنْ هو الذي 
يتنقل مبعتقلي »محاس« عرب هذه احلواجز؟ ومن املسؤول عن اعتقال خلية أرحيا الفتحاوية اليت 

طت الغتيال أوملرت؟ ومن الذي سلَّم أمحد سعدات لالحتالل؟. خطَّ

املصفحات  عشرات  بإدخال  الفلسطينية  السلطة  إمــداد  اإلسرائيلية  احلكومة  موافقة   -  8
وكميات هائلة من الذخائر يف الضفة الغربية، ومن املتوقع أن تنشر تلك اآلليات املدرعة يف مدينة 

نابلس يف مشال الضفة الغربية.

الغربية  الضفة  من خميمات  العديد  األمنية مبحاصرة  األجهزة  أفــراد  من  املئات  قيام   -  9
وقراها الريفية، يف حماولة العتقال نشطاء من فصائل املقاومة، من خالل قيام املئات من عناصر 
األجهزة األمنية مبحاصرة مداخل املخيمات من مجيع اجلهات، واعتالء أسطح العمارات القريبة 
منها، وإغالق مجيع الطرق املؤدية للمناطق املستهدفة، ومنع أي شخص من الدخول إىل املخيم 

أو اخلروج منه.

قيام األجهزة األمنية بالعرض على املقاومني، وقف مقاومتهم وتسليم أسلحتهم »أسوة   -10
بغريهم« مقابل وقف مالحقتهم من االحتالل، وكشف وزير الداخلية يف حكومة فياض غري الشرعية، 

عن حل »كل األجنحة املسلحة التابعة للفصائل، ويف مقدمها كتائب األقصى والقسَّام«.

من  لسلسلة  محاس  حركة  من  املقربة  األهلية  واجلمعيات  اخلريية  املؤسسات  تعرّض   -11
االقتحامات يف أحناء خمتلفة من الضفة الغربية، اليت تأتي يف سياق مكشوف اهلدف واملخطط، 
وهو مثرة مُباشرة للتنسيق األمين املُعلن الذي يستهدف تدمري كل مقومات الصمود الفلسطيين 

الذاتي.

األمن  ومــســؤويل  الفلسطينية،  السلطة  من  مسؤولني  بني  األمنية  اللقاءات  تكثيف   -12
اإلسرائيليني، اجليش والشاباك والشرطة واألمن الداخلي.
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اختطاف جهاز األمن الوقائي يف الضفة لعددٍ من األسرى احملرَّرين، واعتقاهلم واقتيادهم   -13
إىل جهات جمهولة، رغم أنَّه مل ميِض على خروجهم من سجون االحتالل عدَّة أشهر، بعد أن قضوا 

عدَّة سنوات يف األسر، ومنهم عددٌ من املرضى.

لعددٍ من األسرى بعد ساعات من إطالق سراحهم من مقر  اختطاف قوات االحتالل   -14
األمن الوقائي، بعد اختطاف دام عدة أيام، وبعد تفتيش منازهلم وإخراج ساكنيها إىل العراء، ثم 
التَّنسيق بني  نقلتهم إىل جهة غري معلومة، وتكرَّرت هذه الظاهرة كثرياً، يف إشارة واضحة على 

سلطات االحتالل وأجهزة األمن وتبادل األدوار.

إعالن مصادر أمنية إسرائيلية، أنَّ التنسيق والتعاون األمين بني جيش االحتالل واألجهزة   -15
منذ  مثيٌل  هلا  يسبق  مل  مستويات  بلغ  الغربية،  الضفة  واملقاومة يف  األمنية ضد حركة محاس 

التوقيع على اتفاقية أوسلو سنة 1993م.

قيام األجهزة األمنية بنقل كميّات وافرة من املتفجِّرات إىل االحتالل، زعمت أهنا عثرت   -16
عليها يف بعض املناطق بالضفة الغربية، يُعتقد أهنا تعود لفصائل املقاومة، وتستخدمها يف التصدي 
أمنية  إجراءات  املتفجرات ضمن  بنسف هذه  إسرائيليون  قام خرباء متفجرات  للتوغالت، حيث 

مشدَّدة.

تدريب املئات من أفراد أجهزة األمن على يد ضباط أمن أمريكيني وأوروبيني ملالحقة   -17
املقاومة يف الضفة الغربية.

اجلهود اليت بذلتها أجهزة األمن التابعة للحكومة يف رام اهلل إلحباط عمليات فدائية، من   -18
خالل الكشف عن سيارة مفخخة أعدَّها مقاومون لتفجريها ضد أهداف إسرائيلية داخل األراضي 

الفلسطينية احملتلة عام 1967م.

ويف إطار التنسيق األمين لألجهزة األمنية مع اجليش اإلسرائيلي، قدَّمت تلك األجهزة   -19
لالحتالل قائمة بأمساء مقاومني من كتائب شهداء األقصى من الضفة الذين يرفضون تسليم 
سالحهم)31(، يف ظل أهنا باتت عاجزة عن اعتقاهلم ومالحقتهم، ألهنم يتمتعون بشعبية بني األهايل 
واملواطنني، وال ميكن القضاء عليهم إال باغتياهلم أو اعتقاهلم على أيدي االحتالل، والتخلص منهم 
عليها من قبل أقربائهم  يكون أفضل ألن اعتقاهلم سيتسبَّب بإحراج للسّلطة، وسيشّكل ضغطاً 

وأصدقائهم ملطالبتهم باإلفراج عنهم.

للتنسيق األمين مع االحتالل، قامت األجهزة األمنية بنقل عدد من  يف إشارة واضحة   -20
املعتقلني من سجوهنا املنتشرة يف أحناء من الضفة الغربية، مشاالً وجنوباً، مروراً بعدد من احلواجز 

العسكرية اإلسرائيلية.

شنّ العديد من اهلجمات ضد حركة محاس بصورة مشرتكة ومنسّقة بني األجهزة األمنية   -21

)31( لالطالع على نص بيان شهداء األقصى الذي يندد بتساوق األجهزة األمنية مع خطط »دايتون«، انظر حمور املالحق، 
ص:330.
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وميليشيات حركة فتح، والقوات اإلسرائيلية، السيما بعد أن قامت كتائب األقصى التابعة حلركة 
فتح، بإصدار قائمة حتتوي على العشرات من نشطاء حركة محاس، ممّن قالت: إهنم مطلوبون 

ل فرصة نادرة لالحتالل الستهدافهم. لديها، ممَّا شكَّ

ومستوطنني  صهيونية  أمنية  عناصر  بإعادة  السلطة  أجهزة  قيام  حلاالت  سرد  يلي  وفيما 
لالحتالل:

1- بتاريخ 2007/8/27م: تسليم ضابط خمابرات صهيوني دخل مدينة جنني متخفياً بسيارة 
مدنية، حيث كان يقوم مبهمة استخباراتية، فقام جهاز األمن الوقائي حبمايته وتسليمه للجانب 
الصهيوني. وأعلنت سرايا القدس التابعة حلركة اجلهاد اإلسالمي حينها أن الضابط مل يدخل 

املدينة باخلطأ، لكنها استدرجته من أجل حماولة خطفه ومبادلته مع أسرى فلسطينيني.

2- بتاريخ 2007/9/17م: تسليم مستوطن دخل مدينة بيت حلم من أجل الصالة يف كنيسة 
املهد.

3- بتاريخ 2007/10/1م: تسليم مستوطن من سكان مدينة القدس احملتلة دخل قرية )مفار 
ديك( قضاء مدينة قلقيلية، وعند وصول اخلرب لألجهزة األمنية مت أخذه ومحايته، لكنهم وجدوه 

مصاباً بعدة كدمات من جراء ضربه من قِبل أهايل القرية.

4- بتاريخ 2007/10/28م: تسليم مستوطن دخل مدينة اخلليل، وجد يف )وادي اهلرية(، وهو 
مصاب حبالة فزع، وتفاخرت أجهزة السلطة بالعثور عليه )وإرجاعه ساملاً دون أن ميسّه أحد(.

5- بتاريخ 2007/11/8م: تسليم مستوطنني دخال مدينة اخلليل حبجة شراء مساعات من أحد 
احملالت يف منطقة احلرس، وبعد التعرف عليهما قامت األجهزة األمنية بتسليمهما لالحتالل.

6- بتاريخ 2007/11/9م: تسليم مستوطن دخل مدينة رام اهلل، وبعد التعرّف عليه على أحد 
احلواجز الفلسطينية قامت األجهزة األمنية بإعادته. 

7- بتاريخ 2007/11/17م: سلَّمت أجهزة األمن مستوطناً دخل اخلليل إىل قوات االحتالل يف 
املدينة.

وفيما يلي مناذج من تبادل األدوار بني الطرفني:

1- بتاريخ 2007/9/1م: اعتقلت قوات االحتالل الصهيوني املواطن »فارس حامت« من قرية 
عطارة مشال رام اهلل بعد أسبوعني من اعتقاله لدى األجهزة األمنية الفلسطينية.

2- بتاريخ 2007/9/5م: حوَّل اجليش اإلسرائيلي منزل عائلة األخوين األسريين من »محاس« 
نابلس إىل خراب ودمار بعد تفجري شقة  أبو غوش من خميم بالطة شرق مدينة  أسعد وأجمد 
أن األسري »أجمد« كان  املكون من ثالث طبقات، ويذكر  املنزل  املنزل وحتطم كافة حمتويات  يف 
قد اعتقل لدى األجهزة األمنية الفلسطينية قبل أن يطلق سراحه قبل أيام، لتقوم بعدها قوات 
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االحتالل باعتقاله مع 5 آخرين من نشطاء »محاس« يف املخيم، للتدليل على عملية التنسيق األمين 
بني االحتالل الصهيوني واألجهزة األمنية التابعة حملمود عباس

3- بتاريخ 2007/10/18م: واصلت قوات االحتالل اإلسرائيلي اعتقال أنصار حركة محاس 
املفرج عنهم من سجون األجهزة األمنية، فاعتقلت يف مدينة نابلس الطالب إحسان املدبوح يف كلية 
القانون جبامعة النجاح الوطنية بنابلس، بعد أسبوع من اإلفراج عنه من سجن اجلنيد بنابلس، 
بعد اعتقال لدى جهاز األمن الوقائي يف املدينة دام أكثر من شهر ونصف، كما اعتقلت الطالب يف 
جامعة النجاح الوطنية رائد أبو ارميلة، والذي كان معتقال لدى األجهزة األمنية يف املدينة قبل أن 

يفرج عنه قبل مدَّة وجيزة.

4- بتاريخ 2007/10/25م: قامت األجهزة األمنية يف سلفيت باعتقال األسري احملرَّر األستاذ 
عزيز فتاش واقتادته إىل جهة جمهولة، على الرغم من أنه مل ميض على خروجه من سجون االحتالل 

أكثر من شهر، بعد أن قضى ما يقارب عشرة سنوات يف األسر خالل اعتقاالته املتكرّرة.

قوات  بني  املكشوف  األدوار  وتبادل  األمين  للتناوب  واستمراراً  2007/10/26م:  بتاريخ   -5
االحتالل اإلسرائيلي واألجهزة األمنية الفلسطينية يف حرهبما املشرتكة ضد حركة محاس، اعتقلت 
قوات االحتالل اإلسرائيلي عمر اجلربيين )أبو شرحبيل( بعد مدامهة منزله يف قرية كفر قليل، 
وذلك بعد أيام من اإلفراج عنه من مقر املخابرات الفلسطينية يف نابلس، كما اعتقلت الشيخ رائد 
منزله يف منطقة  بعد حماصرة  أيضا  والده  واعتقلت  املدينة،  إمام مسجد احلميدية يف  القوقا 
رفيديا، وكان رائد قد أفرج عنه من سجن اجلنيد بنابلس قبل مدَّة وجيزة بعد أن اعتقلته األجهزة 

األمنية من ذات املنزل بطريقة وحشية حينها. 

6- بتاريخ 2007/10/13م: اقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيلي قرية رنتيس غرب رام اهلل 
واعتقلت 5 من الذين أفرج عنهم حديثاً من سجون األجهزة األمنية الفلسطينية، كما اعتقلت قوات 
االحتالل عزَّت إمساعيل مرعي من قراوة بين حسان غرب سلفيت بعد 3 أيام من اإلفراج عنه من 
سجن املخابرات العامة، والشاب حممد السقا من خميم بالطة شرق نابلس، وذلك بعد مدَّة وجيزة 

من اإلفراج عنه من سجن اجلنيد بنابلس. 

7- بتاريخ 2007/10/28م: اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي الطالب يف جامعة النجاح »كامل 
أسعد محران« بعد يومني من خروجه من سجن اجلنيد بنابلس؛ حيث كانت ميليشيات »عباس« قد 
اختطفته بعد أن قام أفراد من حركة الشبيبة الطالبية وحرس جامعة النجاح الوطنية باختطافه 
من داخل حرم اجلامعة، واالعتداء عليه بالضرب املربح، قبل أن يقوموا بتسليمه مليليشيات نفسها 

احمليطة باجلامعة. 

أنصار »محاس«،  اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، ثالثة من  بتاريخ 2007/11/13م:   -8
يف ضاحية شويكة مشال طولكرم، بعد ساعات فقط من إفراج جهاز األمن الوقائي يف طولكرم 
عنهم، بعد اعتقاهلم والتحقيق معهم لعدة أيام، وأفاد شهود عيان أنَّ قوات االحتالل دامهت منازل 
كلٍّ من: إياد حممد ناصر، وحممد عبد الكريم، وحممد نعالوه، واعتقلتهم بعد تفتيش منازهلم، 
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وذلك بعد ساعات فقط من اإلفراج عنهم من مقر جهاز األمن الوقائي يف املدينة،  وكان الشبان 
بتهمة نشاطهم يف حركة  أيام،  منذ عدة  الوقائي يف طولكرم  األمن  لدى جهاز  معتقلني  الثالثة 
محاس،  وأفاد مقرَّبون من املعتقلني الثالثة، أهنم تعرضوا للتعذيب يف مقر »الوقائي«، وقلة النوم 
والشبح املتواصل واإلهانات، حيث متَّ نقل املعتقل إياد ناصر إىل املستشفى بعد إطالق سراحه، 
وهو يف حاله صحية صعبة، حيث يعاني من ارتفاع خطري يف ضغط الدم، وتصلّب يف الشرايني 

نتيجة الشبح املتواصل، والذي كان يصل إىل 15 ساعة دون راحة.

»أنس أسعد صبّ  بتاريخ 2007/11/14م: يف حمافظة اخلليل، اعتقلت األجهزة األمنية   -9
أثناء توجهه للصالة، وذلك بعد أسبوع واحد فقط من اإلفراج عنه من سجون االحتالل  لنب«، 

اإلسرائيلي.

10- بتاريخ 2007/11/16م: اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي »صاحل زيتاوي« على حاجز 
جبارة جنوب طولكرم، وذلك بعد مضي شهر واحد على اإلفراج عنه من سجون سلطة رام اهلل.

11- بتاريخ 2007/11/18م: اعتقلت قوات االحتالل سامر الديك، من قرية كفر الديك قضاء 
سلفيت، بعد مدَّة وجيزة من اإلفراج عنه من سجون أجهزة أمن سلطة رام اهلل.

12- بتاريخ 2007/11/19م: اعتقل جهاز األمن الوقائي مراد سامي جربيل، وعبد سامل جربيل 
االحتالل  من سجون  عنهما  اإلفــراج  من  شهرين  من  أقل  بعد  بيت حلم،  قضاء  تقوع  بلدة  من 

اإلسرائيلي.

من  اخلــراز  وعميد  اخلــراز،  نسيم  السلطة  أمن  أجهزة  اعتقلت  2008/3/19م:  بتاريخ   -13
حمافظة نابلس، بعد مدامهة تلك القوات ملنزهلما، ويذكر أنَّ »عميد« قد أفرج عنه قبل أقل من 

شهر من سجون االحتالل الصهيوني.

14- بتاريخ 2008/5/17م: اعتقلت قوات االحتالل يف نابلس كالًّ من: بكر سعيد بالل، والشيخ 
زهري لبادة، وغامن سواملة أحد قيادي حركة محاس يف املدينة، ونضال دويكات، ومجيعهم خمتطفون 

سابقون لدى األجهزة األمنية.

15- بتاريخ 2008/5/22م: اختطفت األجهزة األمنية عصام اجليتاوي من حمافظة طولكرم، 
والذي أفرج عنه من سجون االحتالل منذ عشرة أيام.

16- بتاريخ 2008/6/4م: اختطفت قوَّات االحتالل يف طولكرم كالًّ من نافذ ذيب عبيد، والشيخ 
عمر عساف، وثابت مباشر مرافق الوزير عبد الرمحن زيدان، والطالب اجلامعي عبد الرمحن 
عودة، كما اختطفت يف اخلليل الصحفي حممد القيق على حاجز الكونتينر أثناء مرافقته للنائب 

مسرية احلاليقة يف جولتها إىل رام اهلل، ومجيعهم من املفرج عنهم من سجون سلطة »عبَّاس«.

17- بتاريخ 2008/6/6م: اعتقلت األجهزة األمنية عالء األعرج، من حمافظة طولكرم، بعد 
استدعائه للمقابلة، وكان قد أُفرج عنه من سجون االحتالل قبل ثالثة شهور بعد قضاء حمكوميته 
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يف السجن البالغة مخسة عشر شهراً بتهمة انتمائه حلركة محاس والكتلة اإلسالمية.

18- بتاريخ 2008/6/8م: اختطفت األجهزة األمنية يف حمافظة نابلس األسري احملرَّر نضال 
دويكات بعد يوم من اإلفراج عنه من سجون االحتالل، وهو منشد بفرقة اهلدى اإلسالمية يف 

املدينة.

3- دعم األجهزة األمنية بأموال الصهاينة واألمريكان:

السلطة »عباس« إلسقاط جتربة  الكبري ألطراف عربية وأجنبية يف دعم رئيس  الدور  برز 
»محاس« يف احلكم من خالل التدريبات لعناصر »فتح« والرئاسة، وإمداد حرس الرئيس باألسلحة 
والعتاد، واليت كانت قد كشفت عنه حركة محاس وأكدته صحف أمريكية كصحيفة »فانييت فري« 
اليت كشفت النقاب عن الكثري من املالبسات حول املؤامرة اليت حاكتها اإلدارة األمريكية إلسقاط 

»محاس« بالتنسيق مع بعض الوجوه الفلسطينية ودعم بعض احلكومات العربية.

 فقد كشفت وثائق أمريكية نشرهتا »رويرتز« يف أوائل شهر شباط )فرباير( 2007م، النقاب عن 
توسيع الواليات املتحدة ملساعداهتا العسكرية لـ »عباس«، لتشمل تدريب وتزويد 8500 من أفراد 
ألف مقاتل من حركة فتح، مبساعدة دولتني عربيتني،  باألسلحة، إضافة اىل  حرسه اخلاص 
ومبوافقة الكيان الصهيوني، وتبلغ إمجايل قيمة برنامج املساعدات 86.4 مليون دوالر، سيوجَّه 

لتدريب 13500 عنصر من أصل 40 ألفاً. 

اجلدير ذكره، أنَّ اخلطة اليت يشرف عليها »دايتون« تعمل على حتسني القدرة التنفيذية ألمن 
املقرات وتزويدها بالسالح، وقد وافقت سلطات االحتالل  الرئاسة وتدريب اجلنود وحتصني 
خالل اجتماع بني »أيهود أوملرت« و »عباس« على خطة املنسق األمين األمريكي لتسليح وتدريب 
قوات حرس الرئاسة، اليت تبلغ ميزانيتها 59 مليون دوالر، متكن اجلنرال األمريكي من توفريها 
واملعدات  والذخرية  باألسلحة  الرئاسي  قوات احلرس  تعزيز  األمريكي، وهدفها  الكونغرس  من 

واألموال. 

األمر األكثر دهشة أنَّ الكيان الصهيوني الذي أشرف على إدخال األسلحة إىل غزة جاء موقفه 
إن خطة دعم قوات  الذي قال:  افرايم سنيه،  نائب وزير احلرب  دايتون على لسان  من خطة 
ل خطراً على أمن الكيان الصهيوني، ألنَّ اهلدف من تسليح  عباس باألسلحة والذخرية، ال تشكِّ
هذه القوات هو تعزيز قوات التيار املعتدل يف الساحة الفلسطينية مقابل تعاظم قوة »محاس«، 

على حد تعبريه.

• سخاء األمريكان واألوروبيني يف دعم أجهزة »دايتون« األمنية يف الضفة الغربية: 

الغربي هو يف احلفاظ  املفهوم  الفلسطيين، ويف  أولويات السالم اإلسرائيلي –  إنَّ من أهم 
على أمن االحتالل ورفاهيته، فاإلغاثة اإلنسانية على الطريقة الغربية واألمريكية تعين املزيد 
بالضفة من سالحه،  املقاومة  بعد جتريد  الضرورية لسلطة »عباس«  القمعية  املساعدات  من 
العام 2007م، إلظهار  أواخر  الغربية يف  الضفة  أمنية يف  فحكومة »عباس« قد شنَّت محالت 
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الفعالية  تنقصها  احلمالت  أنَّ  غربيون  مسؤولون  يقول  فيما  املرسومة،  باخلطط  التزامها 
بسبب نقص مساحات السجون الالزمة الحتجاز النشطاء بعد اعتقاهلم، كما ذكر تقرير ملدّقق 
حسابات تابع لالحتاد األوروبي بأنَّ الشرطة يف الضفة الغربية ال متلك سوى 40 من القيود 
احلديدية، وقال برنامج االحتاد األوروبي لتدريب الشرطة: إنه بدأ مؤخراً يف توزيع 250 من 

القيود احلديدية اجلديدة.

وصرَّح مدير برنامج االحتاد األوروبي للتدريب »كولني مسيث«، أن هناك حاجة إىل 100 
مليون يورو من التمويل اإلضايف على املدى القصري واملتوسط، لتكثيف التدريب وتزويد قوة 
نظام  وتوسيع  لتجديد  يورو  مليون   50 إىل  أيضا  حاجًة  هناك  وأن  باملعدات،  عباس  شرطة 

السجون ومراكز االحتجاز الفلسطينية.

وبُعَيْدَ مؤمتر أنابوليس، أعلنت وزيرة اخلارجية األمريكية كوندوليزا رايس عن تعيني القائد 
األمريكية  لــإلدارة  خاصاً  مبعوثاً  جونز«،  »جيمس  اجلنرال  األطلسي،  مشال  حللف  السابق 
الدولة  الفلسطينيني على وضع مفهوم أفضل ألمن  ليساعد  بالشرق األوسط،  األمن  لشؤون 
اليت يرغبون بإقامتها، ومراقبة مدى تنفيذ كل جانب ملا التزم به مبوجب خريطة الطريق حسب 

رايس.

كما مسحت وزارة احلرب يف الكيان الصهيوني بتسليم 25 آلية مصفحة صنعت يف روسيا 
إىل سلطة احلكم الذاتي يف الضفة الغربية، وذكر راديو »سوا« األمريكي أنَّ تسليم هذه اآلليات 
اليت لن تكون جمهزة برشاشات، يهدف إىل تعزيز األجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية 
يونيو  يف  غزة  قطاع  يف  احلسم  عملية  بعد  الغربية  الضفة  يف  عباس  حممود  يرأسها  اليت 

)حزيران( 2007م.

بتاريخ  تسلمت  الغربية،  الضفة  يف  الفلسطينية  األمن  قوات  أنَّ  إعالمية  مصادر  وذكــرت 
للضفة  األردن  من  قادمة  والعتاد  والذخائر  بالسالح  حمملة  شاحنات  أربعة  2007/7/29م، 
الغربية، وحبسب املصادر ذاهتا، فإن تسعة شاحنات أخرى وصلت للضفة الغربية، بعد أيام من 
السابقة. ونقل موقع »عرب 48« على اإلنرتنت عن مصدر فلسطيين مسؤول قوله: »إن حوايل 
3 آالف بندقية معظمها روسية من طراز كالشينكوف، باإلضافة إىل ذخائر ومعدات عسكرية، 
أن  املوقع  .وأوضــح  أرحيا«  إىل  أردنية، وصلت  لوحات  أربع شاحنات حتمل  حمملة على منت 
الشحنة مت تسليمها لرجال األمن الفلسطينيني يف مبنى املقاطعة يف أرحيا ونقلوها إىل خمازن 
السلطة، حيث سيتم توزيعها على أجهزة األمن يف مدن الضفة الغربية حسب تعليمات من قيادة 
أجهزة األمن هناك، ورجَّح املوقع أنَّ هذه اخلطوة تأتي يف إطار مشروع املنسِّق األمريكي »كيث 
دايتون« لتعزيز قوة رئيس السلطة الفلسطينية حممود عباس، خاصة وأنَّه مل يتضح من األجزاء 
اليت تكشفت من خطة دايتون مَنْ اجلهة املموِّلة هلذه الشحنات، ويف سياق متصل، نقل موقع 
صحيفة »يديعوت أحرونوت« العربية عن مصادر عسكرية، تأكيدها وصول شحنة السالح كجزء 
من اجلهود الداعمة للقوى املعتدلة يف السلطة الفلسطينية، مشريةً إىل أنَّ موقف أجهزة األمن 

اإلسرائيلية يف هذا الشأن »إجيابي«.
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• »األكادميية الفلسطينية للعلوم األمنية« صرح للتنسيق األمين:

أنْ تدخل كلية للتعلّم، فهذا أمر طبيعي، لكن أن تدخل كلية لتخرج منها »عميالً« للعدو وبشهادة 
رمسية، فهذا أمر يثري الكثري من عالمات االستفهام والشكوك حول طبيعة تلك »الكلية«، واليت 

حتظى بزيارات من أجهزة استخبارات عربية وغربية خمتلفة. 

إهنا »األكادميية الفلسطينية للعلوم األمنية«، التابعة للسلطة الفلسطينية، اليت أُنشئت مبُبادرة 
من رئيس املخابرات العامة اللواء توفيق الطرياوي، املطلوب للعدالة من قبل القضاء الفلسطيين 
بتهم العمالة مع االحتالل، وبدأ العمل ببنائها عام 1998م لكنه ما لبث أن توقف نتيجة اندالع 

انتفاضة األقصى يف 2000/9/28م. 

ويتكوَّن مبنى األكادميية، والذي يقع يف مشال غرب مدينة أرحيا، من ثالثة طوابق مساحتها 
تزيد عن 4800 مرت مربع، واستمر العمل على بنائها مدار مثانية أشهر بإشراف وزارة األشغال 
العامة واإلسكان، وبتمويل من ميزانية السلطة، حيث تكلفتها املبدئية 618 ألف دوالر، وحياضر 
هبا جمموعة من األكادمييني وضباط األمن وخاصة من جهاز املخابرات، باإلضافة إىل ضباط 

صهاينة وأمريكيني وغربيني. 

وبدأت الدراسة يف األكادميية مطلع تشرين أول )أكتوبر( 2007م، حيث التحق هبا 150 ضابطاً 
برتبة مالزم فما فوق من خمتلف األجهزة األمنية للحصول على دبلوم مهين متخصص يف العلوم 

األمنية. 

وتضمّ الكلية عدداً من املساقات األكادميية، أبرزها: املعلومات األمنية، ويتناول مصادر املعلومات 
وعملية التجنيد ومراحله، واملعلومات األمنية وعملية االتصال، واملقابلة األمنية، والتحقيق األمين 
والسياسي واجلنائي. ومساق ما يسمَّى )اإلرهاب( الذي يناقش مفهوم اإلرهاب وأنواعه، وأسباب 
)العنف والتطرف( وعواملها الدافعة، واألساليب والتقنيات اليت يستخدمها )اإلرهابيون(، واملوقف 
الوطين واإلسالمي من اإلرهاب، واإلجراءات الضرورية ملعاجلة ظاهرة العنف والتطرف واجلهود 
املبذولة ملكافحة اإلرهاب على كافة املستويات الوطنية والقومية والدولية. باإلضافة إىل مساقات 

)األمن السياحي( و )الدميقراطية وحقوق اإلنسان(. 

قراءة  وقواعدها  تعلّمها  يتناول  والذي  العربية(  )اللغة  األكادميية أمهية خاصة ملساق  وتويل 
النصوص  وكتابة  الرتمجة  على  والــقــدرة  وإجــادهتــا  استخدامها  من  الطالب  ومتكني  وكتابة، 
واحملادثة- األمر الذي يتماشى مع كوهنا قلعة لتلقني العناصر اجلدد أساليب اخلدمة امليدانية 

جليش االحتالل والتنسيق األمين مع األجهزة الصهيونية. 

الصحفي الصهيوني »آيف زخاروف« يف تقريره املوسع عن األكادميية، نقل عن توفيق الطرياوي، 
تأكيده أن الضباط »سيتعلمون العربية هنا، ولن يكون عندي ضابط ال يتقن اللغة العربية«. كما نقل 
عن مسؤول أمين كبري قوله: إن »اللغة العربية مطلوبة للغاية، وقادة أجهزة األمن الفلسطينية يف 
أمسّ احلاجة إليها، ألن املشكلة ليست يف قادة األجهزة الذين لديهم خطوط سالكة مع املسئولني 
اإلسرائيليني يف األمن واجليش، بل املشكلة هي يف الضباط الصغار يف امليدان واجملندين الذين 



133

ال يتمكنون من احلديث مع اجلانب اآلخر )الصهيوني( عرب الالسلكي أو أجهزة االتصال أو يف 
اللقاءات امليدانية يف أي نقطة ارتباط«. 

ويشكو املسؤول األمين من أن »مشكلة اللغة هذه تعين أن االتصال املتبادل قد يساء فهمه، وأنّ 
التنسيق قد يكون وخيم العواقب إذا مل حيصل التفاهم«، وهلذا جيري »تدريب اجلميع هنا على 

العربية يف دورات متخصصة وتركز على االستعماالت واملفردات األمنية«. 

وتعطي الزيارات املتواصلة لسفراء ومسئولني غربيني للمكان سواء نشر منها أم مل ينشر يف 
للمرافقني  األمنية  الطبيعة  إخفاء  باألكادميية، وال ميكن  الغربي  االهتمام  وسائل اإلعالم حجم 

والوفود خاصة جمموعات االتصال والتعاون.

وحتاط األكادميية هبالة من السرية والتكتم خاصة حينما يقف على رأس قسم عمادة شؤون 
اسم  نفسه  على  وأطلق  الغربية  الضفة  مدن مشال  مدير خمابرات إلحدى حمافظات  الطالب 
)أبو الوليد( إضافة للحراسات املشدَّدة عليها والدوريات، وكذلك التكتم حول الطبيعة املستقبلية 
ويهودية  غربية  أمن  وأجهزة  فلسطينياً،  األخرى  األمنية  األجهزة  مع  العالقات  وطبيعة  لعملها، 

وعربية... اخل. 

وميكن توصيف احلالة اليت ميكن قبول الطلبة هبا من خالل اعتماد دبلوم الدراسة احلالية 
ملنتسيب األجهزة األمنية يف املرحلة احلالية إضافة لشعارها املرتبط وثيقاً بشعار جهاز املخابرات 

العامة. 

واجلديد يف األكادميية ما كشفته مصادر مطلعة وعليمة حول شراء أراض حميطة باملوقع تزيد 
عن 350 دومناً، سيتم ختصيصها ملواقع تدريبية على السالح واستخداماته، ومساكن للمنامات، 
وقاعات دراسية جديدة تضاعف العدد احلايل من 30 قاعة إىل 60 يف املرحلة الثانية، مع إمكانية 

مضاعفة العدد. 

وحول شكل تدخل الصهاينة واألمريكيني تكفي دالالت تدريس اللغة العربية والتنسيق األمين 
والتنسيق  الكلية  اليت حتاط هبا طبيعة  والسرية  التكتم  ناهيك عن  للتعبري عنها،  القائم  احلايل 

والتعاون مع الصهاينة. 

وبالتايل فإن مهمتهم باتت واضحة متاماً، وهي مل تعد حمصورة يف تعليمات شفوية أو مكتوبة 
وأوهلا  اللغات،  بكل  الناطقة  املنابر  عرب  إعالمياً  التصريح هبا جيري  أنّ  التكتم عليها، طاملا  يتم 

العربية، إهنم عناصر األجهزة األمنية اخلاضعة إلمرة رئيس السلطة.

العلم  وحتت  بل  وحسب،  بكثافة  املنتشرة  عباس  وصــور  فلسطني  علم  حتت  يعملون  ال  هم 
الصهيوني والفتات »تساهال« )جيش االحتالل( اليت ميرّون عربها بتسهيالت وفرية متنحها هلم 

مئات احلواجز العسكرية اليت يرابط عندها جنود صهاينة يف مثل أعمارهم. 

متزايد هي  القيام هبا بشكل  ينبغي عليهم  اليت  فاملهام  بائسة،  أنفسهم يف حالة  وجد هؤالء 
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التنسيق امليداني مع سلطات االحتالل، عليك أن تقتحم منزالً أو مكتباً أو حتى مسجداً يف النهار، 
املتأخرة  الليل  ساعات  ذاهتا يف  األهــداف  وحبق  ذاته  املشهد  بتكرار  جنود صهاينة  يقوم  ريثما 

والفجر. 

األجهزة سيئة  قيادات  بينما ختوض  االحتالل،  عليها هؤالء مع جنود  يتعاقب  متزايدة  مهام 
السمعة اتصاالت مكثفة ولقاءات متواصلة مع قادة أجهزة االحتالل، وذلك حتت شعار فضفاض 
االحتالل يف  األمنية عن  الوكالة  يتمثل يف  أعمال حمدد  األمين، وضمن جدول  التنسيق  عنوانه 
استئصال املقاومة ومالحقة املقاومني وحماولة اإلجهاز على حركة محاس املتجذرة يف اجملتمع 

الفلسطيين، أو هي املهمة املسماة بلغة الدبلوماسية »تنفيذ املرحلة األوىل من خارطة الطريق«. 

وقد كشفت بعض املواقع الصحفية أن الغلبة الغالبة من املتدربني األمنيني هم قبل كل شيء 
شبان فلسطينيون وجدوا أنفسهم يف املستنقع اآلسن، واكتشفوا أنّ مهمتهم هي الشراكة يف امليدان 
األمنية  األجهزة  للمنخرطني يف  املعنوية  فإنّ احلالة  ذاهتا،  األهداف  وتعقب  االحتالل  قوات  مع 
ذاهتا يف  تعبِّر عن  الذات، وسط خماوف وحرية  مع  متناقضة  تفاعالت  وتشهد  وتتفاقم،  ترتدّى 
النزوع إىل تغطية الوجوه بأقنعة سوداء كي يتوارى أولئك اجملندون خجالً من جمتمعهم ومواطنيهم 

وأهاليهم. 

إهنا حياة مزدوجة ميارسوهنا، بالقناع وبدونه، ويتحاشون بني ذويهم اإلفصاح عن املهام القذرة 
املوكلة إليهم. 

ومل يكن العنصر »ز« من عناصر جهاز »األمن الوطين« التابع لـ »عباس« يف مدينة قلقيلية، يعلم 
أنه سيتعرّض إىل هذا املوقف العصيب الذي ألقى بظالله على نفسيته املتوترة منذ ذلك الوقت، 
أيام عندما كان يقف عند حاجز عسكري جلهازه يف موقع  حيث يروي »ز« ما جرى قبل عدة 
»صوفني« شرقي قلقيلية، والذي يبعد عن حاجز االحتالل العسكري قرابة ثالمثائة مرت فقط، 
بالقول »فوجئت أنا ومن معي من عناصر وضباط األمن الوطين بقدوم دوريات جيش االحتالل 

وهي تدخل قلقيلية عند الثانية ظهراً، دون أن يكون هناك تنسيق مسبق كالعادة. 

وعندما اقرتبوا منا أدرنا ظهورنا إليهم ومعنا أسلحتنا، بعد أن أمرنا الضابط بذلك حتى ال 
نتعرّض إىل معاقبة جيش االحتالل بإطالق النار علينا وقتلنا مجيعاً إذا كانت األسلحة اليت حنملها 

باجتاه اجلنود«. 

الفور  »على  قائالً:  املهانة  مشاعر  من  دواخله  يف  يعتمل  عما  عبّر  الذي  العنصر  ويستطرد 
املقرّات األمنية فوراً، ألنّ جيش  بإزالة احلاجز والعودة إىل  جاءتنا األوامر عرب جهاز الالسلكي 
اليت حتمل سالح  األمنية  األجهزة  أخطار على عناصر  يكون  املدينة وهناك قد  االحتالل دخل 

الكالشينكوف«. 

ويصف »ز« مشاعره قائالً: »عندها أيقنت أنّ حياتنا كلها ذل وليس فيها أي كرامة أو عزّة، 
فنحن نعمل لصاحل االحتالل ونرحيه من مهمات كانت ملقاة على عاتقه«، كما يقول بلسان ضمريه، 
ويتابع شرح معايشته على إثر ذلك »فّكرت مليّاً يف ترك العمل يف األجهزة األمنية، ألننا نعمل ضد 
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أهلنا وخندم االحتالل الذي يطارد املقاومني يف كل مكان«، ويفصح عن معنوياته فيقول: »إنين 
أشعر باملهانة دائماً«. 

هي مهانة ال تأتي من فراغ، خاصة وأنّ األوامر اليت تُعطيها أجهزة »عباس« لعناصرها يف حال 
املواجهة املفاجئة، تتمثل يف رفع فوهة السالح إىل األعلى، حبيث ال تكون الفوهة باجتاه قوات 

االحتالل. 

وألنّ الذي يطلبه قادة األجهزة هو ابتالع األوامر، وأن ال تنتاب مشاعر كهذه أمثال هذا اجملند 
الواقعني حتت االحتالل، فإنّ  الذي وجد نفسه يف املعسكر اخلاطئ قبالة مواطنيه  الفلسطيين 
مع  التكيف  على  األجهزة  عناصر  من  جديدة  »تأهيل« صفوف  يف  وساق  قدم  على  جاٍر  العمل 

استحقاقات خدمة شركاء املرحلة على اجلانب اآلخر. 

هذا جيري مثالً بشكل فاضح يف مقرّ يتعاقب عليه بعض قادة االحتالل وضباط أمريكيون يف 
أرحيا، تنتصب يف واجهته الفتة مكتوب عليها »األكادميية الفلسطينية للعلوم األمنية«. إهنا قلعة 
العناصر اجلدد أساليب اخلدمة امليدانية جليش االحتالل والتنسيق األمين مع األجهزة  لتلقني 
الصهيونية، هلذا الغرض متاماً جيري الرتكيز على تعليم اجلميع اللغة العربية يف هذه املنشأة اليت 
موّهلا األمريكيون حسب تعليمات منسقهم للتقريب بني أجهزة االحتالل وأجهزة رئاسة السلطة، 

»كيث دايتون«. 

وبينما تتفاعل برامج التهيئة الخنراط امللتحقني اجلدد، أو من جيري »تأهيلهم« من زمالئهم 
القدامى يف التكيف مع استحقاقات التنسيق األمين، فإنّ آخرين يف امليدان يتجرّعون مرارته يف 
العمالء يف اجلنوب  )قوات  تلحقهم وصمة »جيش حلد«  أن  حلوقهم وميضون صامتني، خشية 
األليمة، مثل ما فعل أحد  اآلذان عن معايشاته  لكنّ بعضهم يهمس يف  اللبناني احملتل سابقاً(. 
عناصر الشرطة يف قلقيلية وهو يقول: »عندما تأتينا األوامر باالنسحاب فوراً من الشوارع نعلم 

أنّ جيش االحتالل سيدخل املدينة«. 

ويراقب الفلسطينيون هذه السوابق اليت تثري األسى لديهم، مثل أحد املواطنني يف قلقيلية الذي 
يقول يف هذا الصدد: »عندما ال أشاهد أفراد الشرطة وعناصر األمن الوطين يف منطقة السوق 
املركزي، أعلم أنّ جيش االحتالل سيدخل املدينة، لذا أقوم على الفور مبغادرة املكان خوفاً من 

مقابلتهم وااللتقاء هبم«، أي جيش االحتالل.

• قوَّات »بدر« والدور املشؤوم املراد هلا

بعد أحداث احلسم يف قطاع غزة، واندحار األجهزة األمنية املوالية لـ »عباس« وهروب قيادهتا 
إىل الضفة الغربية، وحّل حكومة الوحدة الوطنية وتشكيل حكومة » فياض« الالشرعية يف الضفة 
الغربية، عاد اللواء عبد الرزاق اليحيى ليتقلَّد منصب وزير الداخلية مرة أخرى، وعادت مع اليحيى 
بقوة فكرة استجالب قوات بدر وهذه املرة ليس إىل الضفة الغربية فقط بل إىل قطاع غزة، كي 

تعيده إىل »عباس« وحتمي البلدات الصهيونية احملاذية لقطاع غزة من الصواريخ الفلسطينية. 
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هذه املرة اختذت خطوات عملية يف هذا االجتاه، فقد بدأت التجهيزات واالستعدادات على 
قدم وساق لدخول هذه القوات إىل األراضي الفلسطينية، وقد رّقى حممود عباس قائد لواء بدر 
فيصل الفاهوم من رتبة عميد إىل لواء، كما أكد اخلرب مفيت جيش التحرير نادر التميمي، وقال: 
إنَّ هدف هذه القوات اليت أصبح عددها اآلن بعد التجنيد األخري يربو على الثالثة آالف سيكون 
حفظ األمن على احلدود بني »إسرائيل« والفلسطينيني باالشرتاك مع القوات الفلسطينية املوجودة 

أصالً يف الداخل.

كانت متارس  واليت  واألمريكية  األردنية  احلكومة  مع  بالتنسيق  تتم  كانت  االستعدادات  هذه 
الضغوط على »إسرائيل« كي تسمح لقوات بدر بالدخول إىل فلسطني. املوقف اإلسرائيلي مرتدد 
من ناحية املوافقة هلذه القوات بالدخول، وقد أعطوا املوافقة على أن يدخل أفراد هذه القوات 

بدون عائالهتم، إال أن هذه املوافقة مل تكن جدية. 

املوقف اإلسرائيلي املرتدِّد نابع من شكوك من مدى والء هذه القوات حملمود عباس وملهمتهم 
اجلديدة املوكلة إليهم. ومعروف عن »إسرائيل« بأهنا ال تؤمّـن لعمالئها حتى املخلصني منهم، حيث 

إن هناك مثالً شعبياً متداوالً بني اليهود يقول: »إنَّ العربي الطيّب هو العربي امليّت«.

على الرغم من أنَّ اجلميع يتطلّع ملصاحله يف املنطقة بشأن عودة لواء »بدر«، فالواليات املتحدة 
األمريكية تعترب الفكرة منطقية على الصعيد السياسي والعسكري وترى يف نشر هذه القوات تعزيزاً 
ملوقف أبي مازن يف املواجهة الدائرة بني حركيت فتح ومحاس ومساعدة إلسرائيل يف وقف إطالق 
الصواريخ الفلسطينية، واألهم هو حماولة إلنقاذ خارطة الطريق اليت ال زالت أمريكا تتمسك هبا 
إلقرار السالم بني الفلسطينيني واإلسرائيليني. تتفق معها »إسرائيل« يف ذلك، غري أهنا متخوفة 
من أن هذه القوات ستنقلب ضدها يف أقرب مواجهة معها. هذا من جهة، أما حممود عباس فريى 
أنَّ عودة لواء »بدر« يعزِّز قوات أمن الرئاسة الفلسطينية اليت يعتربها »عبَّاس« املسؤولة عن تطبيق 
التهدئة اليت وعد »أوملرت« بالعمل على استمرارها واحملافظة على حالة اهلدوء قائمة وإرضاءً 

لألوربيني واألمريكيني واألشقاء العرب.

ويف آذار )مارس( 2008م، سافر وزير الداخلية يف حكومة فيَّاض الدايتونية املدعو »عبد الرازق 
اليحيى« إىل األردن، وزار معسكر تدريب »الكتيبة اخلاصة الثانية«، التابعة جلهاز األمن الوطين، 
واجتمع اليحيى مع الكتيبة املكوَّنة من 620 عسكرياً وضابطاً من أجل إطالعهم على مهماهتم، وقد 
أهنت وحدة النخبة، اليت شكلت حسب خطة الواليات املتحدة، تدريباهتا على يد مدربني أردنيني 

وبإشراف أمريكي.

وككل الذين حضروا، يشعر اليحيى أيضا أنَّ القوة اجلديدة ختتلف عمَّا هو مألوف يف األجهزة 
األمنية الفلسطينية، فقد مت انتقاء جنود الكتيبة وفق معايري مشدّدة، ومرُّوا بتدريبات متنوعة، 
أنَّ احلديث يدور عن كتيبة جدية. وحسب خطة  حتى يف األجهزة األمنية اإلسرائيلية يقدرون 
السلطة، ستكون الكتيبة، اليت ستنتشر يف الضفة الغربية، األوىل من بني مخس كتائب ستعمل على 

حفظ النظام العام يف الضفة الغربية وتواجه حركة محاس.
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هو  الرئيسي  القوة  »إن هدف  العشرين:  بداية سنوات  ومعظمهم يف  والضباط  للجنود  وقال 
مساعدة أبناء شعبها ومواجهة اجلرمية واإلرهاب«. لقد اختار أن يتحدث بطريقة ضبابية، وبالرغم 
من أنه مل يتحدَّث بشكل واضح، إال أنه واضح لكافة ذوي الشأن أنَّ القوة هتدف إىل توفري الرد لـ 
»محاس«، وهو ما ذكرته صحيفة »هآريتس« يف عددها الصادر 2008/4/6م حتت عنوان: »كتيبة 
فلسطينية حملاربة محاس«، ونقلت الصحيفة على لسان »اليحيى« قوله ألفراد الكتيبة اجلديدة: 
»أنتم هنا ليس من أجل مواجهة اجلانب اإلسرائيلي، الذي قادنا الصراع معه حتى اآلن إىل املعاناة 

وليس لنتائج إجيابية، جيب أن تثبتوا لإلسرائيليني أنكم لديكم القدرة على العمل والنجاح«.

لــقــد مـــرَّ اســـم كـــل واحــــد مـــن اجلـــنـــود بــفــحــص أمـــين مــشــدد مـــن قــبــل الــســلــطــة، ومن 
ــي واألمــريــكــيــني. وشــطــبــت »إســـرائـــيـــل« 20 امســـا فقط. ــل ــي ـــاك)32( اإلســرائ ـــشـــاب  قــبــل ال

يف السلطة الفلسطينية يطلقون على الكتيبة اسم »طفل دايتون«، وهي أوىل نتاج عمل خطة املنسق 
األمين األمريكي »كيث دايتون« لرتميم األجهزة األمنية الفلسطينية، وهي الكتيبة األوىل اليت تأهلت 

بدعم أمريكي، وتشمل خطة السلطة و »دايتون« تأهيل أربع كتائب بأعداد شبيهة.

ثانيًا: ضرب املقاومة ومالحقة كوادرها

حصل الكيان الصهيوني على هدية جمانية، ورمبا األهم منذ جميء السلطة الفلسطينية إىل 
الضفة وغزة، حيث أصدر رئيس السلطة حممود عباس مرسوماً أعلن فيه عن حلِّ ما أمساها بـ 

»امليليشيات العسكرية«، أي كتائب القسام والقوة التنفيذية.

لها »عباس« بديالً عن  وتبع قرار عباس هتديد ووعيد من قبل أعضاء حكومة الطوارئ اليت شكَّ
حكومة الوحدة الوطنية، إذ هدَّد بعض أعضاء الوزارة مبالحقة واعتقال كلِّ من ميتلك السِّالح.

ووصف مراقبون سلسلة املراسيم اليت أصدرها حممود عباس بعد سيطرة »محاس« على غزة 
القانون  وأمهها  القوانني  ارتكب جمزرة حبق  »عباس«  وبأنَّ  الفلسطيين،  للدستور  مذحبة  بأهنا 

األساسي، حيث أصدر مراسيم تناقضه متاماً بل وجتمّد بنوداً منه.

األهم واألخطر يف مراسيم »عباس« هو ذلك املرسوم الذي أعلن فيه عن حلِّ مجيع األجنحة 
للمواطنني  واعتقال  اقتحام  لعمليات  يومياً  وتنفيذه  االحتالل  وجود  رغم  للفصائل،  العسكرية 

الفلسطينيني، إضافة إىل إعالنه عن معاقبة كل من حيمل السالح.

ويف تعليقه على ما تقوم به قوات االحتالل مقابل مراسيم عباس قال احمللِّل السياسي هاني 
ة احلكومة، اصطدم بسرعة  املصري: »إنَّ القفز عن سالح املقاومة يف املرسوم الرئاسي، ويف خطَّ
بالعدوان العسكري اإلسرائيلي، الذي يطرح احلاجة إىل املقاومة، وإىل تنظيمها وربطها مبرجعية 

وطنية واحدة«.

)32( الشاباك هو جهاز األمن الداخلي يف »إسرائيل«، وخيضع مباشرة إىل رئيس حكومة العدو.
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اليت  األقصى،  كتائب شهداء  عبّرت عنه  الذي  »باملوقف  أيضاً:  املرسوم اصطدم  أنَّ  وأضاف 
رفضت يف بيان صادر عنها، اعتبارها ميليشيات مسلحة، أو تشكيالت عسكرية أو شبه عسكرية، 

ألهنا جمموعة مناضلة ومدافعة عن الوطن وكرامة الشعب«.

1- جتريم املقاومة قانونيًا:

مساً  لتشكل  العسكرية،  وشبه  العسكرية  بالتشكيالت  أمساه  ما  حبلَّ  »عباس«  مرسوم  جاء 
جديداً مبقاومة شعبنا، والطلب منه أن يقف مكتوف األيدي على جرائم االحتالل يف الضفة وغزة 
والقدس، كل أرجاء الوطن، واإلعالن عن »محاس« أهنا حركة غري شرعية وخارجة عن القانون، 
ومنعها من ممارسة نشاطاهتا)33(، حيث قدَّم العشرات من أبناء حركة محاس يف الضفة الغربية 
جهاز  أبلغ  كما  حركة محاس،  الشرعية«،  عن  »خــارج  لتنظيم  االنتماء  بتهمة  جائرة،  حملاكمات 
املخابرات العامة يف نابلس مشال الضفة الغربية القيادي البارز يف حركة محاس الشيخ ماهر 
اخلراز بقرار حظر نشاطات »محاس« بالضفة، قبل أن تفرج عنه بعد اعتقاله لعدة ساعات يف 
سجن جنيد، وأوضح اخلراز بعد اإلفراج عنه أنّ سبب اعتقاله، أن األجهزة األمنية أرادت إبالغه 
لشهداء  جنائز  كانت  ولو  حتى  باملسريات،  اخلروج  هلا  وال جيوز  حركة حمظورة،  »محاس«  بأنّ 
الشهداء  لنعي  بأنّ استخدام مساعات املساجد  أبلغ اخلراز  أن األمن  »محاس«، وذكرت احلركة 

مسموح للجميع، وممنوع على حركة محاس.

يف السياق ذاته، فإنَّ افتقار تلك املراسيم إىل الوجاهة القانونية فضالً عن التسويغ السياسي 
يستند إىل أنه من غري املمكن اعتبار األغلبية الربملانية اليت متثلها حركة محاس تنظيماً خارجاً عن 
القانون، فلم حيدث من قبل أن سيطرت األقلية هبذه الطريقة املرفوضة، اليت تعد انقالباً حقيقياً 
بشعبنا  الضارة  املهزلة  املشاركة يف هذه احملاكم  القضاة رفض  يتطلَّب من  الشرعية، ممَّا  على 
املنوط  الدور  عن  املفضوحة، فضالً  املؤامرة  هذه  املشاركة يف  أنفسهم  وأن جينبوا  الفلسطيين، 
وعدم شرعيتها،  بطالهنا،  وإثبات  احملاكم،  هذه  ملثل  للتصدِّي  والقانونية  احلقوقية  باملؤسسات 

والعمل على إفشاهلا بالطرق القانونية.

كما أنَّ هذه املراسيم من شأهنا حتويل القضاء إىل ألعوبة بيد أي فئة أو طرف سياسي، ما 
حيتِّم ضرورة جتنيب القضاء اخلالفات السياسية وإبقائه حرّاً نزيها، ألنَّ هذه احملاكم واحملاكمات 
حتوَّلت لـ »حماكمات سياسية«، وتسعى إلرضاء االحتالل والواليات املتحدة الذين يدعون صراحة 

إلخراج حركة محاس من املشهد السياسي الفلسطيين، واجتثاث املقاومة من فلسطني.

املسلحة  للمقاومة  إشارة  أية  إسقاطها  إىل  الشرعية  غري  »فياض«  األمر حبكومة  وصل  وقد 
ضد االحتالل من برناجمها السياسي، األمر الذي يشري بصورة ال تقبل الشك إىل أن رفض هذه 
التشكيلة املسماة حكومة، مل يعد متعلقاً فقط بعدم شرعيتها الدستورية والتجاوزات القانونية اليت 
أحاطت بتنصيبها، متجاوزة اجمللس التشريعي املنتخب، بل تعدى األمر إىل ما يندرج يف خانة املسّ 
بالثوابت الوطنية للشعب الفلسطيين ومبشروعه الوطين وإرادته يف التحرّر، من خالل ما صدر 

)33( لالطالع على نص بيان حركة محاس الذي تعلن فيه عن رفضها ملراسيم »عباس« الرامية إىل جتريم املقاومة، انظر 
حمور املالحق، ص:333.
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عنها وعن رئاسة السلطة من قرارات وإجراءات وممارسات.

وللتذكري، فإنّ أبرز القرارات اليت اختذها فياض بوترية متسارعة منذ تعيينه يف وظيفته، هي 
ذات طابع أمين، وقد كانت حمل ترحيب من اجلانب الصهيوني ورضاه، وال خيفى أهنا كانت مبثابة 
الرد املطلوب على ما يُسمى »حسن نوايا« اإلدارة األمريكية وحكومة االحتالل اليت أغدقت من 

دعمها له وحلكومته وسلطته.

وتشمل هذه القرارات واإلجراءات منع سالح فصائل املقاومة واعتباره غري شرعي، ومالحقة 
وجتريم كل من ال يلتزم بذلك، واحلصول على »عفو« مذّل من الكيان الصهيوني على عدد من 
ناشطي »كتائب األقصى«، اجلناح العسكري حلركة فتح، مقابل ختليهم عن سالحهم والتعهد بعدم 
مهامجة أهداف االحتالل، وإعادة التنسيق األمين مع الكيان الصهيوني يف أعلى مستوياته، الذي 

توقف احلديث عنه منذ عدة أعوام بسبب اندالع انتفاضة األقصى يف 2000/9/28م. 

األمر اآلخر، أنّ خالف حركة محاس مع تيار »أوسلو ودايتون« يف حركة فتح والسلطة الفلسطينية، 
الذي ختللته سيطرة »محاس« على قطاع غزة كخطوة اضطرارية إلحباط مشاريع هذا التيار اليت 
يرتبط بأجندة صهيو - أمريكية، كشفت عن جوهره القرارات اليت تصدر عنه تباعاً، فاخلالف 
ليس ذا طابع فصائلي حزبي يرتبط بالصراع على السلطة وإدارة شؤون احلكم يف األراضي احملتلة 
كما حاول البعض تفسريه أو تصويره، دون االلتفات اجلدي إىل اخلالف األساسي واجلوهري الذي 

يقف خلف هذا الصراع بني برناجمني متناقضني. 

للتعاون  العالقات  املقاومة، وعودة دفء  أوسلو«، وجتريم سالح  »برنامج  األول هو  فالربنامج 
والتنسيق األمين الفلسطيين -الصهيوني على أعلى املستويات لرصد املقاومة املسلحة وضرهبا، 

وميثل هذا الربنامج فريق »عباس - فياض«. 

يلوِّح برنامج عدم االعرتاف بشرعية الكيان الصهيوني واحتالله، واإلقرار حبق  ومقابل ذلك 
الوفاق  وثيقة  برنامج  وهو  وأساليبها،  وأشكاهلا  ألواهنا  بكافة  املقاومة  يف  الفلسطيين  الشعب 
يف السياسي  الوطين، وحكومة الوحدة الوطنية اليت مثلت وما تزال الغالبية العظمى من ألوان الطَّ

الفلسطيين، مبا فيها »محاس«، وعبّرت عن ثوابتها وتطلعاهتا الوطنية.

وللتدليل على ذلك، ميكن القول إنّ حركة محاس اليت حصلت على غالبية كبرية يف انتخابات 
برملانية شفافة ونزيهة، دفعت ضريبة عدم متكينها الفعلي من حكم الضفة والقطاع منفردة، أو 
باالشرتاك مع القوى األخرى، بسبب اإلصرار على عدم االستجابة للشروط الصهيو - أمريكية، 
واملتمثلة يف االعرتاف بالكيان الصهيوني، وباالتفاقات الفلسطينية املذلة اليت أُبرمت معه، والتخلي 

عن حق املقاومة.

وبالتايل، فإنّ جرأة تيار أوسلو يف حكومة فياض والسلطة، اليت وصلت حدِّ التَّطاول على ثوابت 
الشعب الفلسطيين، سواء من حيث التصرحيات والقرارات أو اإلجراءات املتوالية، ما هي إال تعبريٌ 
عن رغبة هذا الفريق يف استئناف دوره من جديد، منفرداً حتت غطاء خالفه مع حركة محاس، 
والتطورات اليت شهدهتا غزة منتصف شهر حزيران )يونيو( 2007م، حيث مل يعد حيتمل هذا 
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الفريق العمل يف إطار مظلة وطنية دميقراطية بعد أن جرّب ذلك، كتلك اليت جسّدهتا االنتخابات 
مع  تتعارض  الوطين، ألهنا  الوفاق  وثيقة  أو  الوطنية  الوحدة  أو حكومة  عام 2006م،  التشريعية 
والصهيوني،  األمريكي  الدعم  استحقاقات  مع  وتتناقض  هبا،  نفسه  ألزم  اليت  »اخلارج«  مطالب 

وألهنا تسقطه يف أي اختبار مجاهريي قادم أيضاً.

ولذا رمبا يأتي إسقاط خيار املقاومة املسلحة والتنازل عنه من قبل فريق عباس- فياض ليكون 
املوقف  أن يتحكم بزمام  التيار، وهزمية مشروع استسالمي يريد  النهائي لذلك  بداية السقوط 

الرمسي الفلسطيين.

• تداعيات مرسوم »عبَّاس« وتصرحيات مستشاريه:

واصلت سلطة رام اهلل حماوالهتا إقناع فصائل املقاومة، بعد جناحها مع كتائب »شهداء األقصى« 
بتسليم سالحها وتوقيع »تعهد«)34( بوقف عملياهتا العسكرية ضد الكيان الصهيوني، حتت ذريعة 
بالضمانات  تثق  ال  أهنا  اجملموعات  بعض  أعلنت  فيما  السياسي)35(،  املستوى  بقرار  االلتزام 
الصهيونية، وطالبت بضمانات أكيدة لتسليم سالحها، وشدَّدت بعض اجملموعات التابعة لكتائب 

»شهداء األقصى« على أنَّ سالح املقاومة ال ميكن أن يباع ويشرتى ويسلَّم يف ظل االحتالل.

فقد أكد ناطق باسم كتائب األقصى يف مدينة اخلليل جنوب الضفة الغربية، أنَّ العفو عن بعض 
أصدقاء عباس من قادة وكوادر الكتائب يف الضفة الغربية هي ومهية. 

وقال الناطق باسم الكتائب: إنَّ »إسرائيل« خرقت االتفاقية الدولية حول سجن أرحيا، واعتقلت 
يف  األقصى  شهداء  كتائب  وقادة  الشوبكي  وفؤاد  سعدات،  أمحد  الشعبية  للجبهة  العام  األمني 
منطقة أرحيا، عندما التزموا بتعهدات لدى األجهزة األمنية، بعدم ممارسة أي نشاط ضد املصاحل 
كل  لنا  »شرّعته  هو سالح وطين  أيديهم  بني  الذي  السالح  أنَّ  على  الناطق  وشدَّد  اإلسرائيلية. 
الشرائع الدولية واإلنسانية للدفاع عن أرضنا ووطننا ومقدساتنا وموطننا الذي هو أغلى ما منلك، 
وحفاظاً على مسرية الشهداء واألسرى واجلرحى«، مؤكداً أن »هذا السالح لن يعود إىل غمده إال 
إذا رحل االحتالل«. واعترب إخضاع األسلحة اليت اشرتاها املناضلون من حساهبم ومن تربعات أهل 

اخلري للنقاش املايل بأنه استهزاء هبم وبشرعية القضية الفلسطينية العادلة.

وكان ناطق باسم الكتائب يدعى أبو عدي قد صرح لـ »وكالة معاً اإلخبارية« برفض حّل الكتائب 
لـ »سحب  الشعب«. كما عبّر عن رفضه  الوطن وكرامة  »ألهنا جمموعات مناضلة ومدافعة عن 
سالح جمموعات كتائب األقصى ألنه سالح شرعي ومقاوم، والسالح الوحيد املتبقي للدفاع عن 

االنتفاضة«.

وقف  إىل  أدَّى  سواء  العرض،  هذا  املقاومة  الفصائل  غالبية  رفضت  العملية،  املمارسة  ويف 
املالحقة واملطاردة اإلسرائيلية، أو االخنراط ضمن القوات األمنية التابعة للسلطة، فقد استنكرت 

)34( جلأت سلطة رام اهلل إىل إصدار تعهدات هتدف إىل جتريم املقاومة، يتم إجبار املختطف على توقيعها، لالطالع على 
منوذج من تلك التعهدات، انظر حمور املالحق، ص:332.

)35( لالطالع على صور توثيقية حول تسليم سالح كتائب شهداء األقصى، انظر حمور املالحق، ص:361.
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على  »محاس«،  اإلسالمية  املقاومة  العسكري حلركة  اجلناح  القسام،  الدين  عز  الشهيد  كتائب 
»عباس« مرسومه القاضي حبل تشكيالت املقاومة الفلسطينية وسحب السالح منها يف الوقت 
الذي يواصل فيه االحتالل ارتكاب اجملازر حبق الشعب الفلسطيين. ووصف الناطق بامسها أبو 

عبيدة، يف تصرحيات صحفية مراسيم عباس بأهنا »ال تساوي الورق الذي كتبت عليه«.

أما حركة محاس فأعلنت رفضها املطلق للمرسوم الرئاسي، وأكدت أن املقاومة حق مشروع 
املقاومة عندما خرجت مل  أجنحة  وأن  واســرتداد حقوقه،  نفسه  للدفاع عن  الفلسطيين  للشعب 

تنتظر مرسوماً حتى تقاوم االحتالل، وال ميلك أحد احلق يف تقرير مصري فصائل املقاومة.

وتقاليدنا  أعرافنا  »وصف غريب عن  بأنه  بامليليشيات  للمقاومة  عباس  على وصف  وعلَّقت 
الوطنية«، ويتجاهل »أننا شعب حتت االحتالل اجملرم الذي يرتكب جرائم القتل وعمليات التوغل 

واالجتياح يف الضفة الغربية وقطاع غزة«.

ومن جهتها عبَّرت حركة اجلهاد اإلسالمي عن رفضها ملراسيم »عباس«، وأكدت أهنا تثري األسى 
واملرارة وال ميكنها أن ختدم الشعب الفلسطيين وقضيته العادلة.

وقال الشيخ نافذ عزام من قيادات احلركة يف غزة: إنَّ املطلوب يف هذه املرحلة هو التوحد أمام العدو 
 الصهيوني الذي يواصل ارتكاب جمازره وجرائمه حبق الشعب الفلسطيين يف الضفة الغربية وقطاع غزة.

وانتقد مراسيم عباس قائالً: إن شعوره بالغضب ال ينبغي أن يدفعه إلصدار مراسيم وخطوات 
أن التشكيالت العسكرية للفصائل هي اليت  وإجراءات تؤذي مقاومة الشعب الفلسطيين، مؤكداً 

تتصدى لقوات االحتالل يف كل عملية توغل صهيونية.

رت يف بيان هلا من استخدام ما جرى يف غزة  أما اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني فقد حذَّ
أية  واعتربت  االحتالل.  ضد  املوجه  الشرعي  سالحها  وسحب  املقاومة،  على  لاللتفاف  كغطاء 

حماولة لسحب سالح املقاومة بأهنا تعمق االنقسام يف الساحة الفلسطينية)36(.

كما أعلنت جلان املقاومة الشعبية رفضها ألي مساس خيطط له بسالح املقاومة وأفرادها، 
مؤكدة أن مقاومة االحتالل حق مشروع يف كافة األعراف واملواثيق والقوانني الدولية.

واستنكرت على »عباس« إصدار هذا القرار يف الوقت الذي تنفذ فيه قوات االحتالل عمليات 
واجلرحى  الشهداء  حيث سقط  غزة،  وقطاع  الغربية  الضفة  يف  متعددة  ملناطق  واجتياح  توغل 

ووقف سالح املقاومة وحده يتصدى لدباباته. 

»عبَّاس«  مستشارو  استمر  بل  املقاومة،  لتجريم  املراسيم  بإصدار  اهلل  رام  سلطة  تكتف  ومل 
االحتالل  مع  األمين  التنسيق  لتكثيف  وتدعو  واملقاومني  باملقاومة  تشني  تصرحيات  إطالق  يف 
سياسة  إىل  بالعودة  طالبت  اليت  التصرحيات  هذه  رائد  ــاد«  محَّ »منر  املدعو  وكان  الصهيوني، 
التنسيق األمين مع االحتالل، واليت القت تنديداً شديداً من خمتلف الفصائل الفلسطينية، فحركة 
ر الناطق باسم احلركة فوزي برهوم، يف تصريح  محاس انتقدت بشدة هذه التصرحيات، حيث حذَّ

)36( لالطالع على نص البيان، انظر حمور املالحق، ص:335.
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إعادة  إىل  وتدعو  التصرحيات خطرية،  »هذه  أنَّ  من  األحد 2007/3/25م،  عنه  صحفي صادر 
التنسيق األمين مع االحتالل الصهيوني القائم على تدمري البنية التحتية للمقاومة، واالجتياحات 
واالغتياالت، من أجل تنفيذ سياسة األرض احملروقة، وأكد »برهوم« أن التنسيق األمين املسبق 
إعطاء معلومات جمانية  للمقاومني واجملاهدين، ومبثابة  اغتياالت  مع االحتالل »هو عبارة عن 

لالحتالل عن أماكن وجود القادة ورموز املقاومة، وتعاطي خطري مع االحتالل«. 

بشدة  الشعبية،  املقاومة  للجان  العسكري  الذراع  الدين«،  الناصر صالح  »ألوية  انتقدت  كما 
التصرحيات اليت أدىل هبا منر مّحاد، مستشار رئيس السلطة الفلسطينية حممود عباس للشؤون 

السياسية، اليت دعا فيها إىل إعادة التنسيق األمين مع سلطات االحتالل الصهيوني.

وقالت يف بيان هلا، بتاريخ 2007/3/25م: إن تصرحيات مّحاد تأتي يف الوقت الذي تتمادى فيه 
آالت احلرب الصهيونية بغيها وتغوّهلا على جماهدي شعبنا املرابط حبمالت االعتقال واملالحقة 
واالغتيال يف قطاعنا وضفتنا الغربية. وأضافت األولية: »أهنا تنظر هلذه السابقة اخلطرية بعني 
الفلسطيين  للنسيج  خراب  من  اجملاهدين  بعقول  املطبوعة  السوداء  األيام  تلك  مثلته  ملا  الريبة 

وتشويه لتاريخ الكفاح الوطين واإلسالمي«، مطالباً رئيس السلطة بإقالة مّحاد من منصبه.

وشدَّدت األلوية على »وقوفها سداً منيعاً بوجه املدعو محاد وأمثاله«، كما دعا اجلناح العسكري 
جلان املقاومة الشعبية »كافة أجنحة املقاومة لتشديد العمل اجلهادي ضد األعداء وتفعيله كي 

يكون مبثابة الرَّد األمثل على محاد وأمثاله«.

على  رداً  منصبه،  من  مّحــاد،  منر  بإقالة  فلسطني  يف  اإلسالمي  اجلهاد  حركة  طالبت  كما 
تصرحياته األخرية، اليت دعا فيها إىل استئناف التعاون األمين بني اجلانبني الفلسطيين والصهيوني، 

بواسطة مكتب رئيس السلطة.

وقال الشيخ خالد البطش، القيادي يف احلركة، يف تصريح صحفي له يوم األحد 2007/3/25م: 
»إذا ثبت صحة هذا التَّصريح فهو يرخص للعدو الصهيوني مواصلة عمليات االغتيال واالقتحامات 

ضد املدن الفلسطينية وتدمري ممتلكات أبناء الشعب الفلسطيين«.

وقد وقف بعض الشرفاء يف كتائب األقصى ضد هذه التصرحيات، ومن هؤالء »مسيح خلف« 
الذي أصدر بيانًا)37( بتاريخ 2007/3/26م، وحيمل توقيع كتائب شهداء األقصى/جناح حق العودة 
والتعاون  التنسيق  حول  اد«  املوظف منر محَّ »املغرتب  ما مسَّاه  تصرحيات  فيه  يردّ  واملقدسات، 
األمين مع العدو طالباً من أجهزة العدو األمنية موافاة مكتب رئيس السلطة الفلسطينية مبعلوماتٍ 

عن خاليا فلسطينية، ووعد بأن تعمل األجهزة األمنية على إحباط نشاطات هذه اخلاليا.

وقال مسيح خلف يف بيانه: »إنَّ هذه التصرحيات هي رسالة سحرية »وحسن السري والسلوك« 
موجهة لالحتالل وأجهزته األمنية من هذا املوظف السفري سابقاً »منر محاد« املغرتب عن العمل 
الوطين سنوات طويلة، وال حيمل سجالً نضالياً، وال ميت بصلة للمقاومة أو املشاركة مبواقع الثورة 

)37( لالطالع على نص البيان، انظر حمور املالحق، ص:336.
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أو باحلركة الوطنية، وملفه األمين حافل بإيطاليا، وتصرحياته تعترب جرمية وخيانة عظمى حلقوق 
هذا الشعب ولشهدائه وللمقاومة«.

2- مالحقة املقاومني وسالح املقاومة:

صعَّدت سلطة رام اهلل من تدابري حماربة املقاومة حتت ذريعة أن األمن يعترب التحدي األول 
حلكومة فياض وخطته األمنية، ومما له صلة، تتبدى داللة مساح الدولة العربية، يف 2 تشرين 
الثاني )نوفمرب( 2007م، للسلطة الفلسطينية بنشر قوة أمنية مدربة جيداً، قوامها 300 عنصر 
يف مدينة نابلس، حيث يعيش هبا حنو 200 ألف فلسطيين، واليت حتوَّلت يف السنوات األخرية إىل 

»عاصمة االنتفاضة«.

وباتت أجهزة السلطة تعمل علناً ضد املقاومة وتتفاخر يف محاية الكيان الصهيوني، فقد كشف 
رياض املالكي، وزير اإلعالم يف حكومة فياض الالشرعية، يوم اإلثنني 2007/12/31م، النقاب 
عن إحباط عملية استشهادية لكتائب القسَّام، واعتقال الذين كانوا يعدُّون هلا، واالستشهادي الذي 

كان ينوي القيام هبا، معلناً أنه متَّ ضبط شريط الفيديو الذي أعد لبّثه بعد تنفيذها. 

نابلس  الفلسطيين يف  األربعاء 2008/1/9م، أقدم األمن  أيام، وحتديداً  وبعد أقل من عشرة 
 ، على تفجري عددٍ من العبوات الناسفة، اليت أعدَّهتا املقاومة للتَّصدي أليِّ توغٍل أو عدواٍن صهيونيٍّ
أنَّ اكتشافها جاء من خالل معلومات قدّمها أفراد كتائب األقصى الذين سلموا أنفسهم  مدَّعياً 

وأسلحتهم.

ووصلت الوقاحة مبسؤول خمابرات نابلس عبد اهلل كميل حدَّ تفاخره خالل اجتياح القوات 
للمقاومة، وخاصة  التحتية  البنية  بتدمري  بأنَّ األجهزة األمنية جنحت  نابلس  اإلسرائيلية ملدينة 
تلك التابعة حلركة محاس، باإلضافة إلحباط عشرات العمليات اليت كانت املقاومة تنوي تنفيذها. 
وادَّعى يف حديث لصحيفة عربية »أنَّ األجهزة األمنية استطاعت أن تصادر 120 قطعة سالح من 

أنصار احلركة«. 

بكل ما يرضيه يف حماربة  نابلس؛ ألهنم سيقومون  يتوغل االحتالل يف  وتابع: »ال داعي ألن 
املقاومة، ما يقوم به اجليش اإلسرائيلي يضعهم يف حرج«.

3 - مناذج من االعتداءات على املقاومني:

مل يقتصر جتريم املقاومة من قبل فريق »عباس« على التصرحيات والقرارات، كما تبيَّن فيما 
يلي  وفيما  ومالحقتهم.  للمقاومني  من حماصرة  امليداني،  السلوك  إىل  الوضع  وصل  بل  سبق، 

عرض لنماذج من هذه املالحقات واالعتداءات:

1- مع ساعات الصباح الباكر من يوم األحد 2007/11/18م، فوجئ املواطنون بقوات أمنية 
من مجيع  نابلس  مدينة  يف  املاء  بيت  عني  على خميم  حمكماً  تفرض حصاراً  كبرية  فلسطينية 

اجلهات، يف منظر اعتادوه من قوات االحتالل. 
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أنّ اهلدف من احلصار هو اعتقال مقاومني من  تبيّن لسكان املخيم  وبعد وقت قصري من ذلك 
»كتائب الشهيد عز الدين القسَّام« اجلناح العسكري حلركة محاس، وكتائب أبو علي مصطفى، اجلناح 
العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطني، الذين ذاع صيتهم يف نابلس كلّها، جرَّاء ما عرف عنهم 
من مقاومة باسلة، فتجمهر الرجال والنساء واألطفال على مداخل املخيم للدفاع عن أبنائهم، ومن 

كانوا احلصن احلصني يف وجه آلة احلرب الصهيونية. 

قائد »كتائب أبو علي مصطفى«، جاد محيدان، والذي هدمت قوات االحتالل يف اجتياحها األخري 
بناية عائلته املكوّنة من عدة طوابق بعد إخفاقها يف الوصول إليه، هو أحد الذين تطالبهم األجهزة 
الفلسطينية بتسليم نفسه، وقد حتدّثت »أم رائد«، والدة املقاوم جاد، عن الطريقة اليت اقتحم هبا 
عناصر األجهزة األمنية منزهلا الكائن على أطراف املخيم، حيث قالت: »طرقوا باب منزلنا وحكوا يل: 
يا حجة نريد الصعود لسطح املنزل وحنن نبحث عن زعران )بلطجية( ومنفلتني قاموا بإطالق النار 

على أجهزة األمن، وعندها قلت هلم: إنين مسعت أنكم تالحقون املقاومني، فنفوا ذلك«. 

وتضيف األم »بعد مساحي هلم بالدخول قاموا حبملة تفتيش واسعة يف املنزل، وأخذوا يسألوني 
عن ابين جاد، فقلت هلم: أنتم قلتم يل إنكم تالحقون زعراناً وابين مقاوم شريف، ومثل ما مسحت لكم 

باحرتام بدخول املنزل الرجاء اخلروج باحرتام، لكنهم رفضوا وأخذوا يكيلون لنا الشتائم«. 

وتكمل الوالدة الفلسطينية املصابرة »ثم بدأنا بالصراخ، وأخذنا نعاركهم للخروج من املنزل، وحينها 
بدؤوا يضربوننا باهلراوات، وأطلقوا رصاصة داخل املنزل، ووجّهوا األسلحة علينا وشتمونا، وتعاملوا 
الناس واجلريان وحدوث عراك كبري بيننا  معنا هبمجية غري مسبوقة، قبل أن ينسحبوا بعد جتمّع 

وبينهم«. 

دخلوا  الذين  األمنية  األجهزة  أفراد  أهنا سألت  إىل  بانفعال  تتحدث  كانت  اليت  الوالدة  وأشارت 
منزهلا قائلة هلم »أين كنتم عندما دخل االحتالل أمس؟ وأين تكونون كل يوم يف التوغالت اإلسرائيلية؟ 
أنفسكم من رصاص  تستطيعون محاية  وهل  الشرفاء؟!  املقاومني  أم العتقال  أتيتم حلمايتنا  وهل 
االحتالل؟ وملاذا ال نراكم يف الشوارع بعد الساعة احلادية عشرة ليالً، أم ألنه وقت توغل اجليش 

اإلسرائيلي؟!«. 

رئيس  إلمرة  اخلاضعة  األمنية  األجهزة  أفراد  تصرف  من  الشديد  عن غضبها  الوالدة  وعبّرت 
السلطة حممود عباس، الذين أطلقوا الرصاص بكثافة وبطريقة جنونية أول أيام احلصار بسبب فتية 
صغار يقومون برشق احلجارة، األمر الذي أدَّى إىل إصابة طفلتني، ووقوع أضرار كبرية خبزانات املياه 

نتج عنها نفاد مياه اخلزانات بالكامل. 

تساءلت »أم رائد« باستغراب »هل يوجد يف أيِّ دولة سلطة تقوم هبذه األفعال ضد شعبها، ألنه 
يريد أن يقاوم احملتل فقط؟!«. 

التابعة لعباس »ألنه  ابنها لن يسلِّم نفسه لألجهزة األمنية  أنّ  وأكدت »أم رائد« يف هذا الصدد 
شريف ومقاوم، ومل يقم بأيِّ مشكلة ال قدمياً وال حديثاً«، مشرية إىل أنَّ ابنها وإخوانه املقاومني ضحّوا 

بأمنهم وأنفسهم من أجل الدفاع عن الوطن.
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وقالت أم املقاوم جاد محيدان »طوال األشهر السابقة مل ينم أبناؤنا الليل، جيش االحتالل هو 
من يأتي يعتدي علينا وعليهم وليسوا هم من يذهبون إليه، وهلذا أنا أقول لعباس واألجهزة األمنية: 

لن نسمح لكم باعتقال أبنائنا ألهنم سيستشهدون على أرض وطنهم ولن يسلِّموا أنفسهم«. 

لتسليم  السلطة  وأجهزة  االحتالل  جيش  بني  »تنسيق  وجود  على  مؤشرات  الوالدة  وتستنتج 
أبنائنا، حيث إننا استغربنا من انسحاب قوات االحتالل فجر األحد بصورة سريعة على غري العادة، 
لنفاجأ بعد أقل من ساعة بأجهزة السلطة تطوِّق املخيم، وتطالب املقاومني بتسليم أنفسهم دونَ 

أيِّ خجل أو حياء«. 

الضفة عن استهجاهنم  العني ويف غريه من مناطق  الفلسطينيون يف خميم  املواطنون  وأعرب 
من سلوك أفراد األجهزة األمنية الذين يشاهدون قوات االحتالل تتوغل يف ساعات الليل وتداهم 
منازل املواطنني وتعتقل من تشاء بينما هم يفرضون حصاراً على املناطق اليت يستهدفوهنا العتقال 

من عجزت قوات االحتالل من الوصول إليهم.

•  تفكيك جمموعات »فارس الليل« التابعة لكتائب شهداء األقصى:

مل يقف األمر عند مالحقة حركة محاس، فقد أعلنت السلطة عن تفكيك جمموعات »فارس 
أنفسهم وسالحهم، متهيداً  قادهتا  نابلس، حيث سلَّم  األقصى يف  لكتائب شهداء  التابعة  الليل« 

إلصدار االحتالل عفواً عنهم.

وبدأت القصة منذ أشهر باجتماع ضمَّ قادة األجهزة األمنية مع بعض املطاردين من قادة »فارس 
الليل«، هبدف حتييدهم وضمان عدم تدخلهم يف حال مالحقة السلطة وأجهزهتا ألي من عناصر 
القسام، وحاولوا إفهامهم أهنم ليسوا مستهدفني بل املستهدف فقط »محاس« ومطارديها، لكن 
دين أنَّ كتائب القسَّام إخوة يف السالح  مطاردي »فارس الليل« رفضوا ذلك باعتباره خيانة، مؤكِّ

واملقاومة ولن خيذلوهم، وأنَّ مهمتهم فقط مقاومة االحتالل، وأهنا لن تتعرض للسلطة هنائياً.

بعد ذلك تطورت األحداث ومتكنت القوات الصهيونية من اعتقال العديد من مطاردي القسَّام 
من  الصهاينة  عن متكن  ناهيك  الكتوت،  السلطة حممد  اعتقلت  دروزة، يف حني  خالد  أبرزهم 
اعتقال اجملموعة القسَّامية املنفذة للعديد من العمليات آخرها )آرائيل( وقبلها )جمدليم(، كما 
متكنت من اغتيال عدد من جماهدي »فارس الليل« أبرزهم )القذايف(، الذي كان يعدّ من أصحاب 

العالقات املمتازة مع كتائب القسَّام يف نابلس.

بعد ذلك بدأت تتكشف فصول املؤامرة، حيث طالب حمافظ نابلس »املعيَّن من قبل عبَّاس« 
وقادة األجهزة األمنية بشكل صريح قادة »فارس الليل« بتسليم أنفسهم، وأنه ال معنى لبقائهم ألنَّ 
السلطة ملتزمة بوقف املقاومة رغماً عن أنف اجلميع، فوافق بعض املطاردين خوفاً على حياهتم 

وسلَّموا أنفسهم وأسلحتهم لألجهزة األمنية.

وقبيل االجتياح األخري لنابلس اجتمع احملافظ الالشرعي وقادة األجهزة األمنية مع مهدي أبو 
غزالة قائد »فارس الليل« الذي رفض تسليم نفسه، فهددوه بأن الصهاينة بكل صراحة إذا مل ينته 
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املوضوع هبذه اجللسة سيدخلون الغتياله وجمموعته، لكنه رفض وأصر أهنم سيبقون يف البلدة 
القدمية وأن االحتالل كاذب وال ضمانات عليه. وبالفعل اجتاح الصهاينة نابلس حبثاً عن مطلوبي 
»فارس الليل« ومتكنوا من اعتقال بعضهم. وطيلة أيام االجتياح واالتصاالت تنهال على قادته من 
احملافظ ورؤساء أجهزته األمنية »الدايتونية« بأهنم دمَّروا البلد، وأهنم لو وافقوا حلموا أنفسهم 
ازدياد املدامهات وأنباء االعتقاالت وشعور قادة  ونابلس، مشريين إىل أن الفرصة مل تنتهِ، ومع 
»فارس الليل« أنَّ الصهاينة جادُّون هذه املرة يف الوصول إليهم، ومع الضغوطات الداخلية وافقوا 
على صفقة ينتهي مبوجبها االجتياح، على أن يقوموا بتسليم أنفسهم وسالحهم لألجهزة األمنية 

بعد عدة أيام من انتهاء االجتياح، حتى ال حيدث أيُّ ربط باملوضوع، وهذا ما حدث بالفعل.

• قائد جمموعات »فارس الليل«.. السلطة أصدرت قراراً باعتقالنا أو قتلنا

اهتم مهدي أبو غزاله، قائد جمموعات »فارس الليل« التابعة لكتائب شهداء األقصى السلطة 
بنابلس. اجليند  سجن  من  فــرّوا  الذين  املسلحني  قتل  أو  باعتقال،  قــرار  بإصدار   الفلسطينية 

وأكد أبو غزاله أنَّ الكتائب لن تسلَّم نفسها للسلطة الفلسطينية مهما بلغ األمر، واهتمها مبحاولة 
تصفية »سفيان قنديل« أحد قادة األقصى جراء إطالق النار عليه من سالح أوتوماتيكي وإصابته 
بـ: »تنفيذ قرارات أمريكية  الفلسطينية  أبو غزاله األجهزة األمنية  بالرصاص يف قدميه. واهتم 
وإسرائيلية عرب اهلجمة اليت تشنها على املسلحني الفلسطينيني«، الذين التزموا باالتفاقيات مع 

السلطة ومل يلتزم هبا اجلانب اإلسرائيلي.

•  اعتقال مقاومني من كتائب »أبو علي مصطفى« التابعة للجبهة الشعبية: 

نابلس،  الفلسطينية يف مدينة  األمنية  األجهزة  أفراد  املئات من  قام  بتاريخ 2007/11/18م: 
ومنذ الساعة السابعة صباحاً مبحاصرة خميم عني بيت املاء غرب نابلس يف حماولة العتقال 
نشطاء كتائب »أبو علي مصطفى« الذراع العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطني)38(. وأفاد 
من  العني  األمنية حتاصر خميم  األجهزة  عناصر  من  املئات  أن  املخيم  أهــايل  من  عيان  شهود 
املؤدية  القريبة من املخيم، وتقوم بإغالق مجيع الطرق  العمارات  مجيع اجلهات، وتعتلي أسطح 
للمخيم، ومتنع أي شخص من الدخول إىل املخيم أو اخلروج منه، وتطالب نشطاء كتائب »أبو علي 

مصطفى« بتسيلم أنفسهم وأسلحتهم. 

وتدَّعي األجهزة األمنية أنَّ حماولة اعتقال نشطاء اجلبهة الشعبية تأتي على خلفية إطالقهم 
النار يف اهلواء قبل يومني خالل حفل أقامته اجلبهة الشعبية يف املخيم لتأبني اثنني من شهدائها، 
الذين  مصطفى«  علي  »أبو  كتائب  مقاومي  اعتقال  هو  العملية  هدف  أنَّ  املواطنون  يؤكد  بينما 
يتصدون مع مقاومي كتائب القسَّام لقوات االحتالل اإلسرائيلي اليت تقتحم املخيم بشكل شبه 
يومي، ويوقعون فيهم خسائر مادية، كما حصل بتاريخ 2007/11/17م، من إصابة جندي إسرائيلي 

أثناء اقتحامه للمخيم.

وكانت بعض املصادر قد حتدثت عن أن قادة من األجهزة األمنية قد عرضوا قبل أيام على 
)38( لالطالع على نص بيان كتائب »أبو علي مصطفى« الذي حيذر األجهزة األمنية من اعتقال املقاومني يف خميم العني 

بنابلس، انظر حمور املالحق، ص:337.
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وقف  مقابل  بغريهم«  »أســوة  أسلحتهم  وتسليم  مقاومتهم  وقف  مصطفى«  علي  »أبــو  مقاومي 
مالحقتهم من االحتالل، إال أنَّ املقاومني رفضوا ذلك، مما عجّل هبذه العملية.

من  مقاوم  اعتقال  إسرائيلية وحتاول  قوات خاصة  زيِّ  تتنكر يف  السلطة  أمن  أجهزة   •
»القسَّام«:

نابلس داخل  الفلسطينية يف مدينة  بتاريخ 2007/10/17م: تسلَّلت قوة من األجهزة األمنية 
خميم بالطة شرق املدينة، يف منطقة شارع املدارس بالقرب من مقربة الشهداء، متنكرة على هيئة 
وحدات خاصة إسرائيلية يف حماولة العتقال أحد مطاردي كتائب القسَّام يف خميم بالطة، وقد 
الحظ املطارد وجود هذه القوة من األجهزة األمنية فقام باالشتباك معها، قبل أن تتدخل جمموعة 
قاموا  األقصى«، حيث  »كتائب شهداء  و  علي مصطفى«  »أبو  الشهيد  كتائب  من  املطاردين  من 
ر األجهزة األمنية على االنسحاب  مبالحقة أفراد األجهزة األمنية، وإطالق النار عليهم، ممَّا اضطَّ

من املخيم فوراً.

• الوقائي يعتقل املطارد القسَّامي »حممد الكتوت« يف نابلس:

القسَّامي  املطارد  باعتقال  نابلس  مدينة  الوقائي يف  األمن  جهاز  قام  2007/11/6م:  بتاريخ 
»حممد الكتوت«، 25 عاماً، بعد أن قام بنصب كمنيٍ لسيارةٍ كان يستّقلها يف شارع املريج غرب 
مدينة نابلس، وأفاد شهود عيان أنَّ سيارة بيضاء اللون تابعة جلهاز األمن الوقائي طوَّقت السيارة 
اليت كان يستقلها الكتوت يف شارع املريج، قبل أن يرّتجل منها عدد من املسلحني امللثمني الذين 
أنَّ  ذكره،  اجلدير  املدينة. ومن  الوقائي يف  األمن  مقر جهاز  إىل  ونقله  باختطاف حممد،  قاموا 
»الكتوت« مطاردٌ لقوّات االحتالل الصهيوني منذ عام ونصف تقريباً، حيث تعرّض لعدة حماوالت 
اعتقال من قوات االحتالل اإلسرائيلية، كما تعرّض منزله القتحام قوات االحتالل مرّات عديدة.

ويصادر  نابلس  يف  لالحتالل  مُ��ط��اردَيْ��ن  قساميَيْن  شقيقني  يعتقل  الوقائي  األم��ن   •
سالحيهما:

بتاريخ 2007/10/31م: قام جهاز األمن الوقائي يف مدينة نابلس باعتقال الشقيقني القسَّاميني 
»صامد ومهند عبد اهلل«، بعد مدامهة منزٍل كانا فيه يف منطقة رأس العني جنوب املدينة، وقام 
مبصادرة سالحيهما، وقد أفاد شهود عيان يف املنطقة، أنَّ قواتاً كبرية وأفراداً ملثمني من جهاز 
األمن الوقائي قاموا بعد صالة العشاء من ذلك اليوم مبحاصرة أحد املنازل يف منطقة رأس العني، 
حيث كان الشقيقان صامد ومهند يتحصَّنان فيه، وقاموا بالنّداء عليهما عرب السّماعات لتسليم 
نفسيهما وإلقاء سالحيهما، قبل أن تقوم قوَّات كبرية من الوقائي باقتحام املنزل واعتقال الشقيقني 
الوقائي حقناً  أفراد األمن  النار على  أن قرَّر اجملاهدان عدم إطالق  بعد  ومصادرة سالحيهما، 
للدِّماء. ويذكر أنَّ الشقيقني صامد و مهند مطلوبان لقوات االحتالل اإلسرائيلي منذ أكثر من عام 
على خلفية نشاطاهتما العسكرية يف كتائب الشهيد عز الدين القسام، وقد حاولت قوات االحتالل 

اعتقاهلما أكثر من مرَّة، ولكنها فشلت يف ذلك. 
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احملور الثالث: سلطة »دايتون« وحكومتها الالشرعية .. بني 
التجاوزات القانونية والفضائح املالية

* أواًل: املراسيم الرئاسية واإلجراءات غري الدستورية للحكومة »الدايتونية«

1- القرارات والتجاوزات القانونية اليت انتهكت مواد الدستور
بعد عملية  الالشرعية  السلطة وحكومته  اليت اختذها رئيس  الدستورية  اإلجــراءات غري   -2

احلسم يف غزة

* ثانيًا: قطع الرواتب واإلقصاء الوظيفي

1- اإلقصاء الوظيفي
2- قطع الرواتب

* ثالثًا: الفضائح املالية لرموز سلطة »دايتون«

1- فتُّوح »فون« !
2- إمسنت »قريع«

3- خالد سالم.. هل تذكرون ؟!
4- هتريب الطحني واألدوية الفاسدة!

5- الفساد يف فضائية »دايتون«
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للحكومة  ال��دس��ت��وري��ة  غ��ري  واإلج�����راءات  ال��رئ��اس��ي��ة  امل��راس��ي��م  أواًل: 
»الدايتونية«

لقد شّكلت املراسيم املتالحقة اليت أصدرها رئيس السلطة الفلسطينية، خالل العام املاضي 
2007م، جمزرة قانونية بكلِّ ما للكلمة من معنى، فاملراسيم »املاراثونية« الصادرة عنه تتواىل يف 
ل مجلة من مواد القانون األساسي للسلطة الفلسطينية الذي يتكئ  شتى االجتاهات، فمنها ما عطَّ
عليه يف إعالن حالة الطوارئ، ومنها ما أعاد تقاسم بؤر النفوذ األمين، وثالثها ما بدأ حبملة شاملة 
لقلب النظام السياسي واالجتماعي الفلسطيين على رأسه، والبدء بتوزيع صكوك الشرعيات على 

املواطنني، واجلمعيات اخلدمية الوطنية املختلفة.

وبالرجوع إىل الوراء قليالً، فقد سبق رئيس السلطة قبل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية أن 
عنها يف  تراجع  أن  لبث  ما  ثم  مبكرة،  وتشريعية  رئاسية  تدعو النتخابات  قرارات  بإصدار  قام 
وقت الحق، ومن قبل، فإنّ بقاءه يف منصب رئيس الوزراء يف عهد سلفه الراحل ياسر عرفات مل 
يستغرق أكثر من مئة يوم، يف تصرّف حمفوف بالرتدد واملسارعة لالنكفاء على الذات جملرد أنّ 

الراحل عرفات أخذ يقلص من صالحياته العملية.

الساحة  تشهدها  اليت  األخــرية  األزمــة  أن  ــدوا  أّك والربملانيني،  اخلــرباء  من  العديد  بــأنَّ  علماً 
الفلسطينية سياسية بالدرجة األوىل، وأنه متَّ اختاذ القانون مطيًة هلا، حيث أُسيء استخدامه، بل 

وجتاوز مبادئ القانون األساسي من جانب رئيس السلطة »عباس«.

مراسيمه  يف  ارتكبها  اليت  واخلــروق  األساسي،  للقانون  »عباس«  جتاوز  أوجه  اتضحت  وقد 
األخرية، من إقالة حكومة الوحدة وتنصيب »حكومة طوارئ«، بل والدعوة النتخابات مبكرة، فضالً 
الضفة  يف  بينهم  التَّمييز  عرب  فيه،  الفلسطينيني  وحصار  غزة  قطاع  على  اخلناق  تضييق  عن 

والقطاع يف الرواتب والضرائب.

ورغم أن املوضوع سياسيٌّ بامتياز، وليس قانونيًّا، إال أنَّ »شياطني« القانون أرادوا جتاوز القانون 
األساسي ونسفوه نسًفا، لدرجة أهنم ارتكبوا جمزرة عندما جترَّأ حممود عباس على تعليق مواد 

القانون األساسي )65 و66 و67 و79(.

ح أهنا تعاني من  وبقراءة سريعة لردود الفعل واملالحظات اليت تلت اختاذه لتلك القرارات، يتضِّ
مجلة إشكاليات أمهها:

• وقوعها يف خمالفات دستورية وقانونية صرحية.

• عدم حساهبا للعواقب اليت قد تنبين عليها مبا يف ذلك اإلضرار باملصلحة الوطنية.

• النظرة األحادية اليت تتسم هبا بعيداً عن التوافق الوطين.
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معه،  والتعامل  فهمه  من  البد  واقعاً  صارت  اليت  والسياسية  احلزبية  للشراكة  حتاشيها   •
خصوصاً بعد االنتخابات التشريعية األخرية، واليت نالت فيها حركة محاس على أغلبية أصوات 

الناخبني.

• فضالً عن كوهنا غري عملية، وتسعى إىل تعقيد األمور أكثر من البحث عن حلول هلا.

1- القرارات والتجاوزات القانونية اليت انتهكت مواد الدستور

• قرار تشكيل حكومة الطوارئ الالشرعية:

على الرغم من أنه يف اجلانب الدستوري، حيقّ لرئيس السلطة إقالة رئيس الوزراء كما نصّ 
القانون األساسي، لكن ال وجود لشيء امسه »حكومة طوارئ«، أو »حكومة إنفاذ حالة طوارئ«، 
تظل حكومة  »عباس«  أقاهلا  اليت  برئاسة إمساعيل هنية  الوطنية  الوحدة  فإنَّ حكومة  وبالتايل 
تسيري أعمال حسب القانون يف املادة 79، الفقرة الرابعة، فهناك مغالطة، يف القانون ذكره مرسوم 
رئيس السلطة »عباس«، كما أنَّ ما هو واضح متاماً يف القانون األساسي أنه »ال ميكن ألي حكومة 

أن تُعترب شرعية، إاّل إذا نالت الثِّقة من اجمللس التشريعي قبل ممارسة مهامها«.

ويف االجتاه نفسه، يرى قانونيون أنّ فرض حالة الطوارئ يف اإلطار الزمين ليست مطلقة، وإمنا 
يوماً، ويتوجَّب بعدها احلصول على موافقة اجمللس  تزيد على 30  هي حمدَّدة، مبدة زمنية ال 
ر احلصول عليه يف ظل الغالبية اليت تسيطر عليها  التشريعي بأغلبية ثلثي أعضائه، وهو ما يتعذَّ

حركة محاس يف اجمللس.

وعلى هذا األساس، فإنّ احلكومة املقالة برئاسة إمساعيل هنية ستظل حكومة تسيري أعمال 
إىل حني تشكيل حكومة جديدة، وبالتايل فإنَّه بناءً على ما سبق، فإنّ قرارات عباس »ليس هلا 

قيمة عملية«.

علماً بأنَّ مراسيم رئيس السلطة ستساهم، وقد سامهت بالفعل، يف تأزيم األوضاع على حنو 
ال رجعة فيه، وتؤدِّي إىل تقسيم الوجود الفلسطيين إىل كيانيْن يف كلٍّ من غزة والضفة الغربية، 
وبالتايل فإنَّ الوضع القائم يف الساحة الفلسطينية ال تصلح معه قرارات منفردة على هذا الشكل، 

وبعيدة عن التوافقات الوطنية.

وقد سأل الكثري من املراقبني بدهشة عن أسباب التَّسرّع اليت صارت السِّمة الغالبة لتصرفات 
»عباس«، وطابع التخبّط الذي يطغى على قراراته، ويرى بعضهم أنه مل يعد له من خياٍر سوى أن 
ذ رغبات الفريق االنقالبي يف حركة فتح، ورغبات اجلانب األمريكي الذي يهيمن بشكل متزايد  ينفِّ
على مقاليد األمور يف »رام اهلل الرمسية«، بعيداً عن فعالية هذه القرارات أو آثارها اخلطرية، بعد 

أن ربط مصريه مبصري الفريق احمليط به منزوع الشعبية والشرعية.

كما يشري املتابعون يف هذا الصدد إىل أنه مل يعد لـ »عباس« وللتيار االنقالبي من سبيل سوى 
إعالن احلرب على »محاس«، والتخويف من شرورها باستخدام »الورقة األصولية«، وخلط األوراق 
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على املستويات احمللية واإلقليمية والدولية، بعد أن أخفق هو ومن معه يف إقناع الصهاينة بقدرهتم 
على وقف املقاومة وصوارخيها حنوهم، وبعد أن مُنوا بشرِّ هزمية يف غزة على الرغم من دعمهم 

أمريكياً بواسطة اجلنرال »كيث دايتون« بالسِّالح والعتاد واملال.

• قرار حّل وإغالق أكثر من 103 مجعية أهلية يف الضفة الغربية:

 رفضت شبكة املنظمات األهلية الفلسطينية قرار حكومة سالم فياض الالشرعية حّل 103 
مجعية ومؤسسة خريية عاملة يف األراضي الفلسطينية، وأكدت أنه ليس من صالحياهتا اختاذ 
مثل هذه القرارات، وقالت الشبكة يف بيان صحفي هلا: »إنَّ وزير الداخلية هو املخوَّل بإصدار قرار 
حّل أو إلغاء تسجيل اجلمعيات على أن يكون خطياً ومسبباً، ويصدر يف حاالت معينة مع احلق يف 

الطعن أمام احملاكم املختصة«. 

ويعرتف الناطق باسم احلكومة الالشرعية وزير اإلعالم املدعو »رياض املالكي« بأنَّ حلَّ مجيعات 
الزكاة جاء ضمن محلة للحكومة على القنوات املالية لـ »محاس«، متهماً احلركة باستغالل جلان 
الزكاة غطاءً لنقل مبالغ ضخمة من اخلارج لتمويل نشطاهتا العسكرية والسياسية يف البالد، يف 

أسلوب فاضح ينّمُّ عن حقدٍ دفنيٍ جتاه كلِّ ما هو إسالمي.

• قانون متّلك األراضي الفلسطينية لألجانب:

األراضي  بتملّك  لألجانب  بالسَّماح  مريباً،  قـــراراً  الشرعية  غــري  فياض  حكومة  اختــذت 
الفلسطينية، األمر الذي اعتربته أوساط عديدة من الفلسطينيني قراراًَ خطرياً وجرميًة كربى حبق 
يؤدِّي إىل ضياع مساحات كبرية من األراضي  الذي  القرار  الفلسطينية، واستنكروا هذا  األرض 
سرقة  إىل  اهلادفة  االحتالل  سياسة  مع  يتساوق  القرار  هذا  مثل  أنَّ  عن  فضالً  الفلسطينية، 
وأن  السيما  الوطين،  مشروعنا  على  كبرية  خطورة  عليه  وينطوي  منها،  الشعب  وهتجري  األرض 
أرض فلسطني، وقف إسالمي »ال جيوز ألحد التفريط بأيِّ شرب منها«، كما أنَّ هذا القرار يعطي 
العدو الصهيوني احلق يف اِلْتِهام املزيد من األراضي الفلسطينية، ويشجِّع العدو على استمرار بناء 

املستوطنات على أرضنا الفلسطينية.

األوساط  بني  كبرية  خمــاوف  الغربية،  بالضفة  لألراضي  األجانب  بتمليك  القرار  أثــار  كما 
الفلسطينية والعربية باعتباره يندرج حتت عملية هتويد لألراضي بطريقة غري مباشرة، وبغطاء 

من رئاسة السلطة. 

أصدرهتا  اليت  القانونية  غري  القرارات  أخطر  من  كونه  »التفريطي«،  بـ  القرار  وصف  وميكن 
حكومة املقاطعة غري الشرعية برام اهلل، وجيب التصدي هلا بقوة، علما بأن مواصلة إقرار هذا 
لتَّدمري  سيؤدِّي  كما  الزراعية،  األراضــي  من  كبرية  مساحات  لضياع  سيؤدِّي  التفريطي«  »النهج 
الزراعة بشكل يتماشى مع سياسة القلع والتجريف والزحف اهلائل جلدار الفصل العنصري لضمِّ 

املزيد من األراضي الزراعية، وربطها باملغتصبات الصهيونية املقامة على األراضي الفلسطينية.

أنَّ لالستثمار األجنيب قوانينه اخلاصة اليت يقرّها ويشرِّعها اجمللس  وبيّنت مصادر قانونية 
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التشريعي، كما أنَّ االستثمارات الزراعية تأخذ مساحات أرض واسعة، وهذا خطري جداً، ألهنا تقع 
ر ببدء  حتت وطأة أشكال قانونية خمتلفة ال نستطيع بعد ذلك اسرتجاعها، علماً بأنَّ ما جيري يُذكِّ
السَّيطرة اليهودية على األراضي الفلسطينية، حيث قامت بشراء هذه األراضي بدعوى االستثمار 

وأنشأت املستوطنات. 

الذين  املنتخب،  التشريعي  الرجوع إىل اجمللس  القرار متَّ إصداره دون  أنَّ هذا  اجلدير ذكره، 
ر الذين  طالب نوَّابُه املتورِّطني بالّتراجع عن إقراره كوهنم يعبثون حبقوق الشعب الفلسطيين، وحذَّ

جالت والدوائر الرمسية.  اشرتوا وفقاً له بأنَّ شراءهم سيُلغى من السَِّ

وقد أتى هذا املوقف القانوني انطالقاً من أنه ال حيق لطرفٍ أنْ يتصرَّف باألراضي الفلسطينية 
إاّل من خالل قانون يقرّه اجمللس التشريعي، وبالتايل ميكن اعتبار القرار غري شرعي كونه نتج عن 
حكومة غري شرعية، فضالً عن كونه إعادةً ألساليب االحتالل الربيطاني ُقبيل النكبة، وباحلجج 
نفسها اليت استخدمت كوسيلة لتهريب وتسريب األراضي الفلسطينية، ووضعها يف أيدي االحتالل 

إلقامة املستوطنات. 

وتأتي خطورة القرار أيضاً يف كونه احتياالً على القانون، لفتح اجملال أمام االحتالل لالستيالء 
على األرض، ولكن هذه املرة مبوافقة فلسطينية، وهنا تكمن اخلطورة يف أن حيلل أولئك الذين 

باعوا جبل »أبو غنيم« لسماسرة محلة جنسيات خمتلفة، واآلن تكسوه املستوطنات.

حجَّة سلطة »رام اهلل« بتشجيع االستثمار فنَّدها اخلرباء االقتصاديون الذي بيَّنوا أنَّ لتشجيع 
أنَّ من بني  حني  األراضي هلم، موضِّ بيع  لنقفز إىل  عدَّة مل نستنفدها  االستثمار األجنيب طرقاً 
الطرق املتبعة لتشجيع االستثمار األجنيب، يوجد اإلعفاءات الضريبية للمستثمرين، وحرية حركة 
األموال واألرباح من الداخل للخارج والعكس، باإلضافة إىل العديد من املزايا، ناهيك عن اإلعفاء 

من إجيار األرض لبضع سنوات حمدّدة، أو تأجري األرض للمستخدم. 

وأشار اخلرباء إىل أنه يف بعض احلاالت قد تبيع الدولة أراضيها للمستثمر، ولكن ليس حاهلا 
االحتالل  وسعي  املساحات  لضيق  نظراً  فلسطني خيتلف  الوضع يف  أن  مؤّكداً  فلسطني،  كحال 

لالستيالء على ما تبقى من أراض بشتى السُبل، يف صراع واضح للعيان.

ولفتوا االنتباه إىل وجود ادعاءات نشرت عن فلسطينيني يبيعون أراضيهم لليهود، وبالتايل فإن 
إعالن حكومة فياض غري الدستورية، هبذا الشكل يؤكد وجود هذا التوجه وال أحد سيكون مهتماً 
بدوافع سياسية  الذين حيملون جنسيات خمتلفة، ولذلك فإن شراءهم سيكون  اليهود  أكثر من 
دميوغرافية احتاللية وليس اقتصادية أو استثمارية، ألنَّ ملكيتها ستحال هلم بطريقة غري مباشرة، 

ومبوافقة فلسطينية عقب قرار مرفوض، كهذا القرار.

• الدعوة النتخابات تشريعية مبكرة:

الدعوة إىل االنتخابات املبكرة اليت أطلقها رئيس السلطة حممود عباس، وحشد هلا اجمللس 
املركزي ملنظمة التحرير، وأخذ موافقة يسرية عليها من ذلك اجمللس الطيِّع، تتجاوز ردّة الفعل على 
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اخلطوة االضطرارية اليت قامت هبا حركة محاس يف قطاع غزة، كما أنّ خطوته تلك ال ميكن أن 
تكون خمرجاً للوضع الفلسطيين املأزوم، أو للخالف القائم بني حركيت محاس ومراكز استقطاب 

بعينها داخل »فتح«، كما حاول أن يوحي بذلك »عباس« وفريقه.

السيّما وأنَّ هذه االنتخابات إن أُجريت، فإهنا ستسهم يف تكريس االنقسام السياسي واجلغرايف 
يف اجلسم الفلسطيين، خاصة بعد أن رفضتها »محاس«، وبالتايل، يُتوّقع استحالة إجرائها يف غزة 
ن من إجرائها يف الضفة الغربية، أي أنّ االنتخابات يف أفضل أحواهلا  حتى لو جنح »عباس« ومتكَّ

لن تكون إاّل جزئية، ولن تعبِّر عن كامل أبناء الشعب الفلسطيين داخل الضفة ذاهتا.

دولية  مؤسسات  أجرهتا  اليت  الــرأي  استطالعات  كشفت  فقد  الشعيب،  االختيار  جانب  ويف 
أجنبية أنَّ أكثر من 40% من الفلسطينيني لن يشاركوا يف انتخابات ال تشمل الضفة وغزة معاً. 

ويتساءل الكثريون: من يضمن قبول ذلك الفريق بنتائج االنتخابات اليت يتحدث عن رغبته يف 
إجرائها هذه املرة، فيما لو جاءت على غري ما يشتهون، دون أن ينقلبوا عليها مرة أخرى بذرائع 
خمتلفة، إاّل إذا كان يف نيّتهم املسبقة تزويرها، كما قالت حركة محاس يف سياق ردِّها على دعوة 

»عباس« هلذه االنتخابات املبكرة. 

توافق مجيع  تكون حمل  وقانونية  انتخابات من مرجعية دستورية  بدّ ألية  ثالثة: ال  من جهة 
املسلّمات  هذه  على  قفز  عباس  فإنّ  للسلطة،  األساسي  القانون  فيه  اليت هي  اجملتمع  مكوِّنات 
الوطنية، واختذ مرجعيات خاصة به حوهلا العديد من عالمات االستفهام، كاجمللس املركزي ملنظمة 
لتمرير خمططه، وهو ما كان حمّط استهجان واعرتاض من قبل فصائل وشخصيات  التحرير، 
يُصلِح  أو  قائماً  أن يصحِّح خطًأ  ما بين على خطأ ال ميكنه  وقانونية فلسطينية، ألنّ  سياسية 

اعوجاجاً ظاهراً.

ما يريده »عباس« أن يقفز على شرعية جملس تشريعي منتخب، لصاحل جملس تابع له عملياً، 
وميكن حتريكه باخليوط وشراء مواقفه مسبقاً، أي اجمللس املركزي للمنظمة الفاقد للشرعية، 
وهو اجمللس الذي انتهى عمره احملدّد له قبل عشر سنوات على األقل، فضالًَ عن أنّ نصف فصائل 

وتنظيمات الشعب الفلسطيين كـ »محاس« واجلهاد اإلسالمي وغريمها ال تشارك فيه. 

أنّ »عباس« وفريقه هم من مهّشوا هذا اجمللس سابقاً لصاحل اجمللس  والبد أن نسجل هنا 
التشريعي، ألنّ الغلبة يف التشريعي كانت آنذاك لـ »فتح«، ولكن بعد أن تغيّرت اخلارطة وحازت 
»محاس« على األغلبية فيه عادوا إلحياء رفات اجمللس املركزي، مبا حلركة فتح من هيمنة عليه 

أيضاً، معتربين أهنا مرجعية السلطة الفلسطينية.

وقبل ذلك، أي عندما اختذ عباس بعض إجراءاته السابقة كتشكيل حكومة طوارئ، ثم حوّهلا إىل 
حكومة تسيري أعمال، فقد كان واضحاً حجم االعرتاض الدستوري عليه، إىل درجة أنّ الواضعني 
الرئيسيني للقانون األساسي اخلاص بالسلطة قالوا إنّ عباس جتاوز سلطاته، وإنّ عليه احلصول 

على موافقة اجمللس التشريعي لتنصيب »حكومة« سالم فياض.
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علماً بأنّ االنتخابات املبكرة وهي ليست حمل اتفاق وطين، ال ميكنها أن حتّل معضلة اخلالف 
الفلسطيين الداخلي، بل على العكس من ذلك رمبا تزيد الوضع الفلسطيين املأزوم تأزماً، وتصب 

الزيت على النار.

كما أنَّ »عباس« مل يكن معنياً أساساً بذلك، بقدر ما هو معين بتسويق مشروع أمريكي صهيوني، 
ق له ولفريقه مصاحل شخصية، بعد أن عجز عن تسويقه داخلياً من خالل مؤسسات السلطة  حيقِّ

الفلسطينية، وقد وجد يف أحداث غزة فرصته الذهبية، ويتلّخص هذا املشروع بنقطتني اثنتني:

1- التخلص بصورة هنائية من الشرعية الدستورية اليت تتمتع هبا »محاس« منذ أكثر من عامني، 
بعد أن اعترب األمريكيون أهنم كانوا يف »ورطة« بسماحهم بإجراء انتخابات حرة ونزيهة، ما أدى إىل 
فوز »محاس« بأغلبية رمبا مل يكونوا يتوقعوهنا، وهو ما أهّل احلركة لتويل رئاسة احلكومة والربملان 
مع رفض للتنازل عن ثوابت الشعب الفلسطيين، ومن أمهها ما يتعلق االعرتاف بالكيان الصهيوني، 

وباتفاقات التسوية املنهارة، أو نبذ املقاومة.

تقديم منوذج صاحل  الفرصة  أتيحت هلا  لو  فيما  ذلك  وكان ميكن حلركة محاس عالوة عن 
للحكم، يكون بديالً عن فساد »جمموعة أوسلو« الذي استمر ألكثر من اثين عشر عاماً يف السلطة، 
والذهاب إىل مدى أبعد من ذلك بإعادة صياغة النظام السياسي الفلسطيين على أسس رشيدة.

2- العودة لإلنفراد بالسلطة من قبل تيار أوسلو كما كان احلال قبل عام 2006م، بكل ما اعرتى 
ذلك االنفراد من فساد سياسي ومايل وإداري وأمين ال جمال للمجادلة فيه، وال شك أنّ وصول 
»محاس« للحكم رغم أهنا مل تُمّكن من صالحياهتا املنصوص عليها قانونياً، كان مثار مضايقة 
وإزعاج وكابوس ثقيل على صدورهم مل يكونوا يعرفون كيف سيتخلصون منه، خصوصاً بعد أن 

أخفقت الكثري من رهانات فريق عباس السابقة املرتبطة باخلارج.

• جتريم املقاومة من الناحية القانونية:

من جهة أخرى، فقد جاءت حماولة فريق »رام اهلل« الستصدار قرار دويل من األمم املتحدة يف 
تشرين ثاني )نوفمرب( 2007م، عرب مندوهبم رياض منصور، جيرّم منظمات املقاومة يف غزة بصفة 
عامة، وحركة محاس بصفة خاصة، وينعتها باإلرهاب، ويدين إطالق الصواريخ على املغتصبات 
واملدن الصهيونية مشال قطاع غزة، توجهاً بالغ اخلطورة على مصاحل الشعب الفلسطيين، واألمن 
القومي العربي، وتناغماً مع التوجهات الصهيو- أمريكية يف حصار الشعب الفلسطيين وجتويعه، 

والتهديد باجتياح جزء من أراضيه. 

كما أن أهمّ أوجه اخلطورة يف هذه احملاولة، تتمثل يف السعي إىل تدويل اخلالف الفلسطيين 
-الفلسطيين، وإقحام البعد الدويل يف الشأن الداخلي، ما يعين ضمنا استعداء اجملتمع الدويل 
باإلرهاب لشرعنة مالحقتها، وشنّ حرب  الفلسطيين، ووصمها  الشعب  وجتييشه ضد فصائل 

عليها باعتبارها جمموعات »غري شرعية وخارجة عن القانون«. 

علماً بأنَّ هذه احملاولة ليست األوىل من نوعها، فقد سعت سلطة رام اهلل منذ شهر حزيران 
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)يونيو( 2007م، الستجالب قوات دولية إىل قطاع غزة، لكن هذا املسعى اصطدم بعوائق كثرية، 
على  معها  بالتعامل  حينها  هدَّدتا  هنية  إمساعيل  يرأسها  اليت  الشرعية  واحلكومة  فـ »محاس« 
أساس أهنا قوات معادية يف حال قدومها مثلها مثل جيش االحتالل، كما أنَّ دوالً عربية، خصوصاً 
الدول اجملاورة، أبدت معارضتها للفكرة، واملنظمة الدولية مل تكن على استعداد لتعريض جنودها 
للخطر، وتال ذلك حماولة خروج بعض األصوات اليت تدعي وجود تنظيم »القاعدة« يف قطاع غزة 

على أمل استحضار قوات مماثلة، لكنها فشلت مرة أخرى لزيف االدِّعاء. 

كما ينبين على التَّحرك األخري لفريق السلطة يف املنظمة األممية خماطر أخرى أمهها: 

الساحة  يف  القائم  اخللل  عربية إلصالح  أو  فلسطينية  أي حمــاوالت  على  الطريق  قطع   -1
االنقالبي يف حركة  والتيار  السلطة  رئاسة  الفلسطينية، وحّل اخلالف بني حركة محاس، وبني 
)يونيو(  حزيران  شهر  يف  التيار  هذا  غزة  قطاع  لفظ  أن  بعد  تأزمه  أوج  شهدت  والــذي  فتح، 
2007م، وبالتايل عدّت أطراف فلسطينية ما أقدمت عليه السلطة »جتاوزاً خطرياً على العالقات 

الوطنية«.

2 - القفز من احلضن العربي، الذي يعترب العمق الطبيعي للقضية الفلسطينية، وإدارة الظهر 
له، ومما يزيد الطني بلّة أن هذا التحرك يأتي يف وقت يتم فيه وضع كل البيض الفلسطيين يف 
السلة األمريكية والصهيونية، وهو ما يوجه طعنة لألمن القومي العربي من اخللف، والذي يعد 

كالً ال يتجزأ. 

ومن التقارير اليت أوردهتا وسائل اإلعالم، يتضح جبالء أن رياض منصور مندوب السلطة لدى 
األمم املتحدة قام بالتشاور مع الدول األوروبية حول صيغة مشروع القرار، قبل التشاور بشأهنا 
مع نظرائه العرب الذين ذهب إليهم، وطلب دعمهم ملشروع القرار فيما بعد، واألخطر من ذلك 
أنه غضب غضباً شديداً عندما اعرتض املندوبون العرب على مشروعه هذا، وأبدوا عتباً شديداً 
عندما علموا أنه تشاور مع األوروبيني، قبل أن يلجأ إليهم يف سابقة غري مألوفة، ووصل به األمر 

إىل القول: إن الدعم األوروبي ملشروع القرار أهم من الدعم العربي بالنسبة إليه. 

سبب االعرتاض ال ينحصر كما يظهر يف طريقة عرض مسوَّدة مشروع القرار، بل يف صميم 
ل ضربة  جوهره، ألنَّه يف حال إقراره، سيعين حتويل منظمات املقاومة إىل »إرهابية«، ممَّا سيشكِّ
قاصمة للحق الفلسطيين املشروع يف الكفاح بكل الطرق والوسائل، مبا يف ذلك املقاومة املسلحة 
لتحرير أرضه من االحتالل، كما أوضح ذلك السفري املصري لدى املنظمة األممية، وقد وجد هذا 

املوقف تأييداً من عدد من املندوبني العرب. 

املوقف العربي بدا خمتلفاً ومبتعداً عن مواقف السلطة املدعومة أمريكياً وصهيونياً قبل هذه 
الواقعة، ومن أبرز هذه االختالفات، عدم إقرار السلطة على رغبتها يف عدم احلوار أو استئنافه 
مع »محاس« على أساس من اتفاق مكة، واتفاق القاهرة، ووثيقة الوفاق الوطين، أو التعامل معها 

عربياً، ومعارضة مطالبتها بإدخال قوات دولية إىل قطاع غزة، كما سبقت اإلشارة إىل ذلك. 

اجملازر  وارتكاب  غزة  اجتياح  أجل  من  املتحدة  األمــم  عرب  االحتالل  لقوات  غطاء  توفري   -3
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أبنائها، هي ضمن خماطر حترّك السلطة بعد أحداث حزيران )يونيو( 2007م،  واجلرائم حبق 
السيما وأنه يأتي يف وقت تتزايد فيه هتديداهتم إلجناز هذه املهمة بعد مؤمتر »أنابوليس« الفاشل، 
فصيغة القرار »حترِّض اجملتمع الدويل ضد فصائل املقاومة يف قطاع غزة، ويسعى لتدويل اخلالف 

الفلسطيين الداخلي«.

الصهيونية  والتهديدات  املتحدة  األمم  هيئة  يف  السلطة  رئاسة  مواقف  فإنَّ  نفسه،  وبالوقت 
األخرية، تكشف عن مأزق الطرفني، املتمثل يف فشل الرهان على إسقاط حكومة إمساعيل هنية 
الشرعية، من خالل احلصار والتضييق، وإغالق املنافذ، ومنع مرور األدوية ومواد الغذاء، وقطع 
الكهرباء والوقود عن قطاع غزة، وهو ما يفسر توافقهما املشرتك على »ضرورة إجهاض اإلجنازات 
اليت حتققت يف قطاع غزة يف ظل إدارة حكومة هنية، خاصة على صعيد توفري األمن الداخلي، 

ومحاية السلم األهلي«.

4- وقريباً من املوضوع ذاته، فإنَّ القرار يأتي منسجماً ومتساوقاً مع تعهدات الثنائي عباس- 
فياض للجانبني الصهيوني واألمريكي بضرورة تصفية املقاومة، وسالحها، التزاماً منهما بتطبيق 
املرحلة األوىل من »خارطة الطريق«، واإليفاء مبتطلبات تعزيز اجلوانب األمنية مع جيش العدو 
الصهيوني وأجهزته االستخباراتية، واليت ينسق هلا اجلنرال األمريكي »كيث دايتون«، الذي عينته 

أمريكا منسقاً أمنياً هلا لدى سلطة أوسلو. 

وبرأي املراقبني، فإنَّ املسار الذي يتحرّك فيه فريق أوسلو برام اهلل، وخبطى متسارعة غري 
مسبوقة وطنياً، سواء ما يتعلَّق منه بتأليب اجملتمع الدويل على الشعب الفلسطيين، أو منح االحتالل 
مظلّة الرتكاب جمازر حبقه، أو التَّفريط بثوابت الشعب الفلسطيين، والنَّيل من فصائله املقاومة، 
سوف تكون له عواقب أخرى أخطر على املصاحل العليا، وقضيته العادلة، أو على األمن العربي يف 
املرحلة القادمة، ما مل تتحمل الفصائل والفعاليات والشعوب والدول العربية مسؤولياهتا، وتتحرك 

لوضع حدٍّ هلا.

• أجهزة أمن السلطة تتجاوز القرارات القضائية:

اعتادت أجهزة األمن الفلسطينية على خمالفة قرارات القضاء وجتاوزها، وتعمّد عدم االلتزام 
هبا، حيث رفض جهازي األمن الوقائي واملخابرات العامة تطبيق قرارات القضاة باإلفراج عن عدد 

من املعتقلني.

وحسب مصادر حقوقية، فإنَّ القضاة يف كثري من األحيان قرَّروا إطالق سراح عدد من املعتقلني 
السياسيني، نظراً لعدم اكتفاء األدلة اليت عرضت من قبل ممثلي النيابة العامة، إال أن أجهزة األمن 
دأبت على اختاذ إجراء يتمثل بنقل املعتقلني إىل سجون جديدة، بعد حتويلهم إىل النيابة العسكرية 

لتمديد توقيفهم ورفض إطالق سراحهم. 

وقد حذرت مراكز حقوقية من التداعيات السلبية لتحدي قرارات احملاكم من قبل قادة األجهزة 
احملاكم  قضاة  إصدار  من  وبالرغم  القضائية،  السلطة  واستقالل  القانون  سيادة  على  األمنية، 
قرارات  من  الرغم  وعلى  مالية،  بكفاالت  معتقلي »محاس«  بعض  الفوري عن  باإلفراج  قــرارات 
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فإنّ  املطلوبة،  اإلجــراءات  كافة  وإهناء  املعتمدة،  البنوك  الكفاالت عرب  قيمة  ذويهم  ودفع  اإلفراج 
أجهزة األمن »الدايتونية« يف معظم احلاالت رفضت تنفيذ القرارات واإلفراج عن املعتقلني.

يعاقب عليها  يعترب خمالفة ألوامر مشروعة  القضائية  األحكام  تنفيذ  االمتناع عن  بأن  علماً 
القانون، وحّذرت املراكز احلقوقية من التداعيات السلبية لتحدي قرارات احملاكم من قبل قادة 
أجهزة األمن، على سيادة القانون واستقالل السلطة القضائية، مؤكدة ضرورة االنصياع الكامل 

لقرارات القضاء.

2- اإلجراءات غري الدستورية اليت اختذها رئيس السلطة وحكومته الالشرعية بعد 
عملية احلسم يف غزة:

فقد  والدستورية،  للشرعية  يفتقر  الــذي  التحرير  ملنظمة  املركزي  للمجلس  دورة  عقد   - أ 
استدعى رئيس السلطة حممود عباس أعضاء اجمللس املركزي ملنظمة التحرير، فور قرار احلسم 
اليت اختذته حركة محاس، وخالل هذه االجتماعات برزت مفارقات قانونية وجتاوزات واسعة، 

ومنها:

• نيابة أشخاص عن أعضاء باجمللس املركزي، وحماولة تسجيل غائبني على أهنم حاضرون، 
وكذلك اخللط الواضح يف عدد أعضاء اجمللس املركزي. 

غري  بشكل  السلطة  رئيس  نصّبها  اليت  »احلكومة«  رئيس  فياض،  سالم  حضور  مفاجأة   •
دستوري، اجتماع »مركزي املنظمة« على أنه »عضو«، ما ميثل خمالفة قانونية. 

• بروز مكامن خلل كبرية يف نظام االنعقاد، وآليات التسيري، وحجم التجاوزات. 

• رفض توكيل نواب »محاس« املعتقلني لدى االحتالل إلخواهنم من أعضاء التشريعي، حبجج 
أثارت استغراباً يف عديد األوساط، يف الوقت الذي دأبت فيه تلك الفصائل على التوسع يف أسلوب 

نيابة شخص عن شخص، كما يف اجمللس املركزي حتى بدون توكيل قانوني. 

• اإلعالن أنّ عدد أعضاء اجمللس املركزي 117عضواً، وبلغ احلضور وفق التسجيل احلافل 
أثار استغراب من واكبوا االجتماع أنه عند  بالثغرات 87 عضواً، والغياب 58 عضواً، لكنّ الذي 
ليس  بينما  وليس 117عضواً،  أعضائهم 145 عضواً،  والغياب يصبح عدد  مجع عدد احلضور 
من املعروف حقيقة أعضاء اجمللس املركزي للمنظمة، ممّا يسري كذلك بشأن أعضاء اجمللس 

الوطين.

ب - وضع قانون انتخاب ألعضاء اجمللس الوطين على قاعدة التمثيل النسيب الكامل، يف سياق 
إعطاء دور للجنة التنفيذية، وإرضاء بعض القوى والفعاليات اليت تطالب باالنتخابات.

ج - إضافة عدد جديد للجنة التنفيذية للمنظمة يف اجتماع اجمللس املركزي، مما يشري إىل عدم 
التوجه إلعادة بناء املنظمة كما نص عليه اتفاق القاهرة عام 2005م، وترميم املؤسسات القائمة، 

واستخدامها مبا خيدم القرارات واخلطوات اليت مت اختاذها.
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د - اختاذ قرار بصرف املوازنات لفصائل )م.ت.ف(، لتفعيل دورها يف مواجهة حركة محاس 
وحماصرهتا.

العمل  هـ - تشكيل جلنة من فصائل )م.ت.ف( ملتابعة األوضاع يف قطاع غزة، باسم »هيئة 
الوطين«.

و - تأكيد القرار الذي اختذ من قبل الرئاسة وحركة فتح بعدم اللقاء واحلوار مع حركة محاس، 
والعمل على عزهلا وحماصرهتا.

ز - تنشيط االتصاالت واملبعوثني للدول العربية، لعرض التَّطورات والعمل على حماولة عزل 
تنفيذ  الفصائل مبقاطعتها حلني  ومطالبة  معها،  يقف  ومن  أكرب محلة ضدها  وشنّ  »محــاس«، 
الشروط اليت عرضها »عباس« يف اجمللس املركزي، واليت تتمثل يف العودة عن »االنقالب« يف قطاع 
غزة، واالعرتاف باملعاهدات واالتفاقيات والشرعيات الدولية، واالعرتاف مبنظمة التحرير ممثِّالً 

شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيين، واملوافقة على الذهاب إىل انتخابات تشريعية مبكرة.

للحصار  بالنسبة  السلطة  رئاسة  موقف  متثَّل  غزة:  عن  احلصار  لرفع  عباس  إجهاض   - ح 
الظامل املفروض على قطاع غزة، بعدم قبوهلا مبناقشة اتفاقية املعابر اليت وقعتها مع االحتالل 
يف مالبسات مُريبَة عندما انسحب من غزة وانتهت بنهاية 2006م، بكل ما فيها من إجحاف حبق 
الدخول واخلروج، ومنع مئات  املواطنني يف  االحتالل يف حركة  وأهم ذلك حتكم  الفلسطينيني، 
اآلالف من أبناء الشعب الفلسطيين وأصدقائه يف هذا العامل من دخول القطاع، وجعل االحتالل 

اآلمر الناهي على هذا املعرب.

كما تبدَّى ذلك يف إصرار حممود عباس على االستئثار بإدارة املعابر متجاهالً حكومة تصريف 
منتخب،  تشريعي  اختيار جملس  عن  انبثقت  كجهة  هنية،  إمساعيل  برئاسة  الشرعية  األعمال 
ومتجاهالً األمر الواقع وهو سيطرة »محاس« على قطاع غزة، يف حماولة يائسة منه على ما يبدو 

الستعادة »اجملد الضائع« ألجهزته األمنية اليت لفظها سكان قطاع غزة. 

ر هبا »عباس«، على األقل من وجهة  وقد جعل ذلك املراقبني يتساءلون عن الكيفية اليت يفكِّ
الكيان  اليت حيتلها  الغربية  الضفة  بإدارة معرب رفح، يف حني تقتصر سلطته على  واقعية،  نظر 

الصهيوني.

كما اعترب ذلك تساوقاً مع رغبات االحتالل ورغبات اإلدارة األمريكية واملراقبني األوربيني الذين 
يصرّون على تطبيق االتفاقية نفسها اليت ترضى عنها احلكومة الصهيونية، وعلى تولِّي املعابر من 
قبل أجهزة عباس، ويرفضون رفضاً قاطعاً تويل »محاس« هلذه اإلدارة ألسباب مل تعد خافية، فقد 

أعلنت حكومة االحتالل أهنا لن تقف عائقاً أمام سيطرة عباس على معرب رفح.

ولعّل هذا ما دفع حكومة تصريف األعمال الشرعية لكي تعرب عن استغراهبا من دعوة بعض 
قيادات فريق السلطة برام اهلل إلعادة االحتالل إىل معرب رفح، عرب إحياء تفامهات املعرب السابقة، 

معتربة أنّ هذا يأتي وكأنه »ممارسة دور العرّاب لصاحل االحتالل«.
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وحسب املراقبني، فإنّ خطاب »محاس« فيما خيص مسألة إدارة املعابر، واحلوار بينها وبني 
الفلسطينية  احلقوق  على  احلفاظ  منطلقاته يف  إىل  بالنظر  وواقعية  إقناعاً  أكثر  كان  »فتح«، 
بطرفني  ترتبط  مسألة حدودية  من  االحتالل  وإخراج  املصري،  القومي  األمن  على  واحلفاظ 
عربيني، ويتضح ذلك من خالل رفض »محاس« لالتفاقية السابقة، وهي التفامهات بني السلطة 
واالحتالل إلدارة معرب رفح، اليت تعود لعام 2005م واليت أصبحت يف حكم املاضي، لكوهنا أُبرمت 
الفلسطيين،  للشعب  واملصائب  الكوارث  وجلبت  الفلسطينية،  الشرعية  املؤسسات  عن  بعيداً 

وانتهت مدّهتا. 

أمريكية-  مؤامرة  إطــار  يف  يندرج  اهلل  بــرام  السلطة  وفريق  عباس  موقف  فــإنّ  وباجململ، 
صهيونية مبشاركة بعض األطراف األوروبية واإلقليمية، للضغط على مصر لتثبيت اتفاقية معرب 
رفح، ما يعين إبقاء احلصار، وما يفاقم هذا املوقف، املؤشرات اليت وردت وحتدثت عن حتريض 
عباس اإلدارة األمريكية ضد القاهرة بشكل مباشر وبشكل غري مباشر، عرب لقاءاته املتكررة مع 

رئيس حكومة االحتالل إيهود أوملرت.

من جهة أخرى، أدانت العديد من اجلهات القانونية واملنظمات السياسية »املوقف غري املسؤول« 
للسفري رياض منصور، مندوب فلسطني لدى األمم املتحدة، لدوره يف إفشال صدور قرار يسعى 

لفك احلصار عن شعبنا الفلسطيين يف قطاع غزة. 

الدويل، إلحباط مشروع  األمن  الدول األعضاء مبجلس  مع  وكان »منصور« قد قاد حتركاً 
قرار تقدمت به قطر بدعم إندونيسي بتاريخ 2007/8/1م، يقضي بتخفيف املعاناة اإلنسانية 

واالقتصادية عن املواطنني الفلسطينيني يف قطاع غزة، ورفع القيود عن معابر القطاع. 

ت هبذا الشأن بني منصور ومندوب الكيان  وكشفت صحيفة »معاريف« العربية عن اتصاالت متَّ
السلطة  رئيس  من  بأمر  جاء  الفلسطيين  املندوب  وأنّ حترك  املتحدة،  األمم  لدى  الصهيوني 
حممود عباس ورئيس احلكومة اليت نصبها بشكل غري دستوري سالم فياض، وأنّ هذا التحرك 
قد وّفر على اجلانب الصهيوني عناء التحرك إلحباط مشروع القرار القطري – اإلندونيسي. 

وذكرت صحيفة »معاريف« أن سفريي »إسرائيل« والسلطة الفلسطينية يف األمم املتحدة متكنا 
يف اآلونة األخرية، ويف مسعى مشرتك ونادر لعرقلة مبادرة قرار مناهض إلسرائيل كان يوشك 
التعاون يف أعقاب مشروع قرار تقدمت به قطر لإلعالن عن  اختاذه يف جملس األمن، وجاء 
غزة منطقة منكوبة إنسانياً، األمر الذي كان سيجعل السياسة اإلسرائيلية ضد »محاس« صعبة 
ق إجنازاً هاماً يف الساحة الدولية«، وأوضحت الصحيفة أنَّ  ويعرض »منظمة محاس كمَنْ حقَّ
رئيس السلطة حممود عباس، املصمم على حرمان حركة محاس من حتقيق أي اجناز يف الساحة 
الدولية، قرر بشكل نادر العمل ضد القرار، مع أن القرار يف ظاهره كان سيحسن أوضاع السكان 

الفلسطينيني يف قطاع غزة.

الفلسطيين يف  املراقب  أمرا  أن »عباس ورئيس حكومته سالم فياض  الصحيفة  وأوضحت 
األمم املتحدة رياض منصور، بإقناع الدول األعضاء يف جملس األمن بتجاهل الطلب القطري«. 
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خالل  من  العامل  يف  قدم  مبوطئ  حلماس  أمسح  »لن  قوله:  عباس  عن  الصحيفة  ونقلت 
اآلونة األخرية من  بل إن حمافل سياسية إسرائيلية استمعت يف  األمــن«،  اجنــازات يف جملس 

مقرّبيه تصرحيات أشدّ من هذا. 

اإلنسانية  األزمة  أنَّ »عباس« يسعى إىل »محل قطاع غزة إىل وضع من  الصحيفة  وتوضح 
احلقيقية، إللقاء الذنب باجتاه حركة محاس اليت تسيطر عليه«.

القرار يف حماولة خلدمة  تقدَّموا مبشروع  القطريني  »بأنَّ  وأفاد مصدر سياسي إسرائيلي 
حركة محاس، ودون التَّشاور مع أيِّ جهة يف السلطة الفلسطينية أو يف حركة فتح، فيما عمل 
رياض منصور والسفري اإلسرائيلي يف األمم املتحدة »داني غيلرمان« على منع القرار املعادي 

إلسرائيل«.

وأكد مصدر إسرائيلي للصحيفة بأنه »عملياً، من قام بالعمل أساساً هم الفلسطينيون وليس 
حنن، صحيح أننا استعدينا ملنع احملاولة القطرية، ورغبنا يف الّتوجه لألمريكيني كي نتأكد من 
أن  على  األمريكيني  مع  واتفق  عباس سبقنا  أنَّ حممود  تبيّن  أنه  إال  للمشروع،  تأييدهم  عدم 

يعارضوا القرار«.

والفلسطينيون  بالفعل هذه سابقة مثرية لالهتمام، فألول مرة ال تقف إسرائيل   وأضاف: 
على جانيب املرتاس، واملعتدلون الفلسطينيون انضموا إلينا يف صراع ضد املتطرفني، على حد 

وصفه.

عدم  على  ــي  األوروب االحتــاد  بتحريض  الدستورية  غري  فياض  سالم  »حكومة«  قامت  كما 
توفري الوقود الالزم لتشغيل شركة كهرباء قطاع غزة، اتضح أنّ هدفها من ذلك هو حتريض 
سكان القطاع على التظاهر، وحتميل حركة محاس مسؤولية األزمة الناشئة عن انقطاع التيار 

الكهربائي.

الشعب  »على  بــأنّ  عباس،  نصّبها  اليت  التشكيلة  باسم  الناطق  املالكي،  ريــاض  ذكر  فقد 
الفلسطيين يف كل بيت يف قطاع غزة أن خيرج إىل الشارع ويقول حلركة محاس أنت مسؤولة عن 

هذه اجلرمية«، على حدِّ وصفه.

ويعتقد مراقبون أنّ الثنائي عباس - فياض، وألغراض سياسية كيدية، يقامران بورقة خطرية 
وهي مستلزمات سكان غزة املعيشية، ومنها الكهرباء اليت تعترب ضرورية للناس إلنارة بيوهتم 
األجهزة  لتشغيل  أمهيتها  عن  فضالً  املنزلية،  الكهربائية  األجهزة  واستخدامات  املياه،  وضخ 
الطبية للمستشفيات، األمر الذي أغرق القطاع يف حالة من الظالم، وأدخله يف حالة إنسانية 

مأساوية.

ولتأكيد هذه املقاصد املشبوهة، اشرتطت تشكيلة فياض الالشرعية لعودة التيار الكهربائي 
املنقطع عن قطاع غزة، والذي كانت سبباً فيه، أن تعود األمور يف القطاع إىل سابق عهدها قبل 

اندحار التيار الذي اشتهر بـ »خط دايتون«.
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ووفقاً لذلك، فإنّ النوايا املبّيتة لفريق فياض، كما أفصحت عنها التصرحيات الصادرة عن 
منهما  كل  خيارين  أمام  هنية  إمساعيل  يرأسها  اليت  الشرعية  احلكومة  لوضع  ترمي  املالكي، 
أسوأ من اآلخر، إمّا القبول بالرجوع إىل حالة الفلتان األمين، وعربدة األجهزة األمنية اليت كان 
يسيطر عليها التيار االنقالبي يف األجهزة األمنية وحركة فتح، واليت كانت سائدة قبل منتصف 
شهر حزيران )يونيو( املاضي، مقابل عودة الكهرباء والوقود اللذين يشكالن عصباً مهماً حلياة 
أي جمتمع، مستخدمة بذلك سياسة يلّ الذراع، أو حتريض املواطنني على إسقاطها وإثارة الفنت 

الداخلية يف الصف الفلسطيين من جديد.

رغم أنّ فريق رام اهلل هو وراء ما حيدث، وما هو مثري، أنّ االنسياق يف هذه األجندة جيري 
دون التورّع عن فعل أي من احملذورات واحملظورات، لتحقيق تلك املآرب، حتى ولو أدى األمر 

بذلك الفريق إىل جترده من كافة القيم واألخالقيات، والتسبب يف املعاناة للشعب الفلسطيين.

يتواصل هذا العقاب حبق سكان قطاع غزة بالرغم من دعوة مراكز حقوقية رئيس السلطة 
أتون  التيار الكهربائي إىل القطاع، وعدم الزج باملدنيني يف  حممود عباس، بالعمل على إعادة 
الصراعات السياسية، حمذرة من كارثة إنسانية يف القطاع، كما شدّدت على ضرورة »حتييد 
حمطة توليد الطاقة يف قطاع غزة عن أي صراع، بالنظر لآلثار الكارثية لتوقفها عن العمل على 

األوضاع اإلنسانية يف القطاع«.

وبالنظر إىل الكارثة اليت هتدِّد غزة، الحظ مراقبون تشاهباً يف أساليب الضغط اليت مورست على 
الشعب الفلسطيين وعلى حركة محاس اليت اختارها الفلسطينيون، منذ االنتخابات التشريعية 
االحتالل  وحكومة  األمريكية  اإلدارة  يد  على  اآلن  وحتى  2006م،  عام  مطلع  هبا  فــازت  اليت 
واالحتاد األوروبي، من حصار اقتصادي وسياسي، وما تقوم به رئاسة السلطة و«حكومتها« اليت 
عيّنتها بصفة غري شرعية، وآخرها مؤامرة حرمان القطاع من الكهرباء والوقود، ما يعين تكامالً 
يف األدوار بني هذه اجلهات، خصوصًا وأنّ استمرار الدعم الصهيو– أمريكي، للثنائي عباس 

-فياض مرهون بقطع الصلة بـ »محاس«، وبآمال عزهلا وتشديد اخلناق عليها. 

وباجململ، ال تنبغي قراءة هذا السلوك املشني للفريق املهيمن على األمور يف رام اهلل مبعزل 
عن سجله املليء بالسوابق اليت تصبّ يف اجملال نفسه، رغبة يف فهم أكثر عمقاً هلذا التيار الذي 
مل تعد لديه مشكلة تُذَكر يف جتاوز أية خطوط محراء، حتى لو مست بثوابت الشعب الفلسطيين 

أو حقوقه أو أدت إىل اإلضرار بأمنه وسبل عيشه الضرورية.

سلطة  قبل  من  القانونية  غري  اإلجــراءات  طالت  لقد  احلــج:  موسم  إلغاء  على  العمل   - ي 
»عباس« موسم احلج إىل الديار احلجازية حلجاج قطاع غزة، حيث ساهم عدد من وزرائه غري 
الشرعيني إىل حدٍّ بعيدٍ يف إرجاء وتأجيل سفر احلجاج، بعد أن قامت هيئة احلج والعمرة يف 
رام اهلل باالتصال بأصحاب شركات احلج والعمرة يف غزة، يطالبهم بإرسال أمساء الراغبني يف 

احلج املسجلني عندهم هبدف إعادة إجراء القرعة يف رام اهلل. 

بنزاهة  العلنية  القرعة  بإجراء  قامت  غزة  يف  الدينية  والشؤون  األوقــاف  وزارة  بــأنَّ  علماً 
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وشفافية، وأمام مجهور كبري من احلضور الختيار الراغبني يف أداء فريضة احلج من أبناء القطاع، 
وأصبحت األمساء معروفة للجميع، وبعد جهود حثيثة بذلتها احلكومة الشرعية وحركة محاس 
يف الداخل واخلارج، فقد جنح موسم احلج، ومتكن حجاج غزة من الذهاب والعودة بالرغم من 

بعض الصعوبات. 

وملن ال يعرف، فإنَّ هذه الفريضة ختضع يف أدائها إلجراءات تنظيمية على الصعيدين: احمللى، 
واخلارجي، نظراً لكثرة الراغبني يف أدائها، وحمدودية األعداد اليت تستوعبها املشاعر املقدَّسة يف 

اململكة العربية السعودية. 

الضفة  من   3300 حاج،   5500 السلطة  أراضي  من  للحجَّاج  املخصَّص  الرمسي  العدد  ويبلغ 
الغربية، 2200 من قطاع غزة، يتِّم اختيارهم وفق إجراءات ختتلف يف الضفة الغربية عنها يف 
لوزارة  التابعة  إدارة عملية احلج من جهة واحدة هي هيئة احلج والعمرة  تتم  قطاع غزة، ولكن 

األوقاف والشؤون الدينية.

ثانيًا: اإلقصاء الوظيفي وقطع الرواتب

الفلسطينية  للكثري من األطراف  اليت شكلتها حركة محاس هدفاً  لقد كان إسقاط احلكومة 
والعربية فضالً عن الواليات املتحدة والعدو الصهيوني، هذه حقيقة ال خيتلف عليها اثنان، فحركة 
فتح اليت سلَّمت نظرياً باهلزمية خلَّفت وزارات وموظفني يدينون بالوالء هلا، بعد عمليات منهجية 
من اإلقصاء الوظيفي ضد اآلخرين، وحتى التَّراتيب اإلدارية جرى التالعب هبا بعد فوز حركة 
التوظيف الذي مت على أسس تنظيمية  محاس باالنتخابات التشريعية دون معايري عادلة كحال 
ودون مؤهالت علمية أو معايري مهنية، وقد أصدرت حكومة »أمحد قريع« التسيريية خالل شهرين 
يزيد عن 422  فقط من 2005/11/20م، حتى 2006/3/29م قبل مغادرهتا مواقع احلكم، ما 
قراراً للتعيني والتسكني. وقد عزَّز رئيس السلطة الفلسطينية حممود عباس موقفها بإصدار ما 
يزيد عن 143 مرسوماً رئاسيّاً لبعض القرارات، على الرغم من أنّ »عباس« شخصياً أصدر قراراً 
بتاريخ 2005/11/20م، بوقف كّل أشكال التعيينات والرتقيات والتسكينات الوظيفية، حتى يتمّ 
االنتهاء من االنتخابات التشريعية يف 2006/1/25م، مع العلم أنَّ حكومة تسيري األعمال، ال جيوز 
هلا أن تقوم مبثل هذه اإلجراءات، إمنا تقوم بأمور تنفيذية حمصورة ودقيقة، وال جيوز التوسع 
فيها بأي حال من األحوال، وهذا واضح يف املادة )78 أو 79( من إحكام القانون األساسي املعدل 
انتهاء والية رئيس  أنه عند  املادة على  البند 3 من هذه  والذي ينصّ يف  من 2003م – 2005م 
الوزراء وأعضاء حكومته ميارسون أعماهلم مؤقتاً باعتبارهم حكومة تسيري أعمال، وال جيوز هلم 
أن يتخذوا من القرارات إال ما هو الزم وضروري لتسيري األعمال التنفيذية حلني تشكيل احلكومة 

اجلديدة.

 1- اإلقصاء الوظيفي:

الوظيفي، من خالل ما عُِرف باسم  أبناء حركة محاس)39( من سياسة اإلقصاء  طاملا عانى 
)39( أصدر رئيس وأعضاء اجمللس التشريعي األسرى بياناً يرفضون فيه اإلجراءات اليت تقوم هبا حكومة فياض من إقصاء 

وظيفي، لالطالع على نص البيان، انظر حمور املالحق، ص:339.
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»السالمة األمنية«، اليت يعرفها جيِّداً أبناءُ الضفة الغربية وقطاع غزة، اليت متثلت باستبعاد أي 
من املتقدمني للوظائف العمومية طاملا مل يكونوا منتمني حلركة فتح.

وقد أوصت مؤسسة الضمري حلقوق اإلنسان يف تقريرها اخلاص بشهر آذار )مارس( 2008م، 
ضرورة وقف كافة القرارات اليت متس الوضع القانوني أليِّ موظف حكومي، ووقف سياسة وقف 

رواتب املوظفني وسياسة اإلقصاء الوظيفي. 

وقد شهد عام 2007م، مواصلة هلذه السياسة السيئة الذكر، وأخذ اإلقصاء الوظيفي أشكاال 
متعددة، منها:

الرتبية  مــدراء  من  عدد  بطرد  فتح،  حركة  على  احملسوبني  امللثمني  من  قيام جمموعات   - أ 
والتعليم مبحافظات الضفة الغربية، وتعيني آخرين مكاهنم، يف تصرّفات أثارت استياء بالغاً يف 
للقانون، حيث أنّ وزارة  السلك التعليمي، وحنق عامة الفلسطينيني، ويعترب هذا اإلجراء خمالفاً 

الرتبية والتعليم ختضع لسلسلة قوانني يف التعيينات والتوظيف من قبل السلطة الفلسطينية. 

ب - اقتحام اجملالس البلدية واحمللية، وطرد أعضائها املنتخبني وابتزازهم، وإطالق النار على 
سياراهتم وبيوهتم.

العاملني ممَّن يُشك بأهنم  الــوزارات احلكومية، وتعيني مدراء جدد، وطرد  ج - اقتحام مقار 
مؤيدون للحركة اإلسالمية.

يف  املوظفني  مشلت  الضفة،  من  خمتلفة  حمافظات  يف  وظيفية  إقصاءات  حبملة  القيام  د- 
خمتلف الوزارات احلكومية، وطالت آالف املوظفني من فصل من العمل، وقطع للراتب، وغريها من 

اإلجراءات العقابية اليت ليس هلا أي سند قانوني.

هـ - تعيني عدد من اجملالس القروية اجلديدة حمسوبة على حركة فتح، وإصدار قرارات حبل 
عدد من اجملالس البلدية اليت فازت هبا القوائم احملسوبة على حركة محاس، وتكليف شخصيات 

فتحاوية بإدارهتا.

و - وصول اإلقصاء إىل سلك القضاء الشرعي، حيث فصل عدد من القضاة، وقطعت رواتب 
آخرين.

املختلفة،  الــوزارات  السابقة يف  أو من عينتهم احلكومة  أبناء احلركة  املوظفني من  ز - طرد 
الذين  العقود  وإعفاء مجيع موظفي  منهم،  بدالً  »فتح«  وتعيني أشخاص من  العمل،  ومنعهم من 

حصلوا على وظائفهم يف فرتة احلكومة العاشرة، وحكومة الوحدة الوطنية.

أنه من حركة  فيه  لكلِّ من يشتبه  الوظيفي  اإلقصاء  لبعض حاالت  وتوثيق  يلي رصد  وفيما 
محاس، واليت مشلت خمتلف شرائح اجملتمع الفلسطيين:

اللطيف تركمان« من  1- بتاريخ 2007/6/16م: مسلحون من األجهزة األمنية مينعون »عبد 
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مزاولة عمله كمدير لرتبية قباطية.

2- بتاريخ 2007/6/16م: مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية يقتحمون وزارة األوقاف يف 
العيزرية، ويطردون مجيع املوظفني املقرَّبني من »محاس« فيها.

الرتبية والتعليم يف  بتاريخ 2008/6/17م: مسلحون من األجهزة األمنية يدامهون مكتب   -3
طوباس ويقيلون أعضاءه.

4- بتاريخ 2008/6/17م: مسلحون من »فتح« مينعون أعضاء اجمللس البلدي يف قرية ُقصرة 
قضاء نابلس من التوجه ملقار عملهم.

5- بتاريخ 2008/6/17م: مسلحون من »فتح« مينعون أعضاء اجمللس البلدي يف قرية سرطة 
قضاء نابلس من التوجه ملقار عملهم.

6- بتاريخ 2008/6/17م: مسلحون من األجهزة األمنية مينعون »فواز عمرو« مدير عام يف 
وزارة األسرى من مزاولة عمله يف رام اهلل.

يف  البلدي  اجمللس  حيلُّون  األمنية  واألجهزة  »فتح«  من  مسلحون  2008/6/17م:  بتاريخ   -7
»بديا« وتعيني جملس من حركة فتح.

8- بتاريخ 2008/6/18م: مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية يطردون موظفي احلكم احمللي 
يف طوباس من عملهم.

9- بتاريخ 2008/7/11م: حركة فتح تعيِّن فتحاوياً لرئاسة اجمللس البلدي لقرية بديا قضاء 
سلفيت بعد اعتقال قوات االحتالل الصهيوني رئيسها األستاذ رمضان شتات.

10- بتاريخ 2007/8/24م: قامت حكومة »سالم فياض« الالشرعية حبملة إقصاءات وظيفية 
وهي  الدينية،  والشؤون  األوقــاف  سلك  يف  املوظفني  من  العشرات  مشلت  قلقيلية  حمافظة  يف 

كالتايل: 
- إقصاء مدير أوقاف قلقيلية الشيخ إبراهيم داوود إىل منسِّق الكلية الشرعية.

- إقصاء مدير مساجد قلقيلية الشيخ حسني السمَّان إىل إمام مسجد. 
- إقصاء مفتش املساجد يف قلقيلية الشيخ جماهد نوفل إىل إمام مسجد. 

- فصل العشرات من األئمة مبديرية أوقاف قلقيلية العاملني على نظام العقود. 
وقد أدَّت هذه احلملة إىل استياء واسع بني املواطنني يف احملافظة، األمر الذي ينبئ خبطورة 
حقيقة تستهدف احلياة االجتماعية بسبب ما تعنيه هذه احلمالت من تسييس للتوظيف احلكومي 

واعتماده على أساس يبتعد عن التنافس على أساس املؤهل العلمي ومناسبة املسمَّى الوظيفي.

2- قطع الرواتب:

وزارات  املوظفني يف  اآلالف من  رواتب عشرات  الشرعية« مبنع  »غري  رام اهلل  قامت حكومة 
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العاملني  الذين ُقطعت مرتباهتم، سواء  بأنَّ هؤالء املوظفني  خمتلفة، دون مربر ووجه حق، علماً 
فوا استناداً لكشوفات قدَّمتها الفصائل لرئيس  باألجهزة األمنية أو الوزارات املدنية، كانوا قد وُظِّ
السلطة، ووّقع عليها يف حينه وحوهلا إىل رؤساء احلكومات السابقة، وجرى اعتمادهم، وتوظيفهم، 

ومجيعهم كان على رأس عمله قبل احلسم يف غزة.

فوا بشكل قانوني وكاستحقاق هلم وحلاجتهم للحصول على وظيفة، وهم  وبالتايل، فإنَّ هؤالء وُظِّ
من اخنرطوا يف االنتفاضة، وجزء واسع منهم مطلوب لقوات االحتالل، وبالتايل فهم يستحقون 
التكريم والتقدير، ألنّ استمرار وقف رواتبهم يلحق األضرار بشرحية واسعة من أبناء شعبنا، الذين 

محلوا عبء االنتفاضة على أكتافهم وكانوا وقوداً هلا.

السؤال هنا: بأي حق حيارب الناس بلقمة عيشهم؟ ما ذنب أطفال أكثر من ثالثني ألف موظف يف 
السلطة الفلسطينية ليحرموا من لقمة العيش؟ مع أن مجيع الوطنيني والغيورين قالوا منذ البداية، 
أن نتائج االنتخابات األخرية حتتم التقاء مجيع الفلسطينيني عند مجيع الواجبات واحلقوق، فال 
خاسر وال رابح، وال مكان لإلقصاء الوظيفي على أساس االنتماء السياسي أو املناصرة الفكرية 

أو ما شابه هذا.

إنَّ من ميارس هذه السياسة، إنْ ظنَّ أنه حيارب فئة دون أخرى، فهو واهِمٌ بذلك، فهو مبا يقوم 
به حيارب قيمه ومبادئه، ويعكس بعده الشاسع عن أي معنى من املعاني الوحدوية اليت طاملا تغنى 
هبا، وأدرجها ضمن شعاراته االنتخابية هنا أو هناك، إنَّ اإلقصاء الوظيفي يناقض متاماً النفس 

الوحدوي ويناهض الوحدة الوطنية عملياً قبل أن ينطق بكلمة واحدة.

إنَّ اإلقصاء الوظيفي ال خيدم حبال إال املصاحل الصهيونية، اليت تدفع دوماً هبذا االجتاه، فهي 
تسعى بكل الوسائل إلحداث وتعزيز الفرقة بني أبناء الشعب الفلسطيين الواحد.

وكانت مصادر فلسطينية مطلعة، كشفت أن سعدي الكرنز أمني عام جملس وزراء »حكومة« 
لتقارير  فياض غري الدستورية، ترأس جلنة أمنية ثالثية، مهمتها قطع رواتب املوظفني استناداً 
الوقائي،  الغربية، وهي األمن  أمنية حبتة، وهي جلنة مشكلة من ثالث أجهزة أمنية يف الضفة 
»عمالء  من خالل  تصل،  أمنية  تقارير  بتسلم  تقوم  العسكرية،  االستخبارات  العامة،  املخابرات 
ومندوبني« يف قطاع غزة، ومن ثم تقوم حكومة فياض الالشرعية على إثرها بقطع رواتب آالف 

املوظفني يف كافة القطاعات)40(.

يشار إىل أن »حكومة« فياض الالّشرعية قطعت رواتب أكثر من 40 ألف موظف مدني وعسكري، 
يف كافة القطاعات يف غزة، دون أيِّ أسباب قانونية تذكر. 

التيار  رموز  أبرز  وأحد  فتح،  باسم حركة  الناطقني  أحد  أبو خوصة«  »توفيق  بـ  األمر  ووصل 
املدنيني والعسكريني يف قطاع غزة،  االنقالبي أن دعا رئيس السلطة إىل قطع رواتب املوظفني 

)40( لالطالع على أمساء بعض املسؤولني املتورطني يف قطع رواتب املوظفني، انظر حمور املالحق، ص:340.
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األموال  والقطاع، وتوفري  الضفة  التام بني  الفصل  بالدفع هلم«، وحتقيق  »لتتورط حركة محاس 
لقادة »فتح« الذين ذهبوا إىل رام اهلل واملقيمني يف الضفة فقط. 

علماً بأنَّ »الراتب« يف األراضي الفلسطينية احملتلة، السيّما قطاع غزة احملاصر، عصب حياة 
املوظف ومعيشته وحترّكه، وهو بالنسبة للموظف املسكني شهقاته وزفراته، هذه هي معاناة آالف 
املوظفني من معلِّمني وأطباء وغريهم من موظفي القطاع احلكومي، هكذا متَّ قطع رواتبهم بال 

سبب وبال رمحة بأبنائهم وصغارهم الذين يقتاتون منه. 

ليس ذلك فحسب، فلم تقف هذه السياسة املنهجية على أن يقطع الراتب عن فئة املوظفني من 
املعلمني واألطباء، بل تعدَّت لتصل املعلَِّمات األرامل وزوجات الشهداء اليت ترعى أُسراً بأكملها، 
وتفاجأ يف هناية الشهر بأن راتبها يقطع ليس لسبٍب إالَّ ألنَّ زوجها أو ابنها أو أخاها شهيد من 

»محاس«. 

إذن، هكذا هو »الراتب« أصبح شبحاً يالحق املوظفني يف هناية الشهر، ليصعقه إذا ما مسع أنه 
قد ُقطع راتبه من حكومة فياض غري الدستورية اليت صاغها رئيس السلطة مبعزل عن اجمللس 

التشريعي.

وفيما يلي رصد وتوثيق جلملة من التجاوزات القانونية من خالل قطع رواتب املوظفني الذين 
ينتمون حلركة محاس أو مناصريها:

وإدارياً يف  1- بتاريخ 2007/12/5م: قطعت حكومة فياض الالشرعية، رواتب 35 أكادميياً 
جامعة األقصى بغزة، و22 من القضاة واإلداريني العاملني يف سلك القضاء الشرعي، وقد أكدت 
مصادر مطلعة داخل القضاء الشرعي أنَّ حكومة فياض قطعت رواتب ست قضاة من القضاء 
الشرعي، لريتفع بذلك عدد القضاة واإلداريني املقطوعة رواتبهم هذا الشهر، 22 قاضياً وموظفاً 

ختتلف درجاهتم القضائية واإلدارية.

2- بتاريخ 2008/2/7م: أقدمت حكومة »سالم فياض«غري الشرعية، على قطع رواتب ثالثة 
إطار حرهبا على حركة  وذلك يف  الغربية،  الضفة  أئمة ملساجد يف حمافظة طولكرم يف مشال 

محاس وأنصارها، ومواصلة حلملة اإلقصاء الوظيفي واالبتزاز بالراتب.

وتفيد مصادر حملية أن حكومة »فياض« قطعت رواتب كالً من الشيخ الداعية حممد الغول »أبو 
األرقم« إمام وخطيب مسجد أبو عبيده يف خميم نور مشس لالجئني شرق طولكرم، والشيخ أسيد 
النجار من نور مشس إمام وخطيب مسجد صالح الدين يف مدينة طولكرم، والشيخ صالح الدين 

العبوشي إمام وخطيب قرية كفر عبوش جنوب طولكرم.

3- بتاريخ 2008/4/7م: وحسب املعلومات اليت مجعها مركز امليزان حلقوق اإلنسان، فإنَّ قطع 
الرواتب طال معظم الوزارات والسلطات واهليئات احلكومية، ولكنَّ العدد األكرب من بني املوظفني 
املقطوعة رواتبهم كان بني موظفي وزارتي الصحة والرتبية والتعليم العايل، وحسب قوائم األمساء 
املتوفرة يف املركز ملوظفني مدنيني قطعت رواتبهم، فقد بلغ عدد املوظفني الذين قطعت رواتبهم، 
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يعملون يف  بينهم 1549موظفاً  املركز من احلصول على معلومات عنهم قرابة 3615 من  ومتكن 
الرتبية  وزارة  يعملون يف  موظفاً  و693  وإداري،  بني طبيب وممرّض  الفلسطيين  الصحي  القطاع 
ع األعداد  والتعليم العايل، وهم يتوزعون بني مدرِّسني ومدراء مدارس وموجِّهني وإداريني، فيما تتوزَّ

املتبقية على 23 وزارة وهيئة وسلطة حكومية.

كما تشري املعطيات املتوفرة ملركز امليزان أنَّ حوايل )2900( موظف من العسكريني وأفراد أجهزة 
األمن والشرطة قطعت رواتبهم منذ 2007/7/8م، أي فور أول حتويل لرواتب املوظفني قامت به 
احلكومة الالشرعية يف رام اهلل، بعد إقالة حكومة الوحدة الوطنية على إثر سيطرة حركة محاس 

على قطاع غزة.

د  وقد جدَّد مركز امليزان حلقوق اإلنسان استنكاره الشديد الستمرار سياسة قطع الرواتب، ويؤكِّ
أهنا تشكل انتهاكاً مركباً حلقوق اإلنسان، حيث ال يقف أثار هذه السياسة على انتهاك حق املوظف 
اإلنسان يف  يطال حقوق  كما  أسرته وحقهم يف احلياة،  يطال مستوى معيشة  بل  أجرّه  تلقي  يف 
التعليم والصحة بشكل عام، ويؤثر بشكل كبري على مستوى خدمات التعليم والصحة املرتدية أصالً 
يف قطاع غزة، كما جدَّد املركز استهجانه للممارسات اليت تزج باملؤسسات التعليمية والصحية يف 
آتون الصراع السياسي القائم بني الضفة وغزة، والذي تراوح بني اإلقصاء الوظيفي والتحريض 

على مزاولة العمل.

أنَّ بعض  الداخلية، عن  لوزارة  التابعة  التنفيذية  القوة  الناطق باسم  4- كشف إسالم شهوان، 
قِبل  رواتبهم من  يتم قطع  بقطاع غزة  التنفيذية  القوة  زيارة مقر  يأتون جملرد  الذين  األشخاص 
حكومة سالم فياض غري القانونية، وأوضح شهوان أن هذه احلادثة وقعت مع أحد األشخاص الذين 
يعرفهم شخصيًا، وكان يعمل ضمن األجهزة األمنية، عندما قدم لزيارة مقر السرايا الكائن وسط 
مدينة غزة ففوجئ بقطع راتبه، وعند التحقق عن أسباب األمر تبيّن أن زيارة سجن السرايا كانت 

وراء قطع الراتب من قِبل حكومة فياض يف رام اهلل.

5- أقدمت حكومة سالم فياض الالشرعيّة، على قطاع رواتب 21 نائباً فلسطينياً منتخباً من 
التشريعي، كما أوقفت  »التغيري واإلصــالح«، ممثلة حركة محاس باجمللس  قطاع غزة، من قائمة 
رواتب عدد كبري من موظفي اجمللس، وكشف رئيس اجمللس التشريعي باإلنابة الدكتور أمحد حبر، 
»التغيري  قائمة  من  نائباً   21 مكافآت  قطعوا  قد  اهلل  رام  املعنيني يف  الفلسطينيني  املسؤولني  أنّ 
أنّ  الفلسطيين  الربملاني  القيادي  بأنه »خطوة غريبة ومستهجنة«. وذكر  ذلك  واإلصالح«، واصفاً 
ألهنم  بغزة،  التشريعي  اجمللس  موظفي  من  موظفاً  وثالثني  ستة  أيضاً  طال  الرواتب  قطع  قرار 

يقومون بواجبهم وحيافظون على الدوام الرمسي.

ويف السياق ذاته، قالت أربع كتل برملانية أهنا تنظر خبطورة بالغة إىل وقف صرف مكافآت عدد 
اليت نصَّ عليها  على حقوقهم  وتطاوالً  النواب وإجحافاً  باعتباره ميثل حالة متييز بني  النواب  من 
القانون األساسي وتدخالً من قبل وزير املالية بقرار الشعب الفلسطيين الذي انتخب هؤالء النواب.

كتلة  رئيس  الربغوثي  الدكتور مصطفى  النائب  من  كلٌّ  بيان هبذا اخلصوص  على  ع  ووقَّ
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فلسطني املستقلة، والنائبة خالدة جرار عن كتلة الشهيد أبو علي مصطفى، والنائب قيس أبو 
ليلى عن كتلة البديل، وأمين دراغمة عن كتلة »اإلصالح والتغيري«، إضافة إىل الدكتور حسن 

خريشة النائب الثاني لرئيس اجمللس التشريعي.

وأكد البيان أنَّ قرار وقف صرف مكافآت بعض النوّاب يتعارض مع كل اجلهود اليت تبذل 
من أجل استعادة لُحمة الشعب واألرض.

6- أوقفت »حكومة« سالم فياض غري الشرعية رواتب حوايل مئة من الكوادر الصحية 
رأسهم مدير عام  وعلى  األوروبــي،  يعملون يف مستشفى غزة  وفنيني  وموظفني  أطباء  من 
املستشفى ومؤسسها الدكتور حممد أبو شهال، واستنكر املهندس عالء الدين البطة، رئيس 
نقابة املوظفني يف القطاع العام، قرار »حكومة« فياض غري الدستورية، وقال: »من املعلوم أن 
مستشفى األوروبي هو مستشفى متخصص ومتميز على مستوى األداء الصحي يف قطاع 
غزة، ويضم العديد من الكفاءات اليت مت التعاقد معها، واستقدام بعضها من اخلارج لتقديم 
املبارك  رمضان  شهر  القانوني  غري  التصرف  هذا  تزامن  .وقد  للمرضى«  متميزة  خدمة 

املاضي.

7- شّكلت احلكومة الفلسطينية اليت يرأسها سالم فياض، جلنة فنية للتحقيق يف »خطأ« أدَّى إىل 
 صرف رواتب حنو 3 آالف عنصر من القوة التنفيذية التابعة حلركة محاس، لضمان عدم تكرار ذلك.

وقال مصدر يف وزارة املالية الفلسطينية يف رام اهلل اخلميس 2007/8/9م: إنَّ الوزارة حوَّلت لوائح 
بأمساء حنو 3 آالف من عناصر القوة التنفيذية، بناء على بيانات وصلت الوزارة من اإلدارة املالية 

العسكرية التابعة للسلطة يف قطاع غزة.

8- أقدمت حكومة فيّاض »الدايتونية« على قطع راتب الشهيد إياد خليل فياض، وهو من 
سكان بيت حانون يف منطقة البورة، متزوج وله عشر أبناء، والذي استشهد أثناء اشتباكه مع 
القوات الصهيونية اخلاصة قبل مخس سنوات، حيث كان يعمل يف )القوة 17( كحارس على 
املوقع، ومل يُعرف انتماؤه اإلسالمي، إال بعد استشهاده، وذلك بعد تبين »محاس« له، ويذكر 
استغربت  وقد  أربعة شهور،  إخوته منذ  رواتب  الشرعية قد قطعت  أن هذه احلكومة غري 
وأنَّ »إياد« استشهد أثناء سيطرة حركة فتح  عائلته هلذا التصرَّف غري اإلنساني خصوصاً 

على السلطة، ومل يكن هناك أي مشكلة بني »محاس« أو »فتح«.

»دايتون«  والعامة حبكومة  الدولية  العالقات  عام  مدير  بصري صاحل،  املدعو  هدَّد   -9
بتاريخ 2007/12/25م، العاملني يف مكتب التعليم العايل بغزة بقطع رواتبهم إذا استمروا 
بالدوام بالوزارة، وقد دانت وزارة الرتبية والتعليم العايل يف غزة هذا التصرّف، وأكدت الوزارة 
يف بيان هلا أن هذا العمل غري أخالقي وال ميت إىل الرتبية واألخالق بصلة وال ينم إال عن عدم 

حتمّل املسؤولية وتكريس احلزبية داخل مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية.

وطالب اجلميع بإبعاد املسرية الرتبوية عن املصاحل احلزبية واملناكفات السياسية والعمل 
بإخالص من أجل خدمة أبناء وأطفال الطلبة والتوقف فوراً عن اإلمعان يف هتديد املوظفني 
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يف جمزرة قطع الرواتب.

10- بتاريخ 2008/1/14م: اختطفت أجهزة أمن السلطة »سامر يونس«، أحد موظفي وزارة 
اإلعالم يف طولكرم، وقد أقدمت حكومة فيَّاض »الدايتونية« على قطع راتبه.

ثالثًا: الفضائح املالية لرموز سلطة »دايتون«

رام  سلطة  وفريق  عباس  حممود  السلطة  رئيس  تلقاها  متالحقة  وصفعات  متتالية  فضائح 
الناس واإلعالم أهنم رموز للفساد املايل  العديد من مسؤويل املقاطعة أمام  اهلل، جرّاء انكشاف 

والسياسي واحملسوبية والرشوة والتهريب والسرقات. 

وقد ظهر ذلك جلياً يف ضربات إعالمية قاضية تلقتها مؤسسة الرئاسة، وحركة فتح خالل 
الفلسطيين  الشعب  أمــوال  سرقة  على  الفضائح  هذه  تقتصر  مل  احلال  وبطبيعة  األخــري،  العام 
فحسب، بل جتاوزت ذلك لتصل حدِّ التالعب بأرواح املواطنني، عرب اكتشاف صفقات الطحني 
الفاسد واألدوية الفاسدة، واستغالل املناصب السيادية والبطاقات الدبلوماسية اليت تعرف بالـ 

)V.I.P( يف عمليات هتريب.

وإننا إْذ نسرد هذه الفضائح اليت أبطاهلا شخصيات متنفذة يف سلطة »عبَّاس« ما نريد من ذلك 
إال التدليل ألبناء شعبنا الفلسطيين أنّ رموز التيار االنقالبي يف حركة فتح، ومساسرة التنسيق 
األمين مع االحتالل غري أمناء على مصاحل الشعب الفلسطيين، وأهنم ميارسون هذه اجلرائم حبق 
الوطنية،  والثوابت  املبادىء  بدافع احلرص على  الغربية ليس  الضفة  حركة محاس و شعبنا يف 
فهم بفسادهم املفضوح أبعد ما يكونوا عن ذلك، و إمنا ميارسون جرائمهم تلك حرصاً منهم على 

مصاحلهم الشخصية اليت تضرَّرت بعد تشكيل حركة محاس للحكومة الفلسطينية املنتخبة.

1- فّتوح »فون«!:

أعلنت سلطات االحتالل بتاريخ 2008/3/19م، ضبط روحي فتوح الذي يشغل منصب املمثل 
الشخصي لرئيس السلطة، والذي شغل منصب رئيس السلطة بعد رحيل الرئيس ياسر عرفات، 
ورئيس اجمللس التشريعي الفلسطيين السابق، متلبساً بتهريب هواتف نقالة يف سيارته من األردن 

إىل الضفة احملتلة. 

وقد مّثل ذلك صدمة للشارع الفلسطيين، فلم يكد يستفيق من فضيحة »دحالن غيت«، حتى 
وجد نفسه أمام فضحية جديدة أصبح يطلق عليها »فتوح فون«، بعد أن ضبطت سلطات اجلمارك 
التابعة لالحتالل يف سيارته 3400 جهاز هاتف نقال، من األنواع الفاخرة، كان ينوي هتريبها من 

األردن لدى عودته لألراضي الفلسطينية هبدف بيعها. 

وقال مسؤول عسكري: إنه مت توقيف »فتوح« الذي حاول أن يستغل بطاقة الـ )V.I.P( املمنوحة 
إدارة  لكن  األخرية،  التهريب  بعملية  ليقوم  تفتيش  بدون  لعبور احلواجز  رام اهلل  لقيادات سلطة 
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اجلمارك استطاعت اكتشافه وصادرت مجيع أجهزة اهلواتف النقالة، مضيفاً »أن أجهزة اهلواتف 
النقالة اليت صودرت هي من النوع احلديث جداً، ويقدر مثنها بأكثر من 400 ألف دوالر«. 

قبل  أُعلن  أن  السياسية، وسبق  املناصب  أبرز  وتوىل  فتح،  قادة حركة  أبرز  أحد  فتوح  ويعترب 
عامني عن فضيحة مشاهبة بشرائه سيارة أملانية مصفحة بنصف مليون دوالر، ما يضع عالمات 

استفهام أمام تلك الفضائح املتكررة. 

2- إمسنت »قريع«!

بعد فضيحة فتوح، كشفت مصادر فلسطينية مطلعة النِّقاب عن وثيقة رمسية تثبت استالم 
أمحد قريع رئيس اجمللس التشريعي الفلسطيين منذ انتخابه عام 1996م، ورئيس وفد السلطة 
أمريكي،  دوالر  ماليني  ثالثة  فتح،  حركة  يف  والتنظيم  التعبئة  ومفوّض  االحتالل،  مع  املفاوض 
حوّلت من حساب منظمة التحرير حلسابه اخلاص مع امسني غري معروَفيْن، حبسب ما جاءت به 

الوثيقة)41(. 

السفري  أنَّ  بتاريخ 2006/1/31م عن سفارة فلسطني يف رومانيا،  الصادرة  الوثيقة  وأظهرت 
الفلسطيين عديل صادق أرسل رسالة خطية إىل حممد دحالن مسؤول التيار االنقالبي يف حركة 
فتح للتقصي عن كتاب حوالة حلساب قريع، بقيمة ثالثة ماليني دوالر، من حساب جمهول حبسب 

ما وصفه املختصون املاليون يف منظمة التحرير.

وكانت مصادر فلسطينية موثوقة كشفت النِّقاب سابقاً عن أنَّ »قريع« القيادي يف حركة فتح هو 
املسؤول املباشر واملمول األول لإلمسنت اخلرساني، الذي يبنى به جدار الفصل العنصري والذي 
تقيمه سلطات االحتالل وتقطع به أوصال الضفة الغربية. وأثبتت مصادر فلسطينية أخرى أنه 
مسؤول مباشر عن توريد كميات هائلة من اإلمسنت إىل املستوطنات الصهيونية، لكي تتواصل 
أعمال البناء فيها، وقد أوجدت تلك احلوادث املتكررة للرجل املتنفذ الذي اشتهر بالفساد على 

أعلى املستويات، نقاط سوداء ستبقى ناقوساً يدق يف عامل الفساد.

3- حممد رشيد »خالد سالم«.. هل تذكرون؟!

عقب فضيحيت »فتوح« و »قريع«، قالت مصادر صحفية فلسطينية بتاريخ 2008/3/26م: إنَّ 
النيابة العامة تدرس اختاذ إجراءات قانونية حبق حممد رشيد الشهري بـ »خالد سالم«، املستشار 
املصادر عن  نقلت  أموال. وقد  ياسر عرفات، على خلفية اختالس  الراحل  للرئيس  االقتصادي 
النائب العام يف »حكومة« رام اهلل غري القانونية، املستشار أمحد املغين إنه يدرس حالياً إمكانية 
اختاذ إجراءات قانونية حبق حممد رشيد بعد نشر أنباء تفيد أن األخري سيقيم مشروعاً استثمارياً 

ضخماً بقيمة 600 مليون دوالر على شاطئ البحر اجلنوبي للعقبة يف األردن.

وقال: إن اإلجراءات القانونية اليت يتم دارستها اآلن هتدف ملعرفة مصادر هذه األموال، وما إذا 
كانت من أموال السلطة أم ال، وقد أثريت شبهات حول حممد رشيد عقب وفاة عرفات باعتباره 

)41( لالطالع على صورة عن الوثيقة، انظر حمور املالحق، ص:343.
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أحد أبرز املؤمتنني على أموال السلطة ومنظمة التحرير، وباعتباره مستشاراً اقتصادياً للرئيس 
الراحل، ومشرفاً على العديد من االستثمارات للسلطة يف اخلارج. 

يذكر أن رشيد يقيم يف القاهرة منذ سنوات، وكانت دعوات طالبت مراراً بتقدميه للقضاء على 
خلفية اهتامات مالية ضده. 

4- هتريب الطحني واألدوية الفاسدة! 

من جانب آخر، أصدر رئيس السلطة حممود عباس تعليماته بفتح حتقيٍق فوريٍّ يف موضوع 
أدوية فاسدة وطحني فاسد، انتشر بني املواطنني يف الضفة الغربية احملتلة، والعمل على ضبط 
كل من يقف وراء هذه اجلرائم، وتقدميه للقضاء بأسرع وقت ممكن، كما طلب من »احلكومة« 
الالشرعية التعاون الكامل مع النائب العام لكشف كل هذه التجاوزات مهما كان مصدرها، ومن 
يقف وراءها، وتقدميه للمحاكمة، وكانت أسواق الضفة الغربية احملتلة، قد عمَّت فيها كميات كبرية 
الغربية  الضفة  واملواطنون يف  بات األهايل  وبالتايل، فقد  الفاسد.  حني  والطَّ املزوَّرة  األدوية  من 
خيافون على أنفسهم من تالعب قيادة سلطة »عباس« بأرواح املواطنني هناك، وأصبح املواطن 

حني خشية أن تكون فاسدة. خياف من شراء األدوية والطَّ

5- الفساد يف فضائية »دايتون«

على صعيد الفساد املايل، كشفت مصادر أمنية فلسطينية بتاريخ 2008/3/27م، النِّقاب عن 
سائد اخلطيب مدير التَّسويق، ومقدِّم الربامج املعروف يف التلفزيون التابع لرئاسة السلطة املسمَّى 
وأنه  بأمور مالية،  تتعلَّق  بتهم  العام  املدعي  بقرار من  املايل،  الفساد  بتهمة  »تلفزيون فلسطني«، 

أوقف على ذمَّة التحقيق لعدة أيام.

هذه الفضائح املتتالية اليت تتعلَّق بشخصيات رمسية تتقلَّد مناصب عالية يف سلطة »عباس«، 
وقيادات متثِّل عصب حركة فتح، أثارت غضباً عارماً بني صفوف األهايل واملواطنني، السيِّما يف 
ين يتعرَّضون حلصار خانق عليهم تفرضه سلطات االحتالل، مبساعدة عددٍ من  قطاع غزة الذِّ

املتورِّطني يف تلك العمليات غري النَّظيفة.

وقد عَزَى عددٌ من املراقبني االهنيار الدراماتيكي الذي شهدته حركة فتح والسلطة الفلسطينية 
السلطة  يف  السرقة  وعمليات  والسياسي  املايل  الفساد  استشراء  إىل  األخــرية،  السنوات  خالل 
الفلسطينية وأجهزهتا العسكرية واملدنية، وانتشار الواسطات واحملسوبيات والسرقات والرشاوى، 
ذين، الذين زادت  اليت خلقت جوّاً من الكراهية والبغضاء من املواطن جتاه رجال سلطة »فتح« املتنفِّ

وترية استهتارهم حبياة املواطنني.

وقد تبدَّى ذلك من خالل إقامتهم املشاريع الومهية، باإلضافة لتزوير احلقائق، وابتزاز املواطنني 
املواطنني  أراضي  واالستيالء على  باملخدرات،  والتجارة  العام،  املال  مقابل مصاحل معينة، وهنب 
حتت بند االبتزاز، والكشف عن شبكات عمالة يف أجهزة السلطة اهلاربة من قطاع غزة، والتجسس 

على املقاومني واملناضلني، وعلى دول عربية وإسالمية لصاحل االحتالل واإلدارة األمريكية. 
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احملور الرابع: السلطة وإعالمها.. وسياسة تكميم األفواه 
وطمس احلقائق

* أواًل: أموال طائلة لدعم الفربكات اإلعالمية ضد حركة محاس

1- »اخلطة الرباعية لكشف املستور«
رت للكذب والتشهري باملقاومة 2- وسائل إعالم »فتح« سخِّ

3- مؤيد بين عودة.. وسيناريو العمالة الزائف
4- دراسة إعالمية تظهر أن خطاب »فتح« موجَّه يف غالبيته ضد »محاس«

* ثانيًا: االنتهاكات واالعتداءات حبق الصحفيني ووسائل اإلعالم

1- انتهاكات طالت مؤسسات إعالمية يف الضفة الغربية
2- انتهاكات حبق الصحفيني واإلعالميني يف الضفة الغربية

3- منع التغطية اإلعالمية للفعاليات الشعبية يف الضفة الغربية
4- منع طباعة وتوزيع الصحف يف الضفة الغربية

5- حظر نشر أخبار املقاومة
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أواًلً: أموال طائلة لدعم الفربكات اإلعالمية ضد حركة محاس:

التشويه  القيام حبمالت متواصلة من  الفلسطينية على  لقد دأب إعالم حركة فتح والسلطة 
والتضليل حبق حركة محاس وأنصارها منذ فوزها باالنتخابات التشريعية اليت جرت يف اخلامس 
والعشرين من كانون الثاني )يناير( 2006م، ونشر األخبار الكاذبة، هبدف تشويه مواقف احلركة، 
وزرع بذور الشقاق والفرقة واخلالف بني أبناء الشعب الواحد، وهو ما فشلت يف حتقيقه بفضل 
وحقوقه  أرضه  الفلسطيين يف  الشعب  ومصاحل  تطلعات  عن  املعربة  مواقفها  على  احلركة  ثبات 

الثابتة.

1- »اخلطة الرباعية لكشف املستور«:

ة سعت عربها إىل  حتت هذا العنوان عملت اللجنة التنظيمية يف حركة فتح على إعداد خطَّ
إذكاء الفتنة وتشويه احلقائق، وجتاوزت فيها كل اخلطوط احلمراء، وليقف القارئ الكريم على 
مستوى هذا اخلطاب اإلعالمي اهلابط الذي وصل له التيار االنقالبي يف حركة فتح، نسرد تالياً 

النص الكامل للخطة)42(:

اخلطة الرباعية لكشف املستور

)كشف حقيقة املستور داخل حركة محاس دينيا وتنظيميا وإعالميا(

مدة اخلطة: أربعة شهور:

 بعد دراسة مستفيضة قدَّم )........( تقريره الغين بالتوصيات املهمة، وكان من أمهها اقرتاحه 
املنطقي مبدة اخلطة وذلك لضمان جناح ترابط أي تسلسالت إعالمية، وعدم العشوائية يف بث 
نفسية  فعلي يف  أثر  هلا  يكون  اختلف مضموهنا،  ولو  حتى  املرتابطة  الدعاية  أن  الدعاية، حيث 
املتلقي ومن ثم التأثري يف الرأي العام تأثريا منطقيا، حبيث إن مت نفي واحدة، تتكئ الثانية عليها 
والثالثة على الثانية.. إخل، فتكون حجة الذين ينفون هذه الروايات ضعيفة بقوة ترابط الروايات 

مع بعضها..

بدء اخلطة: أول أيلول/2007م: 

القادم، بعد أن مت ترتيب عمل املشاركون والكوادر اإلعالمية  ستبدأ اخلطة يف بداية الشهر 
املكاتب احلركية  كافة  أوصلت  قد  والتوجيه  التعبئة  دائرة  أن  للتو  أبلغنا  وقد  والفنية هلا جيدا، 

التعميمات اخلاصة بدور الكوادر يف دعم اخلطة كوهنم جزء منها كل يف موقعه...
)42( لالطالع على صورة من هذه اخلطة اليت حصلت عليها »محاس« من مصادر خاصة يف »فتح« ، انظر حمور املالحق، 

ص:344.
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حماور اخلطة: 

أ( الديين:

 1- تقريب اخلطاب الديين الذي تنتهجه محاس من اجلماعات التكفريية وإظهاره للناس على 
أنه خطاب واحد، إذ أن محاس تفتقد للرؤية أو املشروع على أسس وطنية، وهي ال ترى فرقا أن 

يقام الكيان اإلسالمي يف فلسطني أو يف أفغانستان والفلبني.. إخل..

2- فضح دعاية محاس التكفريية، واستغالل الوضع الفلسطيين اخلاص الذي ال يوجد يف تعدد 
طوائف أو مذاهب وبالتايل كلنا مسلمني سنة وال جيوز حلماس أن تكفر أحد النتمائه السياسي 

أو احلزبي.

3- مت إعداد مقاالت ودراسات دينية خمتلفة تبيّن خطورة الفكر اإلخواني الذي يظهر الوسطية 
ويبطن التكفري ورفض اآلخر، حيث أشرف ).......( على هذه الدائرة وقد تسلمنا منه جمموعة 
جيدة من تلك املقاالت والتحليالت الدينية اليت ستبث على املواقع االلكرتونية ويف الصحف ما 
العناوين  وصلنا  ما  أهم  من  وكان  االستطاعة،  ملن ميلك  التنظري  وأيضا الستخدامها يف  أمكن، 

التالية حيث تتضمن دراسات مستفيضة: 

البذرة وسيد قطب  البنا  العصر احلديث« حسن  املتأسلم يف  »املصدر األساسي لإلرهاب   -
الثمرة..

- محاس وفتح... بني العابد املفلس واملقصر الغين؟؟؟

- يا شعب فلسطني التفوا حول وليكم )الرئيس حممود عباس( الشرعي واتركوا اخلوارج..

- من هم اخلوارج املارقون املرجئة املميعون؟؟؟..... إخل.

4- هجران املساجد اليت تنّظر فيها محاس، مع مصاحبة الدعاية على كافة املستويات، بأن 
عزوف املواطنني والناس عن املساجد هو بسبب ما يروج على منابرها من فتنة وتكفري للمسلمني، 
اهلدف  لتدعيم  وذلك  فيها  املشاركني  انتماءات  وتعدد  بعفويتها  الناس  أمام  بدائل تظهر  وإجياد 

املنشود..

5- مضاعفة التنظري الديين السياسي البديل عرب الفضائيات واإلذاعات والصحف والنشرات 
وإظهار أن التدين وفهم األمور الشرعية ال يقتصر على شيوخ اإلخوان ومحاس، وقد زودنا الدكتور 
بتزويدهم  الذين سيشاركون يف هذه اخلطة  واملشايخ  والوعاظ  األئمة  )........( مبجموعة من 
خبطة خاصة هبم دون اإلطالع على مشولية هذه اخلطة وكان منهم: )...........................

.).....................

ب( التنظيمي: 

1- يرتكز األمر حول )ليس هنالك تنظيم مالئكي( فبالتايل محاس تعاني من أزمات داخلية 
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عميقة تُستَّر بالتهديد، والوعيد، والقتل تارة، أو بالرتغيب وزيادة املبالغ املالية املقدمة ألشخاص 
ميلكون دالئل مادية على حقيقة محاس من الداخل، وقد زودنا األخ )..........( مبلف حتليلي 

ومدعم بوثائق أشرف عليها فنيني خمتصني سيكون هلا تأثري إجيابي جدا..

2- إبراز اخلالفات يف الداخل واخلارج إما نفيا هلا أو استفسارا عنها أو عمل اخلطط البديلة 
اإلخبارية  والتقارير  بالبيانات  املفصلة  الروايات  من  اخلطة جمموعة  هبذه  أرفقنا  وقد  ضدها، 
القسام   - والزهار  هنية  بني  عميقة  خالفات   - منها:  املــراد  اهلــدف  تالمس  اليت  والصحفية 
والتنفيذية وجها لوجه - مترد لواء الشمال يف القسام على القيادة - الفساد الداخلي يف منطقة 

الربيج - أزمة جديدة يف محاس يف املال والكوادر والذخرية...

ج( اإلعالمي:

1- تقارير إعالمية  مضادة تظهر التناقض اإلعالمي الذي خترج محاس روايتها فيه..

احلزبية  األقصى  فضائية  بنموذج  اإلعــالمــي  محــاس  خلطاب  احلقيقي  الوجه  كشف   -2
الضيقة...

3- الضغط إعالميا على القنوات األخرى اليت تروج لدعاية محاس كاجلزيرة واحلوار والعامل 
واملنار..

4- عدم االجنرار وراء دعاية محاس والتقليل من أمهيتها واالمتناع عن التعقيب عليها...

مادة اخلطة:

- تقارير مصورة: جلنة فنية بإشراف األخ باسم أبو مسية، تتضمن تقارير تلفزيونية، سبتات، 
فالشات...

- مؤمترات صحفية: تتعلق باخلطة اخلاصة باللجنة العليا ومكتب الرئيس بإشراف األخ نبيل 
عمرو..

- وثائق داخلية: وثائق تتعلق حبماس إذا وجدت، تعديل وثائق، إخراج وثائق بإشراف األخ فهمي 
الزعارير..

- مصادر خاصة: ملف جاهز من قبل التعبئة والتنظيم واللجنة الفنية حتت إشراف الدكتور 
مجال نزال.

- تنظري شامل: ملف توجيهات القيادات والكوادر واألعضاء التنظيمية وامليدانية حتت إشراف 
مسري نايفة..

اجلهة املنفذة: 

1- )اإلعالم املركزي(، األقاليم، املكاتب احلركية، املكاتب الفرعية، املندوبني، الكوادر.



180

2- مكتب الرئيس للشؤون اإلعالمية والصحفية..

3- الناطقون اإلعالميون )أمساء وتكليفات(..

4- هيئة اإلذاعة + تلفزيون فضائية فلسطني ..

5- املنشورات: احلياة، األيام، الصباح، الوقائع، الدميقراطي، التعميم، العاصفة...

وفا،  وكالة  فراس،  شبكة  اإلعالمية،  الكوفية  شبكة  برس،  فلسطني  اإللكرتونية:  املواقع   -6
الفتحاوي، قدس برس، منتديات صوت فلسطني، وانطالقة  الشباب  الفتحاوي، منتدى  املنتدى 

موقع )الصريح( مع بداية اخلطة.. 

أبو  األخت جناة  إشراف  املكملة حتت  اخلاصة  متكاملة خبطتها  النسوي: حلنة  القطاع   -7
بكر..

 إجيابيات اخلطة:

إرباك »محاس« يف مشروعها االنقالبي على الساحة الفلسطينية والعربية والدولية وإشغاهلا 
بالبحث عن املخارج أمام سيل الروايات املرتابطة اليت تؤثر يف الرأي العام..

السلبيات: 

اخلشية من عدم التزام القيادات والكوادر بالتنفيذ والتقيد احلريف باخلطة، وأخذ مبادرات 
فردية وميدانية شخصية، وعدم الدراية بأن تلك اخلطة قد أعدها وأشرف عليها خمتصون يف 
جمال اإلعالم والدعاية واملونتاج واإلخراج الفين بصورة كلية ال تتجزأ، وأي اجتهادات قد تؤدي إىل 

فشل يف سري اخلطة، ال بل قد تؤدي إىل نتائج عكسية...

جهات مساندة خارج حركة فتح: 

     ومن أسباب جناح اخلطة اإلعالمية وتكاملها أن يكون هلا دعائم من خارج الصف الفتحاوي 
وقد مت دراسة املوضوع بتأني واتضح أن لذلك اجيابيات كثرية وكبرية تساعد يف تشتيت محاس 
وحرف انتباهها عن احلشد اإلعالمي املوجه، وإبراز أن ذلك رفضا شعبيا يتصاعد بشكل طبيعي، 

وكان من أهم اجلهات املساندة:

1- حزب الشعب أو من هو مطلع على اجلزء املتعلق باخلطة لالنسجام واملساعدة من جانبه 
األخ وليد العوض. 

2- التجمع الدميقراطي )فدا( وقد اطلع األخ مجال زقوت على اجلانب املتعلق به..
3- اجلبهة الدميقراطية وقد اطلع األخ قيس أبو ليلي وقدم ورقة اقرتاحات...

4- أما الشعبية فلم نعرض األمر عليهم ملوقفهم السليب يف قضية بين عودة، حيث كانوا سببا 
يف قوة الدعاية املضادة..
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5- أما اجلهاد اإلسالمي فكسبها فيه اجيابيات كبرية جدا، لكن ذلك يتطلب خططا وجهدا أكرب 
من تلك اليت مت وضعها خالل الشهرين املنصرمني، وبالنسبة هلذه اخلطة مل نعرض األمر عليهم 

وذلك لسلبية موقفهم إىل اآلن.

رت للكذب والتشهري باملقاومة: 2- وسائل إعالم »فتح« سُخِّ

وأنَّ معظم  »دايتون«،  ينشر عرب شاشة فضائية  ما  »كذب«  متعددة  فلسطينية  أكدت مصادر 
األخبار اليت تصدر من قبله عارية عن الصحة، وال أساس هلا على أرض الواقع، كما استنكرت 
القوى السياسية الفلسطينية »االدِّعاءات الباطلة«، اليت روّجها تلفزيون السلطة برام اهلل، وكّذبت 
عائالت فلسطينية ونفت ما نشره التلفزيون من أخبار ملفقة عنها، مفادها أهنم أساءوا إىل حركة 

محاس. 

ودأبت وسائل إعالم »فتح« على ترديد اهتامات ال أساس هلا من الصحة، منها أن حركة محاس 
قررت إقامة تشكيالت عسكرية تابعة للقوة التنفيذية يف الضفة الغربية، زاعمة أنه وجد حبوزة 

املعتقلني قطعاً من السالح األبيض، وبيانات حتريضية ضد السلطة وقيادهتا. 

اإللكرتونية  املواقع  بعض  عرضت  غــزة،  قطاع  يف  املواطنني  أمن  ضد  حتريضية  خطوة  ويف 
التابعة حلركة فتح واألجهزة األمنية، استطالعاً للرأي، يستطلع من خالله رأي الزوار يف العمليات 
»رام  بأوامر من مسؤولني يف  االنقالبني يف قطاع غزة  فلول  ينفذها  اليت  التخريبية،  التفجريية 
اهلل«، وطرح املوقع يف استطالعه سؤاالً يقول فيه، »هل تؤيد استمرار التفجريات اليت تستهدف 

ميليشيات »محاس« يف قطاع غزة، رداً على االنقالب وانتقاماً للضحايا؟ نعم - ال - ال أدري«. 

التيار  لقائد  التابع  برس«  »فلسطني  موقع  أن  تفيد  معلومات  األخرية  اآلونة  تسربت يف  وقد 
االنقالبي يف حركة فتح املدعو حممد دحالن، هو األكثر تفننا يف ترويج اإلشاعات الكاذبة حبق 
املقاومة وحركة محاس ومجع املعلومات عن املقاومة لصاحل خمابرات االحتالل، حيث حدَّد واحدة 
)أشكلون(  اتصاالت اجملدل  لدائرة  يتبع  وفاكس  هاتف  رقم  داخل غزة، عرب  مراسلته  من طرق 
ومنطقة  اجملدل  رقم  مفتاح  أن  العلم  مع  الصهيونية،  االتصاالت  لشركة  تابع  رقم  وهو  احملتلة، 
األمن  أجهزة  مع  املذكور  املوقع  بارتباط  والشك  الريبة  على  يبعث  ما   ،)68( هو  »إيرز« حتديداً 

الصهيونية.

العسكري حلركة اجلهاد اإلسالمي يف فلسطني، موقع  القدس«، اجلناح  رت »سرايا  كما حذَّ
»فلسطني برس« اإللكرتوني التابع لألمن الوقائي، من نشر أي أخبار مشبوهة أو مغلوطة، لقيادات 

يف السرايا هبدف نشر الفتنة بني أبناء الشعب الواحد. 

كما واصلت وسائل اإلعالم التابعة حلركة فتح شن محلة حتريضية ضد حركة محاس، اليت 
زادت من حدهتا مع حلول الذكرى العشرين النطالقة احلركة، فقد زعمت تلك الوسائل اإلعالمية 
نقالً عما أمسته مصادر أمنية إن »محاس« ختطط لتنفيذ سلسلة من التفجريات وعمليات إطالق 

نار جتاه املشاركني يف مهرجاهنا املركزي بغزة.
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وقد متّكن شاب فلسطيين هاٍو لإلنرتنت، يعيش يف مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، من 
كشف »كذب« إعالم حركة فتح ومواقعها اإللكرتونية على شبكة االنرتنت، بعد أن أرسل هلا خرباً 
مواقعها،  أحد  بريد  عرب  صحيحة،  غري  معلومات  وضمّنه  بنفسه  فربكه  2007/8/11م،  بتاريخ 
وسرعان ما نشر هذا اخلرب املفربك يف كافة مواقع »فتح« دون التأكد من صحته، بعد أن أرسل 
خرباً للربيد اإللكرتوني ملوقع »الكوفية برس« التابع حلركة فتح حول قيام عناصر من كتائب الشهيد 
عز الدين القسام، اجلناح العسكري حلركة محاس، باختطاف قيادي يف »فتح«، وذكر اسم شخص 
وتبعه  اخلرب،  بنشر  برس«  »الكوفية  موقع  قام  ما  وسرعان  يونس!  خان  يقطن يف  عقلياً  خمتل 
باقي املواقع اإللكرتونية التابعة حلركة فتح ومنتدياهتا بنشر اخلرب، مع صور لعناصر من الشرطة 

الفلسطينية. 

الــدوالرات اليت  ويف السياق ذاته، أفادت مصادر إعالمية أن حركة فتح رصدت مئات آالف 
مولتها »حكومة« سالم فياض غري الدستورية من املساعدات اليت تصل للشعب الفلسطيين لتفعيل 

خمطط حتريضي ضد احلكومة الفلسطينية الشرعية. 

وحسب املخطط الذي سربته أوساط إعالمية، متَّ االستعانة هبا يف تنفيذ املخطط، فإنَّ التوجه 
يقضي بإعادة تفعيل مكتب اإلعالم احلركي، وجتنيد عدد من الصحفيني وكتبة التقارير واملخربين 
يف كل حمافظة من حمافظات قطاع غزة، ورصد مكافآت مالية ضخمة لكل من يفربك قصة 

حتظى باالنتشار يف الشارع الفلسطيين. 

مراسليها ميثلون  من  وعدداً  وأحد مسؤوليها  اجلديدة«  »احلياة  أن صحيفة  املصادر  وأكدت 
جزءاً أساسياً من مطبخ التحريض اإلعالمي الذي مت تشكيله، وبدأ مبمارسة أعماله بنشر قصص 
وأخبار ملفقة حول قيام مسلحني من حركة محاس والشرطة باالعتداء على عناصر من »فتح« 

واملواطنني يف غزة. 

وتذكر املصادر أنه مّت منح مكافأة عالية تقدّر خبمسة آالف دوالر ألحد الصحفيني الذي فربك 
خرب مزعوم عن اعتقال الشرطة الفلسطينية يف غزة شبكة من العمالء من »كتائب القسام«، وقام 

بنشر سلسلة أخبار على شكل محلة، على غرار احلمالت اليت اعتاد القيام هبا. 

كما مت ختصيص رواتب إضافية، إضافة ملكافآت للصحفيني، مع وعودات برتقيتهم لدرجات 
وظيفية عالية حال فعلوا جهودهم، مبينة أن بعض الصحفيني الذين عرض عليهم العمل يف هذه 
الطواقم رفضوا يف البداية، إال أهنم وافقوا على العمل يف النهاية بعد هتديدهم بقطع رواتبهم، 

ونشر بعض الوثائق اليت تدينهم أمنياً وأخالقياً. 

أما الناتج فال يعدو أن يكون روايات منسوجة بعناية واختالقات صحفية، تتزاحم فيها التفاصيل 
املفربكة، وهبوط قياسي يف املستوى األخالقي الهتمامات أدوات الدعاية اليت تعتمد على هذه 
احلصيلة املثرية للغثيان، وحسب ما يرشح، فإنّ هذه املوازنات املخصصة للتضليل اإلعالمي تأخذ 
طابع املنافسة بني الراغبني يف االستفادة من أعطيات مالية مسترتة، كي يستلّوا أقالمهم ويكتبوا 

ما يُراد أن يُكتب. 
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وعلى السطح تبدو حصيلة هذا الفيض من القصص اليت خرجت هبا خياالت مريضة للجالسني 
يف مكاتب صحفية، أو أركان مكتبية، غالباً ما تكون وثيقة الصلة بأجهزة أمنية بعينها أو بنافذين 

من تيار بعينه يف حركة فتح، بينما تقود بعض اخليوط إىل مقر املقاطعة ذاته يف رام اهلل. 

ومل تستبعد املصادر اشرتاك أطراف من املخابرات الصهيونية يف توجيه وإعداد جوانب اخلطة، 
مبيِّنة أن هناك شكوكاً كبرية يف أن توقيت تنفيذ اخلطة يف املدة األخرية له عالقة حبملة التصعيد 

الصهيوني الواسعة والنوايا املبيتة ضد غزة. 

وتابعت »يسعى االحتالل من خالل نشر اإلشاعات ومتريرها عرب إعالم حركة فتح إىل إرباك 
الساحة الفلسطينية وبلبلة الشارع ونزع الثقة من قوى املقاومة، وعلى رأسها حركة محاس وكتائب 

القسام، فضالً عن صرف األنظار عن اجلرائم اليت يرتكبها االحتالل. 

والحظ مراقبون أنّ ما تنشره مواقع التضليل، وهي كثرية ومتزايدة، سرعان ما تتلقفه املواقع 
فضائية  عليها  يطلق  اليت  »فتح«،  جانب  من  املــدارة  التلفزيونية  القناة  تــرتدّد  ال  بينما  األخــرى، 

»فلسطني«، يف الرتويج ملا يأتيها من ذوي اخلياالت املريضة. 

فاألمر يتعلّق بنسخ متعددة من األكذوبة الواحدة، مبا يُراد منه أحياناً إبراز القصة الومهية على 
أهنا حقيقية بالفعل، فما يأتي يف موقع حتريضي من قبيل »فلسطني برس« مثالً، التابع جلهاز 

»األمن الوقائي«، ميكن العثور عليه يف مواقع أخرى عديدة، بغض النظر عن املصدر. 

ومينح ذلك األداء االنطباع بأنّ األمر يتعلق بـ »مطبخ إعالمي« جيمع جمموعة من اجلالسني 
خلف مكاتبهم خصيصاً كي حييكوا القصص املثرية اليت ينبغي أن تكون كالعادة مرتبطة بأمساء 

ومواقع ويتم إيرادها ملتبسة بوقائع معروفة أحياناً كي يسهل تسويق األوهام وتروجيها. 

ورصدت املصادر ارتفاع وترية األخبار امللفقة مع ارتقاء الشهداء والتوغالت اليت تقوم هبا قوات 
االحتالل، خاصة إذا كان الشهداء من كتائب القسام وهو ما اعتربه مراقبون حماولة تشويه الصورة 

الناصعة اليت تشكلت عن جماهدي »محاس« يف أنظار املواطنني. 

وباتت »الدعاية السوداء« اليت تروِّجها مواقع إلكرتونية ووسائل إعالمية تدور يف فلك تيار بعينه 
يف حركة فتح، جوهر املواد اليت تقدمها يف قوالب دعائية وبدوافع مسبقة، وأما املضامني فهي 

كلمات حمبوكة مبا يوافق هوى كاتبيها، ومن ميوِّهلم. 

وبالتايل فإنَّ تيار »عباس« يقضم العمل الصحفي قضماً، ويلتهم املعايري املهنية التهاماً، وما 
حال الصحف اليومية اليت تضطر للحصول على موافقات من رام اهلل إاّل خري شاهد على ذلك، 
فقد تدهور العنوان الصحفي، وتكلّست متون األخبار، ومل تعد املواد املنشورة سوى نصوص رتيبة 

منزوعة القيمة يف عديد احلاالت. 

أما »تلفزيون فلسطني«، فقد حوّلته روح السطو على العمل اإلعالمي وإرادة التسلّط املفروضة 
على العاملني فيه، إىل جهاز مرئي عاجز، ينصرف عنه مشاهدوه األقرب قبل غريهم، بعد أن 
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حتوّل إىل غرفة دعاية تبث نتاجها املهزوز إىل املشاهدين يف مشارق األرض ومغارهبا. 

وقبل ذلك وبعده، تتحوّل وكالة »وفا«، إىل واحدة من أكثر وكاالت األخبار يف املنطقة ختلفاً، وهي 
متعن يف ذلك أكثر فأكثر، ألّنها أصبحت جمرد ناطق باسم فريق معزول شعبياً ومرجوح الكّفة. 
العمل الصحفي،  الفلسطيين على هذه احلالة من  الشارع  يتندر بعضهم يف  أن  وليس من فراغ 

فيخمِّن بعضهم أنّ االختصار من ثالثيّ األحرف »وفا« هو لـ »وكالة األنباء الفتحاوية«.

موازنة ضخمة مبئات آالف الدوالرات، ليست اإلدارة األمريكية عنها ببعيدة، خيصصها فريق 
سالم فياض ألغراض الدعاية وتلفيق األخبار الكاذبة وإدارة ما يسمّى »احلرب اإلعالمية« ضد 

حركة محاس.

• وكالة »وفا« لألنباء.. وادّعاء االلتزام بوقف احلمالت اإلعالمية:

الفلسطيين  احلــوار  أرضية خصبة إلجناح  يُمهِّد  أن  شأنه  من  اإلعالمية  احلمالت  وقف  إنَّ 
وإهناء حالة االنقسام املوجودة اليت تُذكيها كثري من املواقع التابعة لسلطة »دايتون«، وعلى الرغم 
من مواصلة انتهاك احلريات اإلعالمية حبظر فضائية »األقصى« ومنع توزيع صحيفيت »فلسطني 
الصفراء«  »املواقع  عرب  الواضح  التحريضي  الدور  استمرار  وكذلك  احملتلة،  بالضفة  والرسالة« 
حلركة فتح، جند أن احلكومة الفلسطينية وحركة محاس قد استجابت استجابة فورية لدعوات 
رئيس  أصــدره  الذي  البيان  ويبقى  ومؤسساهتا،  وسائلها  اإلعالمية يف خمتلف  احلمالت  وقف 
الفلسطينية  للسلطة  الرمسي  اإلعالم  من  خرجت  بيانات  من  تاله  وما  عباس  السلطة حممود 
تدعو وتلتزم بإيقاف كافة أشكال احلمالت اإلعالمية لتهيئة األجواء للحوار، على احملك واالختبار 
يف املمارسة العملية، إذ ال تزال وكالة »وفا« لألنباء التابعة لسلطة »عبَّاس« مستمرة يف مهامجة 
حركة محاس، فالوكالة منذ يوم 2008/6/7م الذي أعلن فيه رئيس السلطة عن ذلك وحتى يوم 

2008/6/14م، أوردت تسعة أخبار ورد فيها وصف حركة محاس باملليشيات.

 وقد استنكرت احلركة يف تصريح صحفي هلا بتاريخ 2008/6/14م، هذا اخلرق إلعالن وقف 
احلمالت اإلعالمية التحريضية، وجاء فيه: ».. هذا عدا عن إيرادها يف العديد من األحيان أخباراً 
ال أساس هلا من الصحة، هذا فضالً عن سيل االهتامات واإلساءات اليت تزدحم هبا مواقع حركة 
فتح اخلاصة، ويدلِّل ذلك على عدم جدية اإلعالن عن وقف احلمالت اإلعالمية، وأن ما مسعناه 
هبذا اخلصوص كان جمرد تصرحيات إعالمية ليس أكثر وهو ما يشوِّش األجواء الالزم توفريها 

لبدء احلوار«.

 ومن جانبها، استهجنت احلكومة الفلسطينية بشدة احلملة اإلعالمية اليت تتعرض هلا باإلضافة 
إىل حركة محاس من قبل وسائل إعالم تابعة حلركة فتح، مشرية إىل أهنا تستهدف إفشال جهود 

إجناح احلوار الوطين قبل بدئه.

وقال الناطق باسم احلكومة طاهر النونو يف تصريح صحفي: »تتابع احلكومة عن كثب احلملة 
باسم  املعروفة  فضائيتها  عرب  سواء  فتح  حلركة  التابعة  اإلعــالم  وسائل  تشنها  اليت  اإلعالمية 
»فضائية فلسطني« أو الصحف واملواقع االلكرتونية والتصرحيات التحريضية، واليت جتاوزت كل 
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اخلطوط احلمر، على مستوى التدني يف األلفاظ أو العبارات، ووصلت إىل حدِّ الدعوات بالقتل 
يف بعض املواقع«. 

وقال: »إن أشخاصاً وقيادات يف حركة فتح تريد أن تعيدنا إىل ذات املربع األول عرب إذكاء الفتنة 
وإحيائها من جديد سواء على مستوى بعض الناطقني أو املوتورين الذين يفرقون وال جيمعون، 

ويشتتون وال يوحدون«. 

وأكد أن احلكومة لن تنجر وراء اخلطاب اإلعالمي الذي وصفه بـ »املوتور واهلابط«، مشدِّدا 
على أنَّ من مستلزمات جناح أيِّ حوار وقف هذه التصرحيات واحلمالت اإلعالمية املوجهة، ووقف 

االعتقال السياسي.

3- مؤيد بين عودة.. وسيناريو العمالة الزائف:

الضارب جذوره  بالفساد  املتعفنة  »دايتون«،  تنتهجها سلطة  اليت  الرخيصة  األمنية  اللعبة  إنَّ 
بني أركان أجهزهتا، هي لعبة بال أخالق وال ضمري، ومتثل فشالً ذريعاً يف مشروعها الذي حيمل 
أجندات غري وطنية، تتساوق مع االحتالل وخارطة طريقه، من خالل عمليات االعتقال، واالبتزاز، 
باملقاومة  املس  األوسلوية، تستهدف  السجون  وكاذبة داخل  باطلة  وفربكة واختالق سيناريوهات 

وفصائلها.

»عباس«  اليت فاقت يف بشاعتها كل تصوّر دفعت  الشريفة واجلرائم  األساليب غري  كل هذه 
وزمرته األمنية بعد ثبات فشلها الذريع يف تركيع املقاومة واجتثاثها من الضفة الغربية، بفضل 
صمود ووعي الشعب الفلسطيين، إىل السعي والبحث عن نصر مزيَّف، وكبش فداء خيرجهم من 
ورطتهم، فلم جيدوا غري الشاب مؤيد بين عودة ليتم اعتقاله وتعذيبه، ومن ثمَّ ابتزازه بأرخص 
جهاز  مدير  الطرياوي  حسني  توفيق  املدعو  خياالت  من  مريضة  روايــات  نسج  ليتم  األساليب، 
املخابرات العامة بالضفة الغربية احملتلة، صاحب امللفات السوداء حول ادّعاء عمالة هذا اجملاهد 

القسَّامي، ليكشف بعدها زيف هذا االدِّعاء.

لقد اكتنف قصة الشهيد مؤيد بين عودة غموض ارتبك خالله كثري من الناس يف معرفة وجه 
احلقيقة، وها حنن نسردها هنا بني أسطر )الكتاب األسود( لتظل أحداثها وصمة عار على جبني 

كل من ساهم يف فربكتها وتشويه حقائقها وتسويقها.

• االعتقال ثم التعذيب:

يف بيان نُشر)43( عن عائلة املعتقل بين عودة، قالت فيه: »إن األجهزة األمنية يف جنني، اعتقلت 
ابنها مؤيد يوم األحد 2007/7/22م، من منزله يف »طمّون« بطوباس، بعدها متَّ نقله إىل سجن جنني، 
حيث تعرّض لتعذيب شديدٍ وقاٍس، وفقاً ملا أخربنا به هو عند زيارته يف نابلس، وما أخربنا به السّجناء 
الذين كانوا معه يف سجن جنني، ومتَّ اإلفراج عنهم الحقاً، ثم نقل مؤيد من سجن »جنني« إىل سجن 

»جنيد« يف نابلس يوم اخلميس 2007/8/2م، بعدها متَّ إرسال »مؤيد« إىل احملكمة يف نابلس«.

)43( لقراءة نص البيان، انظر حمور املالحق، ص:346.
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وأضافت »مسح لنا بزيارته يف سجن اجلنيد يوم االثنني 2007/8/6م، حيث زاره أخوه نضال، 
على  التوقيع  على  وأجــرب  جنني،  وقــاس يف  شديد  لتعذيب  تعرض  أنه  مؤيد  أخربنا  الزيارة  ويف 

اعرتافات ال أساس هلا من الصحة من بينها اهتامه باخليانة«.

• السيناريو الكاذب

بدأت مالمح اخلطة املفربكة، حينما سرَّبت املواقع اإلعالمية واألجهزة األمنية التابعة حلكومة 
لدرجة  عــودة«،  بين  »مؤيد  املواطن  تعذيب  عن  يتحدث  الذي  الكاذب  اخلرب  الالشرعية،  فياض 
اإلعياء الشديد، ونقله إىل املشايف اإلسرائيلية لتلقي العالج، وكان على رأس مروجي اخلرب الكاذب 
املدعو توفيق الطرياوي عرب »وكالة معا اإلخبارية«، واليت نشرت اخلرب على لسان الطرياوي، إىل أن 

مت تناقله يف وسائل اإلعالم التابعة للمقاومة الفلسطينية، نقالً عن تلك الوكالة اإلخبارية.

يف  املواطنني  تعذيب  ليستنكر  أبيه،  بكرة  عن  غزة  قطاع  خرج  حينما  احلسم  وكانت حلظة 
الضفة الغربية، وهنا قام موقع »معا« اإلخباري حبجب خرب الطرياوي امللفق، يف الوقت الذي سرب 
تلفزيون »فلسطني« التابع لسلطة عباس، خرب يفيد بقرب عرض شريط مصور ملؤيد بين عودة 

على شاشة ذلك التلفزيون.

وحتى ال يرتك الطرياوي حلركة محاس أية حجة لإلنكار، وقبل أن يتم بث اعرتافات بين عودة 
على اهلــواء، كان ال بد من خطوة أخرية لكي ال يدع أي جمال حلماس لنفي عضوية بين عودة 
لصفوفها، فأشاع خرب مقتله داخل سجون السلطة، فما كان من إعالم حركة محاس إال أن ندد 
هبذه اجلرمية حبق أحد أبنائها، واليت ال أحد يستطيع معرفة حقيقتها إال من يعتقل هذا األسد 

القسامي، ويسومه سوء العذاب، ويلفق حبقه األكاذيب.

عودة،  لبين  تسجيالً مسرحياً  »فلسطني«  املسمى فضائية  عباس  تلفزيون سلطة  بثّ  بعدها 
اعرتف فيه بأمور كثرية، تصب يف جمملها على أنه »عميل إلسرائيل«، حيث قال ذلك، ومالمح 
التعذيب اإلجرامي بادية عليه، وحاولت تلك األجهزة الوبائية وامليليشيات املتعطشة للقتل، عرب 

وسائل اإلعالم الفتحاوي، إظهار أهنا قد أمسكت هبذا الشاب واعتقلته لعمالته!!

إنَّ صورة الشاب مؤيد وهو يعرتف جبرائم مل يفعلها حتت سطوة التعذيب واإلرهاب، وإن مل 
تظهر يف الشريط الذي أعلنوه، جتعلنا نعود بالذاكرة إىل عام 1996م، وما فعلته األجهزة األمنية 
األوسلوية حينها بأبناء حركة محاس يف غزة، وإجبارهم على االعرتاف أمام شاشة نفس التلفزيون 
يف حينه، بأهنم تلقوا أوامر من قيادات »محاس« يف إيران الغتيال الراحل ياسر عرفات عن طريق 
زرع عبوات ناسفة يف املقربة الشرقية، وأيضا التخطيط الغتيال العديد من قيادات حركة فتح 

وأجهزة السلطة يف حينه.

إهنم أناس امتهنوا الكذب وامتهنوا بث اإلشاعات املغرضة واالعرتافات الكاذبة من أجل التشكيك 
إهنا كذبة كبرية خرجت  النهار،  رابعة  القسَّام، ولكن ها هي احلقيقة تظهر كالشمس يف  بأبناء 
أنبائهم  وكاالت  إذاعتهم ويف  تلفازهم ويف  كل حمافلهم، يف  دوما يف  يكذبون  فهم  أفواههم،  من 
يصدقهم،  إن  الشعب  من  ويريدون  ويصدقوهنا،  الكذبة  يكذبون  وهم  االلكرتونية،  مواقعهم  ويف 
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وبقياداهتا  بأبنائها  الرواسي  اجلبال  مشوخ  شاخمة  »محــاس«  تقف  منهم  متاماً  النقيض  وعلى 
وجبماهريها، ولن تثنيها األكاذيب وال األراجيف واإلشاعات واملسرحيات اليت يبثوهنا، فكل ذلك 

أوهن عند »محاس« من بيت العنكبوت.

قال تعاىل: )أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنََّة وَلَمَّا يَْأتُِكمْ مَثَُل الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ َقبْلُِكمْ مَسَّتْهُمُ الْبَْأسَاءُ 
َقِريبٌ(  اللَّهِ  نَصْرَ  إِنَّ  أاََل  اللَّهِ  نَصْرُ  مَتَى  مَعَهُ  آَمَنُوا  وَالَّذِينَ  الرَّسُوُل  يَُقوَل  حَتَّى  وَُزلِْزلُوا  رَّاءُ  وَالضَّ

البقرة:214.

• منْ األوىل باالعتقال .. اجملاهدون أم العمالء؟!

متى  منذ  األول:  تساؤالن،  العام  الــرأي  ذهن  إىل  يتبادر  القصة،  أحــداث هذه  تسارع  يف ظل 
تعمل أجهزة سلطة »دايتون« على مالحقة عمالء االحتالل؟! وهي اليت أطلقت سراح ما يزيد عن 
200 عميل جلهاز »الشاباك« الصهيوني، وتنسِّق أمنياً معها ليَل هنار وبال حياء، واستعينوا بصور 
لقاءاهتم احلميميّة مع قادة العدو الصهيوني بعد كل جمزرة صهيونية يف الضفة والقطاع)44(!! 
والثاني: ما حاجة أجهزة السلطة إلدخال هذه القصة يف سياق اللعبة اإلعالمية؟ هل هو من أجل 
حتقيق مزيد من النقاط على حركة محاس، وإظهارها كحركة ال تقول احلقيقة!! وهو املوقف الذي 
السلطة حممود عباس، وسعيها خلدمة  لرئيس  التابعة  األمنية  تلك األجهزة  يؤكد عدم حيادية 

طرف على حساب طرف آخر.

فإذا كانت األجهزة األمنية يف الضفة الغربية صادقة يف اعتقال العمالء، فلتسارع العتقال من 
أمر باعتقال وتعذيب ليس مقاوماً واحداً فقط بل عشرات املقاومني، وهي ال حتتاج أن تلفق له 
تسجيالً حتت التعذيب، أو تستخدم الوسائل القذرة لنزع االعرتافات، يكفيها أن تقرأ وترى وتسمع 

ما نشرته وسائل اإلعالم الصادقة.

لتعتقل تلك األجهزة لو كانت صادقة، قادة األجهزة األمنية الذين سامهوا يف تسليم املقاومني 
واملناضلني من أبناء الشعب الفلسطيين، وعلى رأسهم املناضل أمحد سعدات، ومن قام بتسليم 
احتل  لعدٍو  وليدفعوا مثن مقاومتهم  البطيء،  باملوت  لتقتلهم  االحتالل  لقوات  اخلاليا اجلهادية 

أرضهم!!

• تداعيات اعتقال بين عودة:

»محاس« تدحض رواية سلطة »دايتون«:

قالت حركة محاس على لسان فوزي برهوم الناطق باسم احلركة: »إن هذا األمر يكشف عن 
سجون  يف  املعتقلني  احلركة  أبناء  يستهدف  الذي  القاسي  والتحقيق  الوحشي  التعذيب  حقيقة 
السلطة بالضفة الغربية، وينبئ عن تدني املستوى األخالقي والوطين يف سجون السلطة، وسيطرة 
اهلمجية على أذهان احملققني الذين مل يردعهم رادع يف ظل الصمت املتنامي والتكتيم اإلعالمي 

املتواطئ«.

)44( لالطالع على بعض هذه الصور، انظر حمور املالحق، ص:366.
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وقال برهوم: »إنَّ ما مسي باالعرتافات اليت بثها تلفزيون حركة فتح »تلفزيون فلسطني« حول 
اعرتافات الشاب مؤيد بين عودة، املختطف من قبل األجهزة األمنية الفلسطينية وحتديداً جهاز 
املخابرات العامة، بأنه مجلة من الكذب واالفرتاء«، مشدداً على أن »هذه االعرتافات انتزعت حتت 

الضرب والتعذيب الشديد«.

وأكد أن »هذه االعرتافات تلقن تلقيناً ملؤيد بين عودة، خاصة لو الحظنا الوقفات الكثرية يف 
الشريط، ومتدرب صغري ميكن له كشف ذلك«، الفتاً إىل أن »خرب موت مؤيد بين عودة مل يكن 
ابتداعاً من حركة محاس، ولكنه كان على لسان توفيق الطرياوي للنائبة خالدة جرار، واليت اتصلت 
بالطرياوي عقب استفسار أهل بلدته »طمون« عن مصري بين عودة، وأكد هلا الطرياوي بأنَّ الشاب 
يف وضع حرج، وعند سؤاهلا للمرة الثانية أكد هلا الطرياوي أنه يف حالة موت سريري، وهو موجود 

يف إحدى املستشفيات اإلسرائيلية، وعليه بنت احلركة موقفها«.

النائب جرار تتَّهم الطرياوي بـ »الكذب«:

لتحرير  الشعبية  للجبهة  التابعة  علي مصطفى«،  »أبو  قائمة  عن  جرار  خالدة  النائب  ذكرت 
فلسطني، يف تصريح صحفي هلا يوم السبت 2007/8/11م، أنَّ العميد توفيق الطرياوي، أكد هلا 
أُبلغت  يوم اخلميس املاضي »أن مؤيد بين عودة يف حالة موت سريري«. وقالت جرار: »بالفعل 
من الطرياوي شخصياً بعد تلقي اتصال من أحد أفراد العائلة لطلب السؤال عن حالته، أن وضع 

املعتقل بين عودة صعب جداً«.

االتصال  فعاودت  تويف،  قد  »مؤيد«  بأنَّ  يفيد  العائلة  من  وصلين  آخر  اتصاالً  »أن  وأضافت 
بأحد  موجود  وهو  سريري،  موت  حالة  يف  هو  »بالفعل  الواحد  باحلرف  وجاوبين  بالطرياوي 

مستشفيات الداخل، يف إشارة إىل األراضي احملتلة سنة 1948م«. 

اتصاالً من  تلقيت  الثامنة من مساء اجلمعة )8/10(  الساعة  قائلة: »يف حدود  تابعت جرار 
الطرياوي يعتذر فيه، ويقول يل: »إني كذبت عليك والشاب وضعه جيد«، متسائلًة عن اهلدف من 

هذه الروايات اليت تدور بتضارب كبري.

اهليئة الفلسطينية املستقلة حلقوق اإلنسان:

اليت  الطريقة  قانونية  فيه على عدم  دت  أكَّ بتاريخ 2007/8/13م،  بياناً صحفياً  اهليئة  أصدرت 
متَّ هبا عرض »اعرتافات« مؤيد بين عودة على شاشة تلفزيون »فلسطني«، وقالت اهليئة: إهنا تسجل 
أي متهم عرب وسائل اإلعالم قبل عرضة على قاضي حمكمة  اعرتافات  استنكارها ألسلوب عرض 
ضمن إجراءات وأصول احملاكمة العادلة، كما تعترب أن من شأن ذلك أن يؤدي إىل التشهري أو احلط من 

كرامة املواطن واإلساءة إىل عائلته، إن مل يكن ذلك للمجتمع بشكل عام.

ويف سياق متصل، يقول ناشطون حقوقيون تابعوا أداء األجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية 
منذ تأسيسها، إنّ ما جرى ما هو إاّل أسلوب رخيص كثرياً ما جرى استخدامه البتزاز املعتقلني، وإرغامهم 

على دفع إتاوات لضباط وقادة بدعوى تربئتهم من هذه االهتامات اليت أُجربوا على تسجيلها.
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ويفيد أولئك احلقوقيون بعلمهم عن عدد من التسجيالت امللفقة كانت تُعرض على اإلعالم، 
أجل  من  هبا  االحتفاظ  يتم  أخرى  وتسجيالت  وطنية،  حركات  تشويه  منها  يراد  عندما  خاصة 
دين أنّ مثل هذه االعرتافات ليس هلا أية صدقيَّة قانونية، فضالً عن أهنا  املساومة واالبتزاز، مؤكِّ

متثل ضرباً لكلِّ أسس اجملتمع األخالقية والقيميَّة.

4- دراسة إعالمية تظهر أنَّ خطاب »فتح« اإلعالمي موجَّه يف غالبيته ضد »محاس«:

انتهت دراسة حبثية إعالمية إىل خالصات واضحة تظهر أنَّ خطاب »فتح« اإلعالمي موجَّه 
التَّطرق  واضح  وبشكل  يندر  فيما  هلا،  التابعة  واملؤسسات  حركة محاس  كلّيٍّ ضد  شبه  بشكل 

لالحتالل الصهيوني. 

وجاء يف ملخص لدراسة مطوَّلة أجراها طلبة من قسم الصحافة من جامعيت بريزيت والنجاح 
القسم  أنَّ  وحتى 2007/8/15م،  املمتدة من 2007/6/15م  الزمنية  املدَّة  الغربية، ويف  بالضفة 
الغالب يف مواقف وتصرحيات قيادات ورموز حركة فتح موجَّه ملهامجة حركة محاس بشخوصها 
للكيان  النسبة إىل 93% مقابل 7% حتمل نقداً  الداخل واخلــارج، لتصل  وهنجها ومؤسساهتا يف 

الصهيوني.

وتبيَّن من خالل االستعراض أنَّ هناك تسابقاً واضحاً يف إصدار التصرحيات بني الناطقني 
اإلعالميني حلركة فتح إىل حدِّ رصد 14 تصرحياً يف مخس ساعات حول ذات القضية ممَّا يظهر 

عدم وجود ربط بني قنوات احلركة اإلعالمية، ويضع ناطقيها يف إطار التنافس املذموم.

ومن خالل املتابعة للصحف الفلسطينية اليومية إضافة إىل حمطات التلفزة واإلذاعة احمللية 
املنتشرة يف احملافظات املختلفة، تبيَّن أنَّ مواقف ورؤية »فتح« هي املسيطرة وصاحبة احلظ األوفر 
بني الفصائل األخرى بنسبة تصل إىل 78% فيما »محاس« ال حتظى سوى بـ 13% والنسبة املتبقية 
االستيطان  قضايا  أن  تبيَّن  املضمون  حبث  خالل  ومن  األخــرى،  التنظيمات  باقي  على  عة  موزَّ
والالجئني واألسرى وممارسات االحتالل نادراً من تطرح يف مواقف وآراء رموز وقيادات وناطقي 
حركة فتح، فيما تتضمّن الّتصرحيات املوجهة ضد »محاس« عبارات الذعة ومصطلحات قاسية 
مل يسبق أن استخدمت يف أجبديات »فتح« على مدار أربعة عقود، ومن خالل استعراض مضمون 
يف  احلركة  باسم  املتحدث  الزعارير«  »فهمي  أنَّ  تبيَّن  فتح،  حركة  وناطقي  قيادات  تصرحيات 
الضفة الغربية، ومجال نزال الناطق باسم احلركة يف الضفة الغربية أيضا، قد حصال على أعلى 
إىل 97% من جممل تصرحياهتما، يف  النسبة  اهلجوم على حركة محاس، حيث تصل  نسبة يف 
الوقت الذي تكاد ختلو هذه التصرحيات من أي نقد للكيان الصهيوني، وحسب توزيع التصرحيات 
املوجّهة ضد حركة محاس مقارنة باملوجهة ضد »إسرائيل«، فإنَّ توزيعها على قيادات »فتح« كان 

حسب التقسيم التايل: 

• فهمي الزعارير )الناطق باسم فتح يف الضفة الغربية(: %97.
• مجال نزال )الناطق باسم فتح يف الضفة الغربية(: %97.

• مسري نايفة )الناطق باسم فتح يف طولكرم(: %94.
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• نبيل عمرو )املستشار اإلعالمي للرئيس حممود عباس(: %93. 
• أمحد عبد الرمحن )الناطق الرمسي باسم فتح(: %92. 

• عزام األمحد) رئيس كتلة فتح الربملانية(: %91.
• جناة أبو بكر )عضو جملس تشريعي عن نابلس(: %89.

• زياد أبو عني )وكيل وزارة األسرى وقيادي يف احلركة يف رام اهلل (: %87.
• سحر القوامسي )عضو جملس تشريعي عن اخلليل(: %82.

• مجال الطرياوي )عضو جملس تشريعي عن نابلس معتقل(: %80.
• عيسى قراقع )عضو جملس تشريعي عن بيت حلم(: %65.

• عبد اهلل عبد اهلل )عضو جملس تشريعي عن رام اهلل(: %62.
• تيسري نصر اهلل )قيادي يف »فتح« يف نابلس(: %58.

ثانيًا ً: االنتهاكات واالعتداءات حبق الصحفيني ووسائل اإلعالم:

اعتمدت سلطة »أوسلو« منذ اليوم األول إلنشائها سياسة تعتيمية تقوم على قمع الرأي اآلخر، 
والحقت كلَّ من خيالفها الرأي، فرداً كان أو مؤسسة أو تنظيماً سياسياً، حيث نالت حركة محاس 
النصيب األوفر من هذه املالحقات واالنتهاكات، السيما بعد عملية احلسم يف قطاع غزة، ومشلت 

املمارسات واالنتهاكات األشكال اآلتية:

أ - االعتداء على حرية اإلعالم والصحفيني.

أخبارها  نشر  أو  مؤسسات حركة محاس،  على  اعتداء  أي  تغطية  من  الصحفيني  منع   - ب 
وبياناهتا.

ج - شنّ محلة مسمومة هدفها التشويه والتضليل حبق املقاومة وحركة محاس عرب قنواهتم 
اإلعالمية.

د - االعتداء بالضرب املربح حبق عدد من املصورين والصحفيني، العاملني يف وكاالت أجنبية 
وحملية، ملنعهم من تغطية املظاهرات السلمية. 

هـ - إحراق مسلحني ينتمون إىل جهاز أمن الرئاسة، سيارات عدد من الصحفيني، كما قاموا 
بوضع رسائل حتمل التهديد والوعيد.

و - وضع عناصر حركة فتح واألجهزة األمنية ملصقات مسيئة حلركة محاس على سياراهتم 
ومنازهلم، ومما كتب على هذه امللصقات: »محاس وإسرائيل وجهان لعملة واحدة«، وشوهدت على 
سيارات أنصار حركة فتح، وعلى السيارات العسكرية التابعة لألجهزة األمنية خاصة الشرطة، 
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وعلى أبواب احملال التجارية اليت ميلكها أنصار وأعضاء حركة فتح. 

ز - قيام قوات األمن مبنع عدد من الصحفيني من تصوير بعض األحداث، ويف معظم احلاالت 
طلب منهم االمتناع عن التصوير، وأخربوا الصحفيني بأنّ »التصوير ممنوع«، على الرغم من معرفة 

تلك األجهزة بالصحفيني.

ألبسط  فاضحاً  »خرقاً  ل  يشكِّ ما  الصحفيني،  حبق  السياسي  االعتقال  سياسة  انتهاج   - ح 
على  االعتداء  مسلسل  سياق  يف  وتأتي  الصحفي«،  العمل  حرية  تكفل  اليت  واملواثيق  احلقوق 
الصحفيني واملؤسسات الصحفية واإلعالمية يف مدن الضفة، واليت مشلت االعتداءات حرق وهنب 
إذاعات ومقرات قنوات فضائية،  املكاتب الصحفية، وإغالق مؤسسات إعالمية من  العديد من 

واعتقال البعض منهم واحتجازهم. 

ط - منع أجهزة »عباس« األمنية يف الضفة الغربية لصحيفيت »فلسطني« و»الرسالة«، اللتني 
تصدران يف قطاع غزة، من الطباعة والنشر والتوزيع يف الضفة الغربية، منذ عام كامل تقريباً، 
االنقالبي يف قطاع  التيَّار  يد  االعتداءات على  استهدفتها  اليومية  »فلسطني«  أنَّ صحيفة  يُذكر 
غزة، واليت من بينها إعدام الصحفيني سليمان العشي، وحممد عبدو بدم بارد. كما دأبت أجهزة 
األمن على اقتحام املكتب الرئيس واملكاتب الفرعية لفضائية »األقصى« يف الضفة الغربية، وقامت 

بأعمال ختريب داخلها، واعتقلت مراسليها ومدير مكتبها.

ي - إقدام مسلحني من حركة فتح بإطالق النار على عدد من املكاتب اإلعالمية يف الضفة 
الغربية، يف إطار عمليات خطف واالعتداء اليت ينفذوهنا، سعياً منهم لنقل الفتنة إىل الضفة، ويف 
الكثري من احلاالت كانوا يقومون بإطالق وابل من الرَّصاص بداخلها، ما يؤدِّي إىل وقوع أضرار 

مادية فيها.

1 - انتهاكات طالت مؤسسات إعالمية يف الضفة الغربية:

 1- بتاريخ 2007/6/12م: مت إغالق مكتب فضائية األقصى، واعتقال العاملني فيه، حسب 
ما أفاد به الشاهد )س(، وهو موظف يف »ميديا سنرت« املكتب اجملاور لفضائية األقصى، ففي 
حوايل الساعة العاشرة صباحاً حضر مسلحني ملثمني من حرس الرئيس الذين قاموا باقتحام 
مقر فضائية األقصى يف رام اهلل والذي يقع جنوبي مقر املقاطعة، وقاموا باعتقال الشباب الثالثة 

الذين يعملون يف احملطة ومصادرة األجهزة.

برس«  »ماس  مركز  بوابة  على  ليالً  النار  بإطالق  قام جمهولون  2007/6/14م:  بتاريخ   -  2
لإلعالم يف طولكرم، والذي تعود ملكيته للصحفي حممد حممد حسن شتيوي، 39 عاماً، وهو 
مدير فضائية األقصى التابعة حلركة محاس يف الضفة الغربية، ومل يتم التعرف على الفاعلني. 
ويف يوم األربعاء 2007/9/5م حضرت جمموعة من رجال األمن تقدر بـ 50 عنصراً إىل مكتب 
»ماس برس« ومت إغالقه بباب احلديد بدال من آخر من زجاج، ووضع قفل جديد وكتب عليه مغلق 
بأمر من احملافظ، ولدى مراجعة الشرطة من قبل مدير املركز اإلعالمي تبيَّن أنَّ السبب يعود إىل 

نقل أخبار لفضائية »األقصى« حول ممارسات األجهزة األمنية، وبقي املركز مغلقاً.
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مسلَّحني  الفلسطينية  املخابرات  من  أمن  رجال  ستة  حوايل  حضر  2007/6/15م،  يوم  ويف 
باألسلحة الرشاشة واملسدسات إىل منزل حممد شتيوي يف حوايل الساعة العاشرة ليالً، وسألوا 
يف  املخابرات  مدير  إىل  أقاربه  وبعض  هو  ذهب  ساعة  وبعد  وجــوده،  أنكرت  اليت  زوجته،  عنه 
طولكرم الستيضاح األمر، وتبيَّن أنَّ السبب يعود إىل بثِّ بعض األخبار من قبل فضائية األقصى، 
اهتم حممد شتيوي بإرساهلا. وبعد النقاش، استدعى مدير املخابرات يف طولكرم جلنة مشّكلة 
من األمن الوقائي واملخابرات والشرطة، والذين قاموا بالتوجه إىل مركز »ماس برس« لإلعالم، 
وسرقوا مجيع حمتوياته، وقالوا ملدير الفضائية حممد شتيوي: إنَّه حيظر عليه الظهور يف فضائية 
األقصى أو نقل أخبار هلا، أو االتصال هبا، وأنه حتت طائلة االعتقال والسجن، ويذكر أنَّ حممد 
شتيوي يعاني من مشكلة يف إحدى شرايني الرقبة، وقد غاب عن الوعي أثناء مصادرة حمتويات 

مكتبه.

ويعمل مع حممد شتيوي يف مكتب »ماس برس« الصحفي طارق شهاب، الذي متَّ استدعاؤه إىل 
مكتب األمن الوقائي يوم 2007/9/17م، الساعة العاشرة، ومت اإلفراج عنه عصراً بعد حتذيره من 
التعامل مع فضائية األقصى أو مراسلتها، وعندما ظهر امسه على فضائية األقصى أنه مت اإلفراج 
الوقائي باالتصال به وحتذيره بأنه إن مل حيذف هذا اخلرب من فضائية  عنه، قام جهاز األمن 

األقصى خالل نصف ساعة سيتم اعتقاله.

3- بتاريخ 2007/6/14م: مت حرق وتكسري شركة »سومر« للدعاية واإلعالن الواقعة يف عمارة 
البكري يف رام اهلل، حسب ما أفاد به السيد شادي السايس مالك الشركة، وإفادة الشاهد )س( 
صاحب احملل اجملاور للشركة، أنه بعد قيامه بإغالق الشركة حضر ثالثة أشخاص يلبسون زيّاًَ 
مدنياً، ويرتدون شارات كتائب األقصى، وكانوا حيملون قنينة »كوكا كوال« مليئة بالبنزين، حيث 
كسروا الزجاج بكعب البندقية ثم قاموا برش البنزين على األرض ممَّا أدى إىل اشتعال النار، ثم 
قاموا باالنسحاب، واتصل )س( بالدفاع املدني، حيث حضروا بعد 20 دقيقة إلطفاء النار، وقدَّرت 
قيمة اخلسائر بـ 90 إىل 100 ألف شيكل، وتضم مواد دعائية، جهازي حاسوب، مخس طابعات، 

ماكنة سكانر، مكتبني اثنني. 

4- بتاريخ 2007/6/15م: االعتداء على شركة »روكد« للدعاية واإلعالن يف رام اهلل، وحبسب 
ما روى شاهد عيان أنه متام الساعة الواحدة صباحاً حضر إىل عمارة سردا، حيث مقر الشركة، 
الرئاسة، قاموا  أمن  العسكري وحيملون شارات  الزي  يرتدون  مقنعاً  حوايل 50 إىل 60 مسلحاً 
بإغالق الشارع من املنارة إىل باب املقاطعة، وروى الشاهد أنه رأى املسلحني حيملون أكياساً كانوا 
قد أنزلوها من العمارة ال يعرف حمتواها، وأضرموا النار يف املكان، ومل يسمحوا للشرطة والدفاع 
املدني وال أصحاب الشركة باحلضور إلطفاء النار سوى الساعة الثالثة صباحاً بعد انسحاهبم، 

وتقدَّر قيمة اخلسارة بـ 150 ألف دوالر.

املشرف  أفاد  »السالم« يف قلقيلية؛ حيث  إذاعة  االعتداء على  بتاريخ 2007/6/15م: متَّ   -5
على اإلذاعة، أنَّ جمموعة من املسلحني امللثمني حضرت إىل مقر اإلذاعة، وقامت بكسر وإطالق 
النار على الباب املغلق بإحكام، كما قامت بتحطيم كّل حمتويات وأثاث اإلذاعة؛ مثل الزجاج عازل 
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الصوت، جهاز التكييف، املغاسل، الكراسي والطاوالت، ثمّ صعدوا بعدها إىل السطح لتدمري الربج، 
وقاموا بإطالق النار عليه وحل بعض األسالك؛ ألهنم مل يتمكنوا من الصعود ألعاله وتدمريه. 

أما بالنسبة ملعدات اإلذاعة نفسها، فلم يتمكنوا من تدمريها، حيث قام العاملون بإخفائها يف 
مكان خارج اإلذاعة خوفاً من مصادرهتا أو تدمريها، وأفاد املصدر نفسه أنه عندما ذهب لرؤية 
الدمار وحصر التخريب يف املكتب، اتصل به والده وطلب منه املغادرة على الفور والعودة للبيت، 
ألنه تلقى مكاملة هتديد من مصدر جمهول يطلب فيه من ابنه أن يغادر اإلذاعة على الفور وإالَّ سوف 

يُقتل، وما زالت اإلذاعة مغلقة حتى اآلن.

6- بتاريخ 2007/6/16م: متَّ االعتداء على تلفزيون »سنا«، حيث أفاد املدير الفين لتلفزيون 
نوع »جيب« يستقلّها حنو 20 مسلحاً حضرت إىل شارع عصرية،  أنَّ مخس سيارات من  »سنا« 
وقاموا باقتحام مقر تلفزيون »سنا« الطابق األول من عمارة زياد العامل الواقعة يف هناية شارع 
التلفزيون  إنَّ مبنى  عصرية، وقاموا بتكسري وختريب كامل لألثاث وسرقة بعض األجهزة، حيث 
متَّ  وقد  داخلي،  وخمزن  املنافع  إىل  باإلضافة  وأستوديو،  مونتاج  وغرفة  إدارة  غرفة  من  يتكوَّن 

ختريب ما يلي:

• تدمري السقف اجلاهز املمتد على كامل التلفزيون وتقدر اخلسائر بـ 4 آالف دوالر.

• تدمري وسرقة أجهزة التكييف وتقدر اخلسائر بـ 3 آالف دوالر.

• تكسري زجاج األستوديو وباقي األبواب الزجاجية وتقدر اخلسائر خبمسمائة دوالر.

• سرقة ديكورات األستوديو وتقدر اخلسائر بقيمة 1500 دوالر.

• سرقة جهاز اإلرسال بقوة 150 واط ومثنه 5 آالف دوالر.

• سرقة أجهزة الكمبيوتر وملحقاهتا )5 شاشات( بقيمة 2500 دوالر.

• سرقة ريسيفران بقيمة أربعمئة دوالر.

• سرقة فاكس بقيمة أربعمئة دوالر.

• سرقة طابعة ليزرية بقيمة 200 دوالر.

هذا باإلضافة إىل األضرار العامة؛ كتكسري املكاتب واخلزانات اخلشبية، ونزع املوكيت وتكسري 
املطبخ واحلمام، وتقدَّر قيمة اخلسائر بـ 2500 دوالر.

7- بتاريخ 2007/6/17م: االعتداء على مكتب الصحفي حسن التييت، حيث أفاد الصحفي 
التييت بأن مكتبه تعرَّض للحرق التام على يد جمهولني مساء ذلك اليوم، ومل يكن فيه أحد، حيث 
أتت النار على كل ما فيه من أجهزة وأثاث ومعدات للبث ووحدة املعاجلة اليت ال يوجد مثلها يف 
املكتب  وبالط  وأرض  جدران  أن  حتى  واألشرطة،  والشاشات  واحلواسيب  والكامريات  الشمال، 
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تضرر بالكامل. ويقع املكتب يف اجلبل الشمايل شارع األرصاد أسفل منزله اخلاص، وبالتايل فإن 
الدخان أصاب أثاث املنزل بالضرر غري املباشر من جراء الدخان الكثيف بسبب االشتعال السريع 

للمكتب نظراً الستخدامهم مواد قابلة لالشتعال السريع، وكان املنزل خالياً يف ذلك الوقت. 

ويعمل الصحفي التييت مصوِّراً لوكالة »رويرت«، كما أن املكتب يستخدمه الصحفيون العاملون مع 
كل الفضائيات )بال ميديا( إلعداد الصور والتقارير اخلاصة بالصحفيني إلرساهلا إىل فضائياهتم. 
وأفاد التييت بأنه مت خلع الباب بإطالق الرصاص عليه، وحسب حديث اجلريان له قالوا انه كانت 
توجد سيارتان هبا مسلحون ملثمون جيوبون الشارع، إذ كانوا يراقبون خروجه من املكتب واملنزل، 

كما أنَّ املسلحني أطلقوا النار داخل املكتب قبل حرقه؛ إذ وجدت عدة رصاصات بالداخل. 

8- بتاريخ 2007/7/24م: االعتداء على تلفزيون »آفاق«، حيث قام حنو سبعة مسلحني مقنَّعني 
مدينة  وأبو صاحلة يف شارع سفيان يف  عالول  الواقع يف عمارة  »آفــاق«  تلفزيون  مقر  باقتحام 
موا  نابلس، وقاموا بإطالق النار وحتطيم شاشات الكمبيوتر والتلفزيون وزجاج نوافذ املبنى، وحطَّ
باإلدارة،  اخلاص  احلاسوب  فيها  مبا  حاسوب،  أجهزة  ومخسة  تلفزيون،  ألجهزة  شاشات  أربع 
وقاموا باالنسحاب بعد تنفيذ هذا االعتداء مسبِّبني الرُّعب للموظفات األربع املوجودات يف تلك 

الساعة. 

وجاء االعتداء على خلفية األحداث اليت جرت يف جامعة النجاح ما بني حركيت فتح ومحاس. 
وصرَّح عيسى يوسف أبو العز من تلفزيون آفاق أنه تلقى على هاتفه النّقال مساء ذلك اليوم مكاملة 
هاتفية جمهولة املصدر هدَّده املتصل خالهلا، بأنَّ التلفزيون سيتعرض للتحطيم جراء مشاهدهتم 
على الشريط اإلخباري الذي يبثه التلفزيون من شبكة فلسطني اإلخبارية )PNN( ضمن جمموعة 
من التلفزيونات يف الضفة الغربية خرباً حتمّل فيه حركة محاس حركة فتح املسؤولية عمَّا جرى 
من أحداث يف جامعة النجاح، وأخربهم على الفور أنه سيوقف بث الشريط اإلخباري، وبعد مرور 

حوايل 45 دقيقة على ذلك االتصال حصل االعتداء.

2- انتهاكات حبق الصحفيني واإلعالميني يف الضفة الغربية:

أكد عدد من اإلعالميني والصحفيني أهنم تعرَّضوا لضغوط شديدة، وصلت حد التهديد املباشر 
حول  فقط  السلطة  عن  الصادرة  الرواية  ونشر  تبين  أجل  من  اجلسدي،  بــاألذى  هلم  بالتعرض 
األحداث اليت جتري يف الضفة، وعدم نشر احلقيقة حول االعتداءات من قبل أجهزة األمن ضد 

أبناء حركة محاس.

واستنكرت املؤسسات احلقوقية بشدة االعتداءات اليت تعرّض هلا عدد من الصحفيني على يد 
أجهزة األمن، مطالبة مبحاسبة كل من يثبت تورطهم فيها، وعبَّرت عن تضامنها مع الصحفيني 
ودعمها هلم يف أداء واجبهم املهين، مشدِّدة على أمهية محاية حرية العمل الصحفي يف األراضي 

الفلسطينية. 

وأدانت املؤسسات احلقوقية والنقابية منع الصحفيني من تغطية األحداث واستخدام العنف 
وغريها من أساليب اإلهانة واإلذالل حبقهم، جملرد أهنم يقومون بواجبهم املهين، وطالبت بوضع 
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حد لالنتهاكات اليت تتعرض هلا حرية العمل الصحفي واحلريات العامة، وحماسبة كل من يثبت 
تورطه فيها سواء باملمارسة أو بإصدار األوامر. 

حقل  يف  والعاملني  الصحفيني  بني  التضامن  لتعزيز  امللحة  احلاجة  على  تأكيدها  وجــدَّدت 
اإلعالم، مبا يقوِّي من قدرهتم يف الدفاع عن أنفسهم، وعن حقهم يف نقل احلقيقة ونقل الرأي 

والرأي اآلخر، وفقاً للقانون. 

كما أكد مراسلو الصحف احمللية أن التهديد مشل أيضاً وقف التعامل معهم، مما يعين خسارهتم 
آالف الشواكل نتيجة اإلعالنات اليت تنشرها السلطة بصورة دائمة يف تلك الصحف.

باحلريات  املتعلقة  واالنتهاكات  االعتداءات  العديد من  اإلنسان  وقد رصدت منظمات حقوق 
اإلعالمية واإلعالميني اليت حدثت من قبل عناصر األجهزة األمنية أو من قبل اجملموعات املسلحة، 
واستمرت االعتداءات على الصحف أو املراسلني أو املوزعني ونقاط التوزيع، إضافة إىل املالحقة 
واعتقال الصحفيني ومدامهة مقرات حمطات تلفزيونية وإذاعية وحملية ومكاتب صحفية وإغالق 
بعضها، ومصادرة حمتوياهتا، إضافة إىل االعتداء على بعض الصحفيني بالضرب واإلهانة ومنعهم 

من تغطية أحداث بعينها.

ومدامهة  وترهيب موظفيها،  والصحفية  اإلعالمية  املكاتب  على  النار  إطالق  ت عمليات  ومتَّ
بعضها وحتطيم حمتوياهتا وأثاثها ومصادرة أجهزهتا من قبل جمموعات مسلحة، وحرق بعضها، أو 
مدامهة املكاتب الصحفية وإغالقها من قبل أفراد األجهزة األمنية ومالحقة ومضايقة الصحفيني 

العاملني فيها باستدعائهم إىل مقار املخابرات واألمن الوقائي.

وإليكم شهادات أفاد هبا بعض الصحافيني الذين تعرَّضوا لالنتهاكات، ومنها:

1- بتاريخ 2007/6/15م: متَّ حتطيم كامريا الصحفي »حممد عذبة« من قلقيلية، وذلك أثناء 
من  أكثر  وجود  رغم  املدينة،  اإلسالمي يف  للنادي  اقتحامها  عند  املسلحة  القوَّة  بتصوير  قيامه 

شخص قام بالتصوير، إال أنه مت منعه بالتحديد من التصوير وحتطيم كامريته بالكامل.

2- بتاريخ 2007/6/18م: متَّ االعتداء على الصحفي عبد الفتاح عزام حممد احلسن )شريم(، 
28 عاماً، من قلقيلية، والذي ميتلك مكتبة )دار األرقم( للخدمات والقرطاسية، ويعمل مراسالً 

جلريدة »فلسطني« اليومية.

وأفادت كل من زوجته ووالدته بأنَّ عبد الفتاح تعرَّض إلطالق النار عليه أثناء وجوده يف سيارته، 
ملنزله يوم األحد 2007/6/17م عند الساعة 1.30 ليالً، حيث الحظ  وذلك عندما كان عائداً 
وجود دوريات لألجهزة األمنية أمام منزله، فأدرك أهنم حضروا العتقاله، فالذ بالفرار مسرعاً 
بسيارته ورفض طلب الدورية له بالتوقف، فقامت الدورية بإطالق النار عليه، حيث تبعته بالسيارة 
ت عملية اإلطالق عليه وأصيب ولكنه مل يتوقف إال على بعد نصف كيلو مرت من منزله، حيث  ومتَّ

مل يعد قادراً على السري أكثر. فقامت الدورية بنقله إىل مستشفى الوكالة لتلقي العالج.
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ويف الوقت ذاته، وأثناء توقف السيارة بعد إخراجه منها حُرقت بالكامل، وأفادت زوجته على 
لسان شهود عيان بأهنا احرتقت بسبب إصابتها بعيارات نارية أدت الحرتاقها نتيجة لتماس 
مع الكهرباء أو البنزين فيها، وبعد تلقي اإلسعافات الالزمة له يف مستشفى الوكالة، وبناء على 
رغبة أهله، مت حتويله إىل مستشفى »رفيديا« يف نابلس وقضى ليلته هناك، وقد تلقى العالج 
الالزم، حيث كانت إصابته يف الرأس من اخللف بشظية طفيفة مل تؤثر على املخ أو العظم. 
وبعد أن قام الطبيب بفحصه قرر بأن وضعه جيد وميكنه اخلروج والعودة للمنزل مع بعض 

األدوية الالزمة له. 

وأفادت زوجته اليت كانت برفقته أنه يف صباح اإلثنني 2007/6/18م عندما كان يستعد عبد 
الفتاح للخروج حيث كان يهاتف سيارة اإلسعاف لتُعيده إىل قلقيلية، حضر شخص بلباس مدني 
وبدون سالح عرّف على نفسه بأنه من األمن الوطين، وقال هلم »سنقدم لكم خدمة ومساعدة ألنَّ 
عبد الفتاح هو ضيف عندنا وسننقله حنن إىل حاجز بيت إيبا ليعود ملنزله«. لكنهم مجيعاً رفضوا 

العرض، وظلَّ هذا الشخص موجوداً يف الطابق الذي يقيم فيه عبد الفتاح للعالج. 

عندها شعر عبد الفتاح بأنَّ هناك حماولًة العتقاله، همَّ باخلروج من باب آخر، فتفاجئ بوجود 
قوات كبرية من الشرطة املسلحني وامللثمني الذين يُقدَّر عددهم بـ 50 شخصاً )حسب تقديرات 
الفتاح«  وُِجدَ فيه »عبد  الذي  والطابق  والغرفة  املستشفى  أنَّ ساحة  دت على  أكَّ الزوجة(، حيث 
كانت تعج باملسلحني الذين وضعوه معهم يف السيارة وقاموا باقتياده إىل مقر الشرطة يف نابلس، 
حيث حلقت زوجته وأسرته به يف حماولة لزيارته واملطالبة باإلفراج عنه ألنه ال زال يتلقى عالجا 

وحيتاج للراحة، لكن مل يُسمح هلم بالدخول، ومسحوا هلم فقط بتوصيل الدواء اخلاص له.

3- بتاريخ 2007/7/1م: متَّ اعتقال الصحفي خالد معايل مدير مكتب السهل للصحافة واإلعالم 
من بيته يف سلفيت من قِبل األمن الوقائي ملدة 4 أيام على خلفية أن مقاالته حتريضية وتبيح دم 
فتح وختوهنم، كما أخربوه أثناء التحقيق معه. وأفاد معايل أنه تعرض للتعذيب والضرب والشبح 

أثناء التحقيق معه، وطلبوا منه توقيع تعهد على أال يتهجم على السلطة أو غريها يف مقاالته.

له  دعت  الذي  النسائي  االعتصام  تغطية  من  الصحفيني  منع  بتاريخ 2007/7/10م: مت   -4
حركة محاس أمام سجن جنيد للضغط على إدارة السجن لإلفراج عن املعتقلني من محاس أو 

السماح لذويهم بزيارهتم، ومل يُسمح بالتغطية اإلعالمية بكافة أشكاهلا. 

5- بتاريخ 2007/7/22م: قام أفراد من الشرطة باعتقال الصحفي سامر خويرة ملدة ساعة 
فقط نظراً العتقادهم بأنه كان يزود فضائية األقصى بأخبار االعتصام النسائي الذي دعت له 
بزيارة  بالسماح هلن  للمطالبة  نابلس  مدينة  الشرطة يف  مقر  أمام  اليوم  ذلك  حركة محاس يف 

أبنائهن من املعتقلني.

6- بتاريخ 2007/7/24م: مت منع الصحفيني من تغطية األحداث اليت شهدهتا جامعة النجاح 
الكتلة  قيام  إثر  الطالبية،  الشبيبة  وحركة  اإلسالمية  الكتلة  بني  وقعت  اليت  نابلس  الوطنية يف 
لثالثة من  االحتالل  اعتقال سلطات  احتجاجا على  بيان يف احلرم اجلامعي  بتوزيع  اإلسالمية 
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أحد  يد  على  اإلسالمية  الكتلة  من  رداد  حممد  الطالب  مقتل  عن  أسفرت  واليت  عناصرها، 
مسلحي حركة فتح. وقد أفاد الصحفي أمني أبو وردة أنه مل تتم أية تغطية إعالمية من قبل 
الصحفيني لألحداث يف ذلك اليوم، حيث مُنع الصحفيني من التصوير أو احلديث مع أحد أو 

الدخول للحرم اجلامعي.

البيان  مكتب  مدير  شحادة  داوود  جهاد  الصحفي  اعتقال  مت  2007/8/7م:  بتاريخ   -7
للصحافة، وهو من مجاعني قضاء سلفيت، إذ حضرت قوات من جهاز املخابرات العتقاله أثناء 

وجوده يف زيارة عائلية مع زوجته وأطفاله ألصدقاء هلم يف قرية إسكاكا بسلفيت.

وقد مكث مخسة أيام لدى اجلهاز، وكان يف اليوم السابق قد أصيب جبلطة، حيث إنه مريض 
حُوّل  الطوارئ يف سلفيت  إىل  نُقل  وعندما  الصحي،  بوضعه  الضباط  أخرب  قد  وكان  بالقلب، 
مباشرة إىل مستشفى رام اهلل احلكومي لتلقي العالج، حيث مكث ثالثة أيام يف العناية املكثفة. 

شقيقه  من  وطلبوا  الصحي،  بوضعه  علموا  عندما  بأهله  باالتصال  املخابرات  أفراد  وقام 
التوقيع على أنه استلم شقيقه بصحة جيدة، مع العلم أنه يف بداية أحداث الطوارئ اليت فرضها 
أجهزة  من  املكتب  حمتويات  كل  األمنية  األجهزة  صــادرت  الغربية،  الضفة  يف  عباس  حممود 

حاسوب وطابعة وفاكس وملفات وطاوالت وخزائن، ومل يُعيدوا أي منها حتى اآلن.

8- بتاريخ 2007/8/16م: مت اعتقال الصحفي مصطفى صربي يف قلقيلية، وهو عضو جملس 
الرسالة،  الكويتية، صحيفة  )اجملتمع  اإلعالم  وسائل  من  لعدد  مراسال  ويعمل  قلقيلية،  بلدي 
شبكة PNN الفلسطينية(، حيث حضرت قوة مكونة من 130 ملثما لبيتة يف حوايل 10 سيارات 
وقاموا بالطرق على باب املنزل بأرجلهم وبأسلحتهم قبل أن يستخدموا اجلرس. وعندما فتح هلم 
الباب قالوا له سنفتش البيت ورفض السماح هلم بذلك لعدم وجود مذكرة خاصة بذلك، وبعد 
نقاش طويل تراجعت القوة بأمر من الضابط املرافق عن التفتيش، وقاموا باصطحابه إىل مقر 
االستخبارات العسكرية اليت قضى هبا ساعة تقريباً قبل أن يتم حتويله إىل مقر األمن الوطين. 
وهناك وضع يف زنزانة سقفها من الزينكو كانت قذرة جداً وال تليق باالنسان، فطلب من احلرس 
احضار مالبس  ذلك طلب  بعد  ما طلب.  له  أحضروا  وبالفعل  أرضها  بتنظيف  ليقوم  مكنسة 
داخلية له فرفضوا ذلك حبجة عدم وجود إذن بذلك، فاضطر لغسلها ولبسها مرة أخرى. وأفاد 
الصحفي صربي أنه مت اإلفراج عنه بعد يومني من اعتقاله دون إجراء أي حتقيق معه حيث مل 

يتحدث معه أحد ومل يوقع على أي تعهد.

9- بتاريخ 2007/9/14م: تعرَّض الصحايف هباء أبو عمشه من نابلس، الذي يعمل كمتدرب 
يف مكتب الرواد للصحافة ويقوم باملراسلة اإلخبارية جلريدة القدس لالعتقال على يد أفراد 
جهاز املخابرات يوم اجلمعة، حيث حضرت قوة مسلحة إىل بيته عند الساعة الواحدة ليالً 
وقاموا بتفتيش البيت دون املساس مبحتوياته. ولكنه وأثناء تواجده معهم يف السيارة تعرّض يف 
الطريق للضرب من قبلهم. وقد استمر التحقيق معه حتى يوم الثالثاء 2007/9/18م، حيث 
أفرج عنه بعد أن قام بالتوقيع على تعهد. وأفاد أبو عمشه أنه مل تكن حبوزهتم أية مذكرة 

اعتقال أو تفتيش.
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10- بتاريخ 2007/10/8م: أفرج جهاز األمن الوقائي بعد منتصف الليل عن منسق قناة إقرأ 
الفضائية يف الضفة الغربية، اإلعالمي »يونس احلساسنة« بعد اعتقاله مدَّة ساعات مع طاقم 
القناة وعدد من الصحفيني يف مدينة رام اهلل، وأبقى على اعتقال زميليه الصحفي سامر خويرة 
من نابلس، وصحفي آخر. وقال اإلعالمي احلساسنة بعد اإلفراج عنه مباشرة: »إنه فوجيء من 
د  االعتقال وتوقيته.. واعتربه اعتداءً على حرية العمل اإلعالمي وإعاقة ملسريته دون مربرات«. وأكَّ
احلساسنة تعرّضه للشبح فور اعتقاله لعدة ساعات حيث لوحظت آثارها على رسغيه وساعديه، 

كما أجرب على التعري من مجيع مالبسه يف مقر األمن الوقائي.

مراسل  باعتقال  اخلليل،  مدينة  يف  الوقائي  األمن  جهاز  قام  2007/11/16م:  بتاريخ   -11
يف  وجودمها  أثناء  عمارنة  أسيد  ومساعده  الطيطي  عالء  اخلليل  مدينة  يف  األقصى  فضائية 
وسط املدينة، وقام مبصادرة كامريات وأشرطة التصوير املوجودة حبوزهتما، وأفاد شهود عيان 
أن الوقائي اعتقل االثنني بعد انتهائهم من إعداد تقريرين مصورين عن اعتقال قوات االحتالل 
اإلسرائيلي للنائب الشيخ حامت قفيشة، وعن نقل الدكتور عزيز دويك رئيس اجمللس التشريعي 
املعتقل يف سجن جمدو اإلسرائيلي إىل مستشفى سجن الرملة نتيجة تدهور حالته الصحية، بعد 

أن قاما بإجراء مقابلتني مع زوجيت النائبني املعتقلنَي. 

وكان جهاز األمن الوقائي قد استدعى سابقاً مراسل األقصى عالء الطيطي )وهو من خميم 
العروب( مرتني للتحقيق، واستدعى أسيد عمارنة )وهو جنل مفيت حمافظ بيت حلم الشيخ عبد 

اجمليد عمارنة من خميم الدهيشة( مرة للتحقيق. 

12- بتاريخ 2007/11/21م: قام جهاز األمن الوقائي يف مدينة اخلليل بتقديم مراسلي فضائية 
األقصى الصحفيني عالء الطيطي من خميم العروب وأسيد العمارنة من خميم الدهيشة، أمام 

احملكمة يف مدينة اخلليل دون توجيه أي هتمة حبقهما. 

وقال ذوو الصحفيني لصحيفة »فلسطني« اليومية: »إن أمن عباس عرض ابنيهما أمام احملكمة 
باخلليل، موضحني أن النيابة أبلغتهم بضرورة دفع مبلغ 12 ألف شيكل، عن كل واحد منهما ككفالة 

لإلفراج عنهما!!«.. 

ولفتوا إىل أهنم قد رفضوا طلب النيابة وأبلغوهم بضرورة اإلفراج عن أبنائهم دون أي شروط، 
حتى ال تصبح قضية دفع األموال هنجاً متبعاً عند األجهزة األمنية، السيما مع عدم وجود أي هتمة 
تستحق دفع هذا املبلغ، وكانت األجهزة األمنية يف اخلليل احملتلة قد اعتقلت الصحفيني منذ ما 
يقارب األسبوعني، خالل قيامهما بتسجيل مقابلة مع زوجة النائب املختطف حامت قفيشة باخلليل 

حول ظروف اختطافه.

13- بتاريخ 2007/11/23م: قام أفراد من جهاز املخابرات العامة باعتقال الصحفي خملص 
مسارة من عزموط/ نابلس بعد استدعائه للمقابلة من قبل اجلهاز يف مدينة نابلس، وهو صحفي 

يعمل مراسال لصحيفة فلسطني يف حمافظة نابلس. 

14- بتاريخ 2007/11/24م: قيام مخسة مقنعني بينهم مسلحان بإيقاف سيارة اجليب اليت 
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كان يستقلها الصحايف حافظ عساكره قبل وصوله إىل مقر وكالة »معا« اإلخبارية مبدينة بيت 
حلم حيث يعمل. ومن ثم قيدوه من يديه ورجليه واحتجزوه ملدة 12 ساعة واستجوبوه وهددوه، 

حيث أرادوا منه أن ينشر أخبار أمنية وسياسية خطرية ال أساس هلا من الصحة.

15- بتاريخ 2008/3/2م: األجهزة األمنية متنع الصحفيني من تصوير قمعها ملظاهرة يف رام اهلل، 
وهامجت عدد من الصحافيني عرف منهم عبد الرمحن خبيصة مصور وكالة »األسوشيتدبرس«، 

وحذرهتم من تصوير احلدث.

16- بتاريخ 2008/3/3م: أجهزة األمنية الفلسطينية متنع الصحافيني يف مدينة نابلس من 
تغطية مسرية للتضامن مع أهايل غزة ضد اجملازر اليت يتعرضون هلا.

17- بتاريخ 2008/3/5م: اعتقل جهاز املخابرات العامة الفلسطينية الصحفي مصعب حسام 
الدين قتلوني، 24 عاماً، من منزله يف مدينة نابلس بالضفة الغربية احملتلة بعد أيام من خضوعه 
لعملية جراحية دقيقة، وال زال خيضع لالعتقال، حيث مضى على اعتقاله 26 يوماً على التوايل.

تدعو  بكر  أبو  فتح جناة  التشريعي عن حركة  النائب يف اجمللس  بتاريخ 2008/3/5م:   -18
ملقاطعة قناة »اجلزيرة« الفضائية، وتتزعم محلة شرسة ضدها.

19- بتاريخ 2008/3/9م: األجهزة األمنية الفلسطينية جترب الصحفيني عالء الطيطي وأسيد 
عمارنة من اخلليل على املثول أمام احملاكمة بتهمة املساس باألمن الوطين وإذاعة أخبار كاذبة.

20- بتاريخ 2008/3/11م: اختطف جهاز املخابرات الفلسطينية الصحفي حممد القيق خالل 
تغطيته مسرية ملؤسسات أهلية يف اخلليل جنوب الضفة الغربية احتجاجا على إغالق االحتالل 

اإلسرائيلي عدة مؤسسات خريية يف احملافظة، وقد متَّ اإلفراج عنه بعد اعتقال دام 16 يوما.

21- بتاريخ 2008/3/12م: اقتحمت األجهزة األمنية التابعة للرئيس حممود عباس مقرَّ وكالة 
رامتان لألنباء يف مدينة رام اهلل وسط الضفة الغربية، واعتقلت الصحفي نواف العامر، 43 عاماً، 
واقتادته إىل أحد مقراهتا، ومت اإلفراج عنه يف اليوم التايل بكفالة احملامي على أن يتم استدعاؤه 

فيما بعد الستكمال ما أمسوه إجراءات التحقيق، وقد استدعي مرتني فيما بعد.

22- بتاريخ 2008/3/19م: املخابرات العامة التابعة للرئيس عباس تستدعي الصحفي طارق 
شهاب من طولكرم للتحقيق، حيث مكث ملدة ست ساعات، ومت استجوابه حول أخبار نُشرت على 
فضائية األقصى، وقد أفرج عنه، ومن ثمَّ متَّ اعتقاله يف الليلة نفسها، وال زال خيضع لالعتقال 

منذ 13 يوما.

»اجلزيرة«  قناة  التهجم على  ربه« على  »ياسر عبد  املدعو  أقدم  بتاريخ 2008/3/20م:   -23
الفضائية، واهتمها بعدم احليادية، وتأجيج الوضع الداخلي الفلسطيين.

24- بتاريخ 2008/5/10م: تعرَّض املصوّر الصحفي حممد عذبة، مصوّر وكالة االسوشيتدبرس 
العاملية، لعملية اعتقال ثانية من قبل جهاز املخابرات العامة بقلقيلية، وقد ناشدت كتلة الصحفي 
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الفلسطيين يف بيان هلا بتاريخ 2008/6/8م اجلهات األمنية والرمسية ونواب اجمللس التشريعي 
يف الضفة الغربية للتدخل العاجل من أجل إطالق سراحه.

3- منع التغطية اإلعالمية للفعاليات الشعبية يف الضفة الغربية:

1- بتاريخ 2007/7/10م: مت منع الصحافة من تغطية االعتصام النسائي الذي دعت له حركة 
محاس أمام سجن جنيد للضغط على إدارة السجن لإلفراج عن املعتقلني من »محاس« أو السماح 
لذويهم بزيارهتم، حيث مل حيضر أي من الصحفيني هناك، ومل يُسمح بالتغطية اإلعالمية بكافة 
أشكاهلا. كما قامت الشرطة املوجودة يف املكان مبصادرة بعض األجهزة اخللوية إثر قيام بعض 

املعتصمات بتصوير ما جيري.

2- بتاريخ 2007/7/22م: أثناء االعتصام الذي دعت له حركة محاس للسيدات فقط أمام مقر 
الشرطة يف مدينة نابلس للمطالبة بالسماح هلن بزيارة أبنائهن من املعتقلني، مت السماح بالتغطية 
اإلعالمية والتصوير، إال انه يف الوقت ذاته قام أفراد من الشرطة باعتقال الصحفي سامر خويرة 

ملدة ساعة فقط، نظراً العتقادهم بأنه كان يزوّد فضائية »األقصى« بأخبار االعتصام.

3- بتاريخ 2007/9/9م: ويف حوايل الساعة احلادية عشرة صباحاً قام جملس الطلبة واملمثل 
بالكتلة اإلسالمية يف جامعة اخلليل احملسوبة على حركة محاس، بالدعوة لعقد مؤمتر طالبي 
)خطابي( خارج أسوار اجلامعة لالحتجاج على برنامج القروض ورفع األقساط اجلامعية، وذلك 
بعد أن قامت إدارة جامعة اخلليل مبنع عقد املهرجان الطالبي داخل اجلامعة، وبعد بدء فعاليات 
املهرجان اخلطابية وصلت يف تلك األثناء قوة عسكرية كبرية من مجيع األجهزة األمنية، وقامت 
بتفريق الطلبة مستخدمًة اهلراوات والعصي مما أدى إىل تدافع الطلبة وسقوطهم على األرض، 

ومت اعتقال عدد آخر منهم. 

يف تلك األثناء أمر قائد املنطقة العميد مسيح الصيفي مبنع الصحفيني واملصورين العاملني يف 
وسائل اإلعالم احمللية والعاملية و )TIHP( من التصوير أو حتى نقل األخبار عرب اهلواتف النقالة 
ملدة أكثر من ساعة، وبعد مفاوضات مع إدارة اجلامعة واألجهزة األمنية وحبضور النائب حامت 
قفيشة عن كتلة »اإلصالح والتغيري« التابعة حلركة محاس، توصلت األطراف إىل ضرورة انسحاب 
األجهزة األمنية من حميط اجلامعة للسماح لطلبة الكتلة اإلسالمية مبغادرة اجلامعة، بعد ذلك 
مسحت األجهزة األمنية وعلى لسان قائد املنطقة العميد الصيفي للصحفيني بتغطية األحداث. 
هذا ومتَّ اعتقال عدد من الطلبة واملواطنني املوجودين يف املكان وأثناء تغطية الصحفيني لعملية 
االعتقال منعوا مرة أخرى من القيام بذلك، ومت االعتداء على عدد منهم حيث مت االعتداء بالصفع 
على وجه مصور وكالة رويرتز الصحفي يسري اجلمل وزميله مأمون وزوز، ومصادرة كامريا تصوير 
يسري أثناء تصويره عملية اعتقال الطالب طه أبو سنينه، حيث مت احتجاز الصحفي اجلمل يف 

سيارة عسكرية تابعة لشرطة اخلليل ملدة 5 دقائق أفرج عنه الحقاً.

كما ومتَّ االعتداء على مصور وكالة األنباء الفرنسية حازم بدر أثناء حماولته تغطية أحداث 
وعماد  األمريكية،  الوكالة  مصور  الشيوخي  وناصر  وخدوش،  برضوض  أصيب  حيث  اجلامعة، 
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عمايره مصور تلفزيون »األمل«، ومت نقلهم مجيعاً إىل املستشفى »األهلي« لتلقى العالج. وأفادت 
مصادر طبية أن عدداً من الصحفيني قد أصيبوا بكدمات ورضوض إثر االعتداء عليهم باهلراوات 

من قبل أفراد األجهزة األمنية.

4- بتاريخ 2007/9/22م: وعند الساعة 12 ظهراً، نظم أهايل املعتقلني السياسيني يف سجون 
السلطة مسرية نسائية يف رام اهلل، قدر عدد املشاركات فيها بـ 30 مشاركاً، توقفت املسرية عند 
عمارة البكري، وقام أفراد من الشرطة مبنعهم من التقدم، توقفت النساء واملتظاهرات يف الشارع 
الوطنية، مثل »يا عباس وهنية بدنا وحدة وطنية«، ومرددات عبارات  مرددات هتافات للوحدة 
تفيد أن أوالدهن قد مضى على اعتقاهلم أكثر من 90 يوماً دون زيارة وحماكمة. إال أن أربعة من 
أفراد الشرطة اعرتضوا املسرية، بعد ذلك جاءت قوة من الشرطة من بينها شرطيتان وستة أفراد 
شرطة، قامت الشرطيتان بدفع املتظاهرات والصراخ بوجههن، وطلبتا منهن مغادرة املكان، يف تلك 
األثناء حدث تدافع ومشادات كالمية ما بني املتظاهرات والشرطيات، إال أن املتظاهرات رفضن 
الرجوع وحاولن التقدم باجتاه دوار املنارة، بعد ذلك قام أفراد الشرطة بإطالق الغاز املسيل للدموع 
على املتظاهرات، وقبل ذلك قامت عناصر من الشرطة واألمن الوقائي بالطلب من الصحفيني 

مغادرة املكان وقاموا مبنعهم من التصوير. 

وأثناء املسرية جاءت قوة من األمن الوقائي طلب أحدهم من اجلميع مغادرة املكان مبا يف ذلك 
الصحفيني، وقام مبالحقة كل شخص حيمل كامريا للتصوير، حيث وجد هناك شخصاً له حلية 
عناصر  وكانت  واعتقاله،  املتظاهرين  بني  من  بسحبه  الضابط  قام  املسرية  يصور  كامريا  حيمل 
األمن الوقائي حتتجز كل شخص من غري الصحفيني املعروفني يقوم بالتصوير، وكذلك كل من 
يقوم باالتصال باهلاتف اخللوي. واتضح أن وجود األمن الوقائي مل يكن هبدف منع املسرية، وإمنا 
ملنع تصويرها من قبل اإلعالميني، حيث كان تركيز عناصر األمن الوقائي على كل شخص محل 
كامريا، وقاموا باعتقال شخصني من غري الصحفيني ممن شاركوا يف التجمهر، وكانوا حيملون 

كامريات وذلك بتهمة التصوير.

أبو  إمساعيل  املعتقل حممد  عن  اإلفــراج  يرفض  الوقائي  األمن  2007/10/13م:  بتاريخ   -5
عرقوب، 42 عاماً، من قرية اجملد، جنوب غربي مدينة دورا، جنوب غربي احملافظة، رغم صدور 
قرار قضائي باإلفراج عنه بكفالة، وتسديد مبلغها، وكانت قوات األمن الفلسطينية اليت اعتقلت 
أبو عرقوب قد منعت الصحايف عوض إبراهيم حممد جرب رجوب، 32 عاماً، وهو مراسل موقع 

»اجلزيرة نت« اإللكرتوني من تصوير واقعة االعتقال وما تبعها من أحداث.

4- منع طباعة وتوزيع الصحف يف الضفة الغربية:

ال تزال كل من صحيفيت »فلسطني« و »الرسالة« اللتني تصدران يف قطاع غزة، متوقفتني عن 
الطباعة والتوزيع يف الضفة الغربية، منذ تاريخ 2007/6/14م، فقد متَّ منع طباعة ونشر صحيفة 
»الرسالة«، ومت إحراق نسخ العدد الصادر بتاريخ 2007/6/14م من قبل مسلحني ملثمني، ومت 
الغربية حتى حلظة إعداد هذا  التاريخ من الطباعة والنشر يف أراضي الضفة  منعها منذ ذلك 
الكتاب، وجاء املنع بسبب امتناع مطبعة جريدة »األيام« اليت كانت تقوم بطباعتها عن طباعة أي 
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عدد من أعدادها بعد هتديدها من قبل جمموعات مسلحة. 

ويف جمال التوزيع منعت اجلريدة من التوزيع يف مدن الضفة الغربية، بسبب التهديدات اليت 
تلقاها املوزعني ومراسلي اجلريدة يف املناطق املختلفة من الضفة الغربية وفقاً إلفادة رئيس حترير 

اجلريدة.

تاريخ 2007/7/14م،  منذ  اليومية)45(  »فلسطني«  ونشر صحيفة  لطباعة  منع  والزال هناك 
حيث قامت الشركة اليت تطبع فيها اجلريدة باالعتذار عن طباعتها بسبب التهديدات اليت تلقتها 
الشركة من جمموعات مسلحة يف مدينة رام اهلل، وذلك بعد إحراق نسخ عددها الصادر بتاريخ 

2007/6/16م، وكذلك منع توزيعها يف مناطق الضفة الغربية حتى تارخيه.

5- حظر نشر أخبار املقاومة:

عن  تتوقف  مل  اجلوالة  هواتفهم  أن  الغربية  الضفة  يف  الصحفيني  املراسلني  من  عدد  ــد  أكَّ
الرنني من قبل قيادات األجهزة األمنية، وحتديداً املخابرات والوقائي وغرفة العمليات املشرتكة، 
الذين كانوا جيربوهنم على نشر وتعميم األخبار وفق رؤيتهم، إذ كانت تشعر تلك األجهزة األمنية 
»الدايتونية« حبرج شديد بسبب نشر أخبار العمليات اإلجرامية اليت ترتكبها حبق حركة محاس 
ومناصريها، خاصة على املواقع اإلخبارية على الشبكة الدولية »اإلنرتنت«، وعلى الربامج اإلذاعة 
الصباحية والتلفزيونات احمللية، ويف ظل استمرار محالت مالحقتها للمقاومني، لذا سعت إىل 

منع نشر مثل تلك األخبار. 

كما قامت األجهزة األمنية بالضغط املتواصل على حمطات التلفزة واإلذاعات احمللية واملواقع 
اإلخبارية احمللية، ملنع نشر أخبار جناحات أجنحة املقاومة املسلحة خاصة كتائب القسَّام، يف إيقاع 

خسائر يف صفوف جيش االحتالل الذي جيتاح الضفة وخميماهتا بشكل شبه يومي. 

واعتذر أصحاب حمطات التلفزة واإلذاعات احمللية، عن نشر إعالنات تبين عمليات التصدي 
للجيش الصهيوني، واليت جتري يف خميم عني بيت املاء وخميم بالطة بنابلس، كوهنا تذكر كتائب 

القسام إىل جانب الكتائب املسلحة األخرى. 

وقال موظف يف إحدى اإلذاعات: إنه يضطر أحيانا لعدم نشر أخبار عمليات املقاومة، بسبب 
ضغوطات شديدة متارس عليه من قبل األجهزة األمنية، أو يضطر لنشر اخلرب بصياغة حمددة 

من قبل تلك األجهزة املتصهينة. 

كما تقوم األجهزة األمنية التابعة لعباس بطمس كل ما له عالقة حبركة محاس، حيث عمدت 
يف اآلونة األخرية على مصادرة وإتالف الشعارات واليافطات والالفتات اخلاصة باحلركة، بزعم 
أهنا مواد حتريضية، وقالت مصادر حملية: إن األجهزة األمنية قامت باقتحام عدد من املساجد، 
وأزالت رايات كتب عليها »ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل« بزعم أهنا مواد حتريضية وذات صلة

)45( ندّد الناطق الرمسي باسم حركة محاس مبنع طباعة ونشر الصحيفتني بالضفة الغربية، لالطالع على نص التصريح، 
انظر حمور املالحق، ص:348.
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 حبركة محاس، كما اتصل مسئولوا هذه األجهزة بعدد من اخلطباء وأئمة املساجد، وأجربوهم على 
إزالة هذه الرايات من مساجدهم. 

ويف أكثر من مناسبة يف حمافظة نابلس، قامت أجهزة األمن التابعة حلكومة فياض الالدستورية، 
مبطاردة قوافل استقبال األسرى الذين حيملون شعارات وصور ورايات حلركة محاس، وهددوا 

باعتقاهلم. 

يشار إىل أن السلطة رفضت السماح حلركة محاس بتاريخ 2007/2/14م، بإقامة مهرجانات 
إلحياء ذكرى انطالقتها العشرين، ونشرت املئات من جنودها يف شوارع وأزقة املدن للحيلولة دون 

متكني احلركة من االحتفال.
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صرحيات  احملور اخلامس: ملحق خاص بالبيانات والوثائق والتَّ
وثيقية: والصور التَّ

* أواًل: جدول إحصائي توثيقي جلميع االنتهاكات واالعتداءات اليت قامت هبا سلطة 
»دايتون« وأجهزهتا األمنية يف الضفة الغربية من 2007/6/14م إىل 2008/6/15م

* ثانيًا: البيانات والتَّصرحيات والوثائق

وثيقيَّة * ثالثًا: الصور التَّ
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أواًل: اجلداول اإلحصائية:

جدول إحصائي توثيقي جلميع االنتهاكات واالعتداءات اليت قامت هبا سلطة »دايتون« وأجهزهتا 
األمنية يف الضفة الغربية من 2007/6/14م إىل2008/6/15م:

تفاصيل احلادثالزماناملكانالشخصالرقم

احملامي ربيع 1
2007/6/14مرام اهللربيع

مت اختطافه على يد مسلحني من حركة فتح، وهو 
عضو جملس بلدية رام اهلل وقاموا باقتياده إىل جهة 

جمهولة وحرَّقوا مكتبه.

الشيخ إياد 2
2007/6/14مرام اهللالعجويل

جمموعة مسلّحة من حركة فتٍح حاصرت منزله 
وهو إمام مسجد بلدة بيتونيا، الكائن قرب املسجد، 

وأطلقوا النار باجتاه نوافذ وأبواب املنزل.

مت اختطافه على يد األجهزة األمنية، وهو مدير 2007/6/14مرام اهللماجد صقر3
األوقاف يف املدينة.

4
مكتب 

ماس برس 
للصحافة

2007/6/14مطولكرم
مسلحون ينتمون حلركة فتح يدامهون مكتب ماس 

برس للصحافة يف طولكرم ويدمرون حمتوياته 
ويصادرون عدداً من األجهزة فيه.

مدارس 5
مسلحون ينتمون حلركة فتح يطلقون النار على 2007/6/14مطولكرماإلسراء

مدارس اإلسراء يف املدينة.

قاعة طيبة 6
مسلحون ينتمون حلركة فتح يدامهون قاعة طيبة 2007/6/14مطولكرمللزكاة

التابعة للزكاة ويدمرون حمتوياهتا

7
مكتب 

نواب التغري 
واإلصالح

2007/6/14مطولكرم
مسلحون من »فتح« يقتحمون مكتب نواب التغيري 

واإلصالح يف طولكرم ويصادرون حمتوياته 
وحيرقونه وهناك أضرار جسيمة.

2007/6/14مطولكرممقر التشريعي8
مسلحون من »فتح« يطلقون النار على السيارات 

ومنازل املواطنني بشكل جنوني واقتحام مقر 
التشريعي وتكسريه بالكامل.



208

مسلحون من »فتح« خيتطفون أسامة الغامن من حمله 2007/6/14مطولكرمأسامة غامن9
يف طولكرم.

مقر نقابة 10
2007/6/14مطولكرمالعمال

مسلحون من »فتح« حيرقون مقر نقابة العمال 
اإلسالمية يف طولكرم.

مت اختطافه على يد مسلحني من األجهزة األمنية 2007/6/14مرام اهلليزيد أبو غوش11
وحركة فتح.

مسلحون من »فتح« يقتحمون منزل معتصم شلباية 2007/6/14مطولكرممعتصم شلباية12
يف طولكرم.

حممود 13
مسلحون من »فتح« يقتحمون منزل مدير أوقاف 2007/6/14مطولكرماحلصري

طولكرم الشيخ حممود احلصري يف طولكرم.

عبد القادر 14
مسلحون من »فتح« يطلقون النار على التاجر عبد 2007/6/14مطولكرمالقدومي

القادر القدومي يف طولكرم.

2007/6/14مطولكرمعلي الددو15
مسلحون من »فتح« يدامهون منزل التاجر علي 

الددو يف طولكرم.

مسلحون من »فتح« يقتحمون منزل كل من الشيخ 2007/6/14مطولكرمحممد الغول16
حممد الغول أبو »األرقم«.

مسلحون من »فتح« يقتحمون منزل هناد عليان.2007/6/14مطولكرمهناد عليان17

مسلحون من »فتح« يطلقون النار على املواطن عصام 2007/6/14مطولكرمعصام جابر18
جابر يف طولكرم.

سامح 19
مت اختطافه على يد مسلحني من األجهزة األمنية 2007/6/14مرام اهللالرمياوي

وحركة فتح.

مت اختطافه على يد مسلحني من األجهزة األمنية 2007/6/14مرام اهلللؤي قرعان20
وحركة فتح.
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مقر نواب كتلة 21
2007/6/14منابلسالتغري اإلصالح

مسلحون من »فتح« حيرقون مقر نواب التغيري 
واإلصالح يف نابلس بالكامل.

2007/6/14منابلسحممد الزربا22
مسلحون من »فتح« يطلقون النار عليه يف حماولة 

الختطافه يف منطقة الضاحية شرق نابلس.

نادي صناع 23
مسلحون من »فتح« يقتحمون نادي صناع احلياة يف 2007/6/14مرام اهللاحلياة

رام اهلل وإطالق النار فيه وحماولة إحراقه.

مسلحون من »فتح« خيتطفونه وهو سائق تكسي.2007/6/14منابلسعمران عودة24

شركة سومر 25
مسلحون من »فتح« حيرقون شركة سومر للدعاية 2007/6/14مرام اهللللدعاية

واإلعالن يف عمارة البكري يف رام اهلل.

مقر مجعية 26
مسلحون من »فتح« حيرقون مقر مجعية اخلنساء 2007/6/14مرام اهللاخلنساء

يف رام اهلل.

27
صحيفيت 
الرسالة 
وفلسطني

مسلحون من »فتح« مينعون صحيفيت الرسالة 2007/6/14مرام اهلل
وفلسطني من التوزيع يف رام اهلل وهتديد املوزعني.

سامح 28
2007/6/14مرام اهللالرمياوي

مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية خيتطفون 
سامح الرمياوي من رام اهلل.

مكتب وكالة 29
2007/6/14منابلسجريدة القدس

مسلحون من »فتح« يعتدون على مكتب وكالة جريدة 
القدس »مكتب الرواد« للصحافة يف نابلس.

مكتب النجاح 30
2007/6/14منابلسللصحافة

مسلحون من »فتح« يقتحمون مكتب النجاح 
للصحافة يف نابلس ويصادرون ممتلكاته وحيرقون 

إحدى غرف املكتب.

31

مدرسة 
الصم التابعة 

للجمعية 
اخلريية

2007/6/14مرام اهلل
مسلحون من »فتح« اقتحموا مدرسة الصم التابعة 
للجمعية اخلريية اإلسالمية وعاثت فيها فساداً ثم 

أضرموا النار فيها يف رام اهلل.

أنيس 32
2007/6/14منابلسالسلعوس

مسلحون من »فتح« خيتطفونه يف منطقة املساكن 
الشعبية يف نابلس ويعدمونه بدم بارد بعد منتصف 

الليل.
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2007/6/14مرام اهللمجال حوسام33

مسلحون من »فتح« خيتطفون إمام مسجد األتقياء 
الشيخ مجال حوسام يف بلدة بيتونيا قرب رام اهلل 

بالضفة الغربية.

2007/6/14منابلسرامي اخلفش34
مسلحون من »فتح« يطلقون النار عليه بعد خروجه 

من صالة العشاء.

2007/6/14مرام اهللحممود غامن35
مسلحون من« فتح« يطلقون النار عليه، وهو رئيس 
النقابة اإلسالمية للعاملني يف رام اهلل وأصابوه يف 

رجليه وكتفه.

2007/6/14مجننيزياد غربية36
مسلحون من »فتح« يطلقون النار على منزل األستاذ 

زياد غربية مدير فرع مجعية نقابة املعلمني يف 
صانور قضاء جنني.

مقر تلفزيون 37
2007/6/14منابلسسنا

مسلحون من »فتح« يدامهون مقر تلفزيون سنا 
يف نابلس ويصادرون حمتوياته ويدمرونه بالكامل 

ويعلنون إغالقه إىل إشعار آخر.

38
مركز مداد 
للخدمات 
االجتماعية

مسلحون من »فتح« يدامهون مركز مداد للخدمات 2007/6/14منابلس
اجلامعية يف نابلس وحيرقونه بالكامل.

39
مركز النور 
للخدمات 
اجلامعية

2007/6/14منابلس
مسلحون من »فتح« يدامهون مركز النور للخدمات 

اجلامعية يف نابلس.

عبد الستار 40
2007/6/14منابلسقاسم

مسلحون من »فتح« يطلقون النار على سيارته يف 
نابلس، وهو حماضر يف قسم العلوم السياسية يف 

جامعة النجاح بنابلس.

مسلحون من أمن الرئاسة حيرقون سيارة مفيت 2007/6/14مبيت حلمعطا عمارنة41
مدينة بيت حلم الشيخ عبد اجمليد عطا عمارنة.

2007/6/14مبيت حلمحممود كادو42
مسلحون من حركة »فتح«

خيتطفون الطالب اجلامعي حممود كادو من بيت 
حلم.

2007/6/14مبيت حلمغسان هرماس43
مسلحون من حركة »فتح« خيتطفون الشيخ غسان 
هرماس »أبو الطيب«، والذي مل ميض على إطالق 

سراحه من سجون االحتالل سوى ثالثة أشهر.

عبد السالم 44
2007/6/14مأرحياالعواطلة

مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية خيتطفون 
مؤذن مسجد عني السلطان الشيخ عبد السالم 

العواطلة من أرحيا.
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2007/6/14مبيت حلمأمحد الشروف45
مسلحون من حركة »فتح« خيتطفون الشيخ أمحد 
الشروف، وهو كان معتقالً يف سجون االحتالل مع 

جنليه قبل عدة أشهر.

منزل الشيخ 46
2007/6/14مبيت حلمحسن الورديان

مسلحون من حركة فتح يقتحمون منزل الشيخ حسن 
الورديان، أحد القادة البارزين يف حركة »محاس«، 

والذي مل يتواجد يف املنزل حلظة االقتحام، وقاموا 
بتحطيم أثاث منزله واالعتداء على املوجودين فيه، 

ثم انسحبوا من املكان.

2007/6/14مبيت حلمخالد جربيل47
مسلحون من حركة فتح خيتطفون خالد جربيل من 

بيت حلم.

2007/6/14مبيت حلموجيه صواطفة48
مسلحون من حركة فتح يقتحمون منزل وجيه 

صوافطة يف بيت حلم.

حمل أبو 49
مسلحون من حركة فتح يقتحمون حمل أبو العدس 2007/6/14مبيت حلمالعدس

يف بيت حلم.

مسلحون من حركة فتح يقتحمون حمل الراضي يف 2007/6/14مبيت حلمحمل الراضي50
بيت حلم.

يوسف 51
مسلحون من حركة فتح خيتطفون يوسف احلروب.2007/6/14مبيت حلماحلروب

مسلحون من حركة فتح خيتطفون مجال علقم.2007/6/14مبيت حلممجال علقم52

2007/6/14مبيت حلممكتب النواب53

مسلحو »فتح« يدامهون مكتب النواب يف بيت حلم 
وسرقة جهاز كمبيوتر وفاكس وطابعة وملفات 

وإحراق املكتب.

2007/6/14منابلسهاني الصدر54
مسلحون من األجهزة األمنية خيتطفونه يف نابلس، 
وهو أحد طلبة كلية اهلندسة يف جامعة النجاح وقد 

تعرض للتعذيب الشديد.

مسلحون من »فتح« خيتطفون خضر زواهرة يف 2007/6/14مأرحياخضر زواهرة55
أرحيا.

مركز جذور 56
2007/6/14مسلفيتالثقايف

مسلحون ينتمون حلركة فتح يدامهون مركز جذور 
الثقايف يف سلفيت ويصادرون حمتوياته.
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مكتب البيان 57
2007/6/14مسلفيتالصحفي

مسلحون ينتمون حلركة فتح يدامهون مكتب البيان 
الصحفي يف سلفيت ويصادرون حمتوياته.

58
فرع مكتب 

نواب اجمللس 
التشريعي

2007/6/14مسلفيت
مسلحون ينتمون حلركة فتح حيرقون فرع مكتب 
نواب اجمللس التشريعي الفلسطيين يف بلدة بديا 

القريبة من سلفيت.

مجعية النهضة 59
2007/6/14مسلفيتلأليتام

مسلحون ينتمون حلركة فتح يقومون بتحطيم 
وسرقة حمتويات مجعية النهضة لأليتام.

سوبر ماركت 60
2007/6/14مسلفيتالرباء

مسلحون من حركة فتح يقتحمون سوبر ماركت الرباء 
وقاموا باعتقال يوسف عيسى املوظف يف السوبر 

ماركت.

2007/6/14مسلفيتسليم املصري61
مسلحون من حركة فتح خيتطفون الشاب سليم 

املصري من مكان عمله يف سلفيت.

مركز الفرقان 62
2007/6/14مجننيالثقايف

مسلحون ينتمون حلركة فتح يطلقون النار على مقر 
مركز الفرقان الثقايف يف سيلة احلارثية.

عبد الرؤوف 63
2007/6/14مجننيمخايسة

مسلحون من »فتح« يطلقون النار على منزل األستاذ 
عبد الرؤوف مخايسة يف بلدة اليامون يف جنني.

أمحد عبد 64
مسلحون من »فتح« يعتقلون املواطن أمحد عبد 2007/6/14مجننيالرؤوف

الرؤوف.

مدرسة 65
مسلحون ينتمون حلركة فتح حيرقون مدرسة روضة 2007/6/14مجننيالروضة

اإلميان يف جنني.

األجهزة األمنية اختطفته من مكان عمله يف مدينة 2007/6/14مجننيمعاوية الفخ66
جنني.

2007/6/14مجننيحذيفة اجلمل67
مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية يقومون حبملة 
مدامهات واسعة الستهداف نشطاء من محاس يف 

مدينة جنني ويعتقلون حذيفة اجلمل.

معتصم 68
اختطفته األجهزة األمنية من مكان عمله يف مدينة 2007/6/14مجننياجلالد

جنني.
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هيئة األعمال 69
مسلحون من »فتح« يقتحمون مكتب هيئة األعمال 2007/6/14مجننياإلماراتية

اإلماراتية يف جنني وخيربون ويدمرون حمتوياته.

عبد الرمحن 70
مسلحون من »فتح« خيتطفون مؤذن مسجد كفريت 2007/6/14مجننيعواد

يف قضاء جنني الشيخ عبد الرمحن عواد.

مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية خيتطفون 2007/6/14مجننيحممد عيسة71
حممد عيسة من مدينة جنني.

2007/6/14مجننيفاضل بشناق72
مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية يقومون حبملة 
مدامهات واسعة الستهداف نشطاء من محاس يف 

مدينة جنني ويعتقلون فاضل بشناق.

حممد 73
مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية خيتطفون 2007/6/14مجننيقصراوي

حممود قصراوي من مدينة جنني.

2007/6/14مجننيزياد سوقية74
مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية خيتطفون زياد 

سوقية من مدينة جنني.

مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية خيتطفون 2007/6/14مجننيحممد رؤوف75
حممد رؤوف من مدينة جنني.

مركز القدس 76
2007/6/14مجننيللتصوير

مسلحون من »فتح« حيرقون مركز القدس للتصوير 
يف جنني.

مقر جلنة 77
مسلحون من »فتح« حيرقون مقر جلنة زكاة 2007/6/15ماخلليلالزكاة

وصدقات سعري.

78
مقر اجلمعية 

اخلريية 
اإلسالمية

2007/6/15ماخلليل

مسلحون من »فتح« يطلقون النار داخل مقر اجلمعية 
اخلريية اإلسالمية، مما أدى إىل هتشيم وتكسري 

احملتويات يف سعري باخلليل.

إطالق النار 79
2007/6/15ماخلليلعلى املصلني

مسلحون من »فتح« يطلقون النار باجتاه املصلني 
أثناء خروجهم من املسجد الرئيسي يف بلدة ترقوميا 

غرب اخلليل أثناء خروجهم من صالة املغرب.

مبنى احملكمة 80
2007/6/15ماخلليلالشرعية

مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية يقتحمون مبنى 
احملكمة الشرعية يف حلحول مشال اخلليل.
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مجعية العفاف 81
مسلحو »فتح« واألجهزة األمنية حيرقون مجعية 2007/6/15مطولكرماخلريية

العفاف اخلريية يف طولكرم.

مركز اإلسراء 82
2007/6/15مسلفيتالثقايف

مسلحون من حركة »فتح« يقتحمون مركز اإلسراء 
الثقايف يف مدينة سلفيت الواقع يف شارع الداخلية 

وقاموا بسرقة حمتوياته.

مسلحون من حركة فتح خيتطفون نزيه عقل من 2007/6/15مسلفيتنزيه عقل83
فرخة قضاء سلفيت.

مقر الكتلة 84
2007/6/15مسلفيتاإلسالمية

مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية يقتحمون 
وحيرقون مقر الكتلة اإلسالمية يف سلفيت.

2007/6/15منابلسسامي الصدر85

مسلحون من األجهزة األمنية خيتطفونه وهو أحد 
موظفي دائرة العالقات العامة يف جامعة النجاح 

الوطنية بنابلس.

مستشفى 86
مسلحو »فتح« واألجهزة األمنية يطلقون النار على 2007/6/15مطولكرمالزكاة

واجهات مستشفى الزكاة يف طولكرم.

دوار الشيخ 87
2007/6/15مطولكرمأمحد ياسني

مسلحو »فتح« واألجهزة األمنية يعتدون على دوار 
الشيخ أمحد ياسني يف طولكرم وحيرقون صور 

الشيخ الشهيد.

مجعية العفاف 88
2007/6/15مطولكرماخلريية

مسلحو »فتح« واألجهزة األمنية حيرقون مجعية 
العفاف اخلريية يف طولكرم.

مسلحو »فتح« واألجهزة األمنية حيرقون حمالت 2007/6/15مطولكرمحمالت الشليب89
الشليب يف طولكرم.

مكتبة مسجد 90
2007/6/15مطولكرمأبو بكر

مسلحو »فتح« يف طولكرم يدمرون مكتبة مسجد 
أبو بكر يف عزبة اجلراد ومينعون املواطنني من أداء 

صالة اجلمعة فيه.

91
منزل األسري 

عبد اهلل 
ياسني

2007/6/15مطولكرم
مسلحو »فتح« يف طولكرم يطلقون النار على منزل 

األسري الشيخ عبد اهلل ياسني ويرهبون زوجته 
وأوالده.

مسلحون من »فتح« يقتحمون بيت يوسف زقوت يف 2007/6/15مطولكرميوسف زقوت92
طولكرم.
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مسلحو »فتح« واألجهزة األمنية خيتطفون رضوان 2007/6/15مطولكرمرضوان عطية93
عطية.

مسلحو »فتح« واألجهزة األمنية خيتطفون عمر 2007/6/15مطولكرمعمر الرتك94
الرتك.

حمالت 95
2007/6/15مطولكرمالسجاد

مسلحو »فتح« واألجهزة األمنية حيرقون حمالت 
السجاد التابعة للشيخ علي الددو باملدينة يف طولكرم 

واخلسائر تقدر خبمسة ماليني شيكل على األقل.

96
مقر اجمللس 
القروي يف 
قرية اكتابا

2007/6/15مطولكرم
مسلحو »فتح« واألجهزة األمنية يطلقون النار على 

مقر اجمللس القروي يف قرية اكتابا مشال شرق 
طولكرم وأحلقت أضرار به.

مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية خيتطفونه وهو 2007/6/15مرام اهللصاحل مطعان97
إمام مسجد سيد قطب يف رام اهلل.

2007/6/15مرام اهللسامي منر98

مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية خيتطفون 
األستاذ سامي منر مدير مدرسة الشيخ راشد آل 

مكتوم يف رام اهلل.

مركز حق 99
مسلحون من »فتح« يدامهون مركز حق العودة يف 2007/6/15منابلسالعودة

نابلس وحيرقونه بالكامل.

2007/6/15منابلسمركز دراسات100
مسلحون من »فتح« يدامهون مكتب دراسات يف 

عمارة مسرت بيكر يف رفيديا يف مدينة نابلس.

101
جلنة الزكاة 

وجملس بلدي 
يف بيتا

2007/6/15منابلس

مسلحون من »فتح« يبلغون أعضاء جملس بلدي 
وجلنة زكاة بيتا قضاء نابلس بقرار منعهم من 

إدارهتا.

جهاد أبو 102
مسلحون من األجهزة األمنية يطلقون النار على 2007/6/15منابلسعيشة

جهاد أبو عيشة من بيت وزن ويصيبونه بشظايا.

شركة معامل 103
2007/6/15منابلساهلندسية

مسلحون من »فتح« يقتحمون شركة ) معامل( 
اهلندسية حبثاً عن الدكتور مسري أبو عيشة 

ومصادرة أجهزة الكمبيوتر.

مؤسسة جذور 104
2007/6/15منابلسللرتاث

مسلحون من األجهزة األمنية حيرقون مؤسسة جذور 
للرتاث يف نابلس.
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منتدى 105
مسلحون من األجهزة األمنية يدامهون منتدى 2007/6/15منابلساخلرجيني

اخلرجيني يف نابلس.

مسلحون من »فتح« األجهزة األمنية خيتطفون أنس 2007/6/15منابلسأنس معزوز106
معزوز من نابلس.

مقر إذاعة 107
مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية يقتحمون مقر 2007/6/15منابلسجبل النار

إذاعة جبل النار يف نابلس.

مقر جلنة 108
2007/6/15منابلسالزكاة

مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية يقتحمون مقر 
جلنة زكاة نابلس.

مسلحون من »فتح« حيرقون مركز النور يف جنني.2007/6/15مجننيمركز النور109

مطبعة 110
مسلحون من »فتح« يدامهون مطبعة اإلسراء يف 2007/6/15مجننياإلسراء

جنني.

مسلحون من »فتح« خيتطفون الشاب عبادة عتيق.2007/6/15مجننيعبادة عتيق111

2007/6/15مجننيمرشد حسن112
مسلحون من »فتح« خيتطفون الشاب الشيخ مرشد 

امحد حسن إمام مسجد الفدقومية جنوب جنني.

حممد 113
2007/6/15مجننيفرحيات

مسلحون من »فتح« خيتطفون قاضي حمكمة قباطية 
الشرعية الشيخ حممد عقاب فرحيات من اليامون 

يف جنني.

مسلحون من »فتح« خيتطفون حكم خنفر من الرامة 2007/6/15مجننيحكم خنفر114
يف جنني.

2007/6/15مرام اهللمجال الطويل115
مسلحون من األجهزة األمنية و »فتح« يقتحمون 

منزل الشيخ مجال الطويل رئيس بلدية البرية.

مسلحون من »فتح« خيتطفون زياد كيالني من 2007/6/15مجننيزياد كيالني116
سرييس قضاء جنني.
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مقر النقابة 117
مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية يقتحمون مقر 2007/6/15مجننياإلسالمية

النقابة اإلسالمية – جنني.

مكتبة يف 118
2007/6/15مجننيجنني

مسلحون من »فتح« حيرقون مكتبة يف جنني مما أدى 
لتدمريها بالكامل.

مكتب النائب 119
2007/6/15مجننيإبراهيم دحبور

مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية حيرقون املكتب 
احملاسيب للنائب إبراهيم دحبور يف جنني.

2007/6/15مقلقيليةياسر محاد120

مسلحون من »فتح« حياصرون منزل األستاذ ياسر 
محاد، مفيت حمافظة قلقيلية، وقاموا باقتحامه يف 

حماولة فاشلة العتقاله.

ماهر أبو 121
2007/6/15مقلقيليةعصب

مسلحون من األجهزة األمنية خيتطفونه وهو طالب 
يف جامعة النجاح من منزله يف مدينة قلقيلية وقد 

تعرض للتعذيب الشديد.

2007/6/15مقلقيليةمكتبة عامة122

مسلحون من »فتح« يف قرية عزون قضاء قلقيلية 
حيرقون مكتبة عامة تعود ألحد املقربني من حركة 

املقاومة اإلسالمية »محاس.

2007/6/15مقلقيليةإذاعة السالم123
مسلحون من »فتح« يدمرون إذاعة السالم لرعاية 

الطفل التابعة حلماس يف قلقيلية.

2007/6/15مقلقيليةحممد ياسني124

مسلحون من »فتح« يطلقون النار على الشاب حممد 
مازن ياسني، جنل الشهيد مازن ياسني، الذي فر 

بأعجوبة من بني أيديهم.

مقر النادي 125
2007/6/15مقلقيليةاإلسالمي

مسلحون من »فتح« دمهوا مقر النادي اإلسالمي 
املغلق منذ أكثر من سنتني من قبل قوات االحتالل 

الصهيوني، وحطموا ما تبقى فيه.

مجعية األمل 126
2007/6/15مقلقيليةلرعاية األيتام

مسلحون من »فتح« دمهوا مجعية األمل لرعاية 
األيتام، وقاموا بسرقة كافة حمتوياهتا، وسط إطالق 

النار باجتاه املواطنني.

2007/6/15مقلقيليةحممد عذبة127
مسلحون من »فتح« يكسرون كامريا الصحفي حممد 
عذبة من قلقيلية وهو مصور وكالة اسوشييتدبرس.

128
مكتب الكتلة 
اإلسالمية 
للمعلمني

مسلحون من حركة فتح يقتحمون مكتب الكتلة 2007/6/15مقلقيلية
اإلسالمية للمعلمني يف قلقيلية.
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129
مكتب الصخرة 

للخدمات 
العامة

2007/6/16مجنني
مسلحون من األجهزة األمنية و »فتح« تقتحم مكتب 

مركز الصخرة للخدمات العامة يف جنني وقد مت 
تدمري حمتوياته بالكامل.

عبد اللطيف 130
مسلحون من األجهزة األمنية مينعون عبد اللطيف 2007/6/16مجننيتركمان

تركمان من مزاولة عمله كمدير لرتبية قباطية.

2007/6/16مطولكرمإياد ناصر131
مسلحون من حركة فتح حيرقون سيارة إياد ناصر 

املقرب من محاس يف طولكرم.

عبد القادر 132
2007/6/16مجننيمحادة

مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية خيتطفون 
املواطن عبد القادر محادة من برقني قضاء جنني 

وهو شقيق االستشهادي جهاد محادة.

مسلحون من حركة فتح خيتطفون الصيدالني آدم 2007/6/16مطوباسآدم بين عودة133
بين عودة من قرية طمون قضاء طوباس.

2007/6/16مطوباسحامد مطر134
مسلحون من حركة فتح خيتطفون الشيخ حامد 

مطر إمام قرية طمون قضاء طوباس.

2007/6/16مطولكرمأسامة بركات135
أجهزة امن السلطة تعتقل الصيدالني أسامه حسن 

بركات من بلدة عنبتا شرق طولكرم على حاجز 
لقوات األمن يف داخل املدينة. 

عبد الرحيم 136
2007/6/16مطولكرماملرتوك

مسلحون من األجهزة األمنية الفلسطينية يعتقلون 
عبد الرحيم املرتوك عضو حركة محاس من منزله 

يف خميم طولكرم.

137
مقر الرابطة 

املرأة 
فلسطينية

مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية يقتحمون مقر 2007/6/16منابلس
رابطة املرأة الفلسطينية يف نابلس.

2007/6/16منابلسمسجد عاشور138
مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية يقتحمون 

اقتحام وختريب دار القرآن يف مسجد عاشور يف 
نابلس.

مؤسسة 139
2007/6/16مرام اهلل»بوكيت«

مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية يقتحمون 
مؤسسة »بوكيت« للدعاية واإلعالن يف رام اهلل.

مؤسسة فؤاد 140
مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية يقتحمون 2007/6/16مرام اهللالعاروري

مؤسسة فؤاد العاروري للدعاية واإلعالن يف رام اهلل.
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2007/6/16منابلسمسجد عجعج141
مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية يقتحمون دار 

القرآن يف مسجد عجعج يف نابلس.

بقالة علي 142
مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية يقتحمون بقالة 2007/6/16منابلسعاشور

علي عاشور يف رأس العني يف نابلس.

مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية خيتطفون 2007/6/16مرام اهللماهر مسارة143
ماهر مسارة من وزارة املالية يف رام اهلل.

مشغل 144
2007/6/16منابلسالسريسي

مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية يقتحمون 
مشغل السرييسي للخياطة يف نابلس.

145
خمزن الكتلة 
اإلسالمية 

القديم
مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية يقتحمون 2007/6/16منابلس

خمزناً للكتلة اإلسالمية يف نابلس )املخزن القديم(.

2007/6/16مرام اهللحمل جتاري146

مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية حيرقون حمل 
جتاري يعود ألحد أنصار حركة املقاومة اإلسالمية 

»محاس« يف رام اهلل.

مقر ملتقى 147
2007/6/16منابلساإلميان

مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية حيرقون مقر 
ملتقى اإلميان يف نابلس.

مقر مركز 148
2007/6/16منابلسالراشد

مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية حيرقون مقر 
مركز الراشد يف نابلس.

مقر اجمللس 149
2007/6/16مرام اهللالتشريعي

مسلحون من »فتح« يقتحمون مقر اجمللس التشريعي 
الفلسطيين يف رام اهلل، ويعتدون على النائب حسن 

خريشة.

2007/6/16منابلسخطاب خضر150
مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية خيتطفون 
الشاب خطاب خضر من مكان عملة يف بلدية 

نابلس.

2007/6/16منابلسمجال األسطة151
مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية خيتطفون 

مجال األسطة من رأس العني يف نابلس.

مقر الرابطة 152
2007/6/16منابلساملسلمة

مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية حيرقون مقر 
رابطة املرأة املسلمة يف نابلس.
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2007/6/16منابلسحمل دروزة153
مسلحون من« فتح« واألجهزة األمنية يطلقون النار 

على حمل دروزة لألحذية يف نابلس.

2007/6/16منابلسياسر الشويل154
مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية خيتطفون ياسر 

الشويل من عمله يف نابلس.

2007/6/16منابلسشركة مصلح155
مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية يقتحمون شركة 

مصلح وسرقة النقود وسيارة التوزيع للشركة.

مجعية العمل 156
2007/6/16منابلسالتنموي

مسلحون من« فتح« واألجهزة األمنية حيرقون مجعية 
العمل التنموي يف املساكن الشعبية يف نابلس.

املدرسة 157
2007/6/16منابلساإلسالمية

مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية يقتحمون 
املدرسة اإلسالمية األساسية وينهبوهنا يف نابلس.

158
مجعية 

التضامن 
اخلريية

2007/6/16منابلس
مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية يقتحمون 

مجعية التضامن اخلريية وينهبوهنا يف نابلس.

حممد عبد 159
2007/6/16منابلسالكريم

مسلحون من »فتح« خيتطفون حممد عبد الكريم من 
منطقة املساكن الشعبية يف نابلس.

160
مكتبة نور 

اهلدى للخدمات 
الطالبية

2007/6/16منابلس

مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية يقتحمون 
مكتبة نور اهلدى للخدمات الطالبية أمام جامعة 

القدس املفتوحة ويدمروهنا بالكامل.

فرقة اهلدى 161
مسلحون من »فتح« يصادرون السماعات اخلاصة 2007/6/16منابلسللفن اإلسالمي

بفرقة اهلدى للفن اإلسالمي يف نابلس.

162
مجعية نفحة 
للدفاع عن 

حقوق األسرى
2007/6/16منابلس

مسلحون من »فتح« يقتحمون مكتب الضفة جلمعية 
نفحة للدفاع عن حقوق اإلنسان واألسرى يف نابلس 

ويقومون بتدمريه والعبث مبحتوياته.

2007/6/16منابلستلفزيون آفاق163
مسلحون من »فتح« يعتدون على تلفزيون آفاق يف 

نابلس ويقومون بالتخريب فيه.

164
املستشفى 
الوطين يف 

نابلس
2007/6/16منابلس

مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية حياصرون 
املستشفى الوطين يف نابلس.
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2007/6/16منابلسمجعية حوراء165
مسلحون من »فتح« حيرقون مجعية حوارء قضاء 

نابلس.

مت اختطافه من قبل مسلحني من حركة فتح.2007/6/16مقلقيليةماهر مطر166

فادي 167
مت اختطافه من قبل مسلحني من حركة فتح.2007/6/16مقلقيليةاحلوراني

مت اختطافه من قبل مسلحني من حركة فتح.2007/6/16مقلقيليةحازم حشاش168

عادل عبد 169
مت اختطافه من قبل مسلحني من حركة فتح.2007/6/16مقلقيليةالرزاق

طالل 170
مت اختطافه من قبل مسلحني من األجهزة األمنية.2007/6/16مقلقيليةاحلوتري

مسلحون من األجهزة األمنية خيتطفونه.2007/6/16مقلقيليةفادي جرمي171

مسلحون من األجهزة األمنية خيتطفون مسيح نوفل.2007/6/16مقلقيليةمسيح نوفل172

مت اعتقاله على يد األجهزة األمنية.2007/6/16مقلقيليةأيوب جعيدي173

ساهر أبو 174
مت اعتقاله على يد األجهزة األمنية.2007/6/16مقلقيليةعصب

ماهر أبو 175
مت اعتقاله على يد األجهزة األمنية2007/6/16مقلقيليةعصب

مسلحون من األجهزة األمنية قاموا باختطافه وهو 2007/6/16مقلقيليةأمني النصر176
من أنصار حركة املقاومة اإلسالمية »محاس«.
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مسلحون من األجهزة األمنية قاموا باختطافه وهو 2007/6/16مقلقيليةجمدي نوفل177
من أنصار حركة املقاومة اإلسالمية »محاس«.

حممد أبو 178
مسلحون من األجهزة األمنية قاموا باختطافه وهو 2007/6/16مقلقيليةسليمان

من أنصار حركة املقاومة اإلسالمية »محاس«.

مسلحون من األجهزة األمنية قاموا باختطافه وهو 2007/6/16مقلقيليةمجال العطار179
من أنصار حركة املقاومة اإلسالمية »محاس«.

حمسن 180
2007/6/16مقلقيليةاحلردان

مسلحون من األجهزة األمنية التابعة لفتح تعتقل 
الشاب حمسن حردان من قلقيلية وتتعرض له 

بالضرب املربح جداً.

2007/6/16مقلقيليةرياض الولويل181

مسلحون من األجهزة األمنية وحركة فتح ختتطف 
الشيخ رياض الولويل أحد قيادات محاس يف قلقيلية 

بعد إطالق النار عليه.

مسجد صالح 182
2007/6/16مطولكرمالدين

مسلحون من حركة »فتح« يقتحمون مسجد صالح 
الدين جنوب طولكرم ويعيثون فيه خراباً ويلقون 

باملصاحف على األرض وميزقون الرايات اخلضراء.

183
اجلمعية 

اخلريية لرعاية 
األيتام

2007/6/16ماخلليل
مسلحون من »فتح« يف بيت أمر قضاء اخلليل 

يطلقون النار باجتاه اجلمعية اخلريية لرعاية األيتام.

2007/6/16مالقدسوزارة األوقاف184

مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية يقتحمون 
وزارة األوقاف يف العيزرية ويطردون مجيع املوظفني 

املقربني من محاس فيها.

2007/6/16مالقدسجامعة القدس185
مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية حياصرون 

جامعة القدس يف أبو ديس يدخلون كلياته حبثاً عن 
حماضرين من »محاس«.

2007/6/16مالقدسفرج عليان186
مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية يطلقون النار 

باجتاه منزل عضو اجمللس احمللي يف قرية عناتا مشال 
شرق القدس احملتلة عن كتلة »التغيري واإلصالح«.

مكتب الرتبية 187
2007/6/17مطوباسوالتعليم

مسلحون من األجهزة األمنية يدامهون مكتب الرتبية 
والتعليم يف طوباس ويقيلون أعضاءه.

مقر فرقة 188
2007/6/17مطولكرماألنصار

مسلحون من »فتح« يعتدون مقر فرقة األنصار 
للنشيد اإلسالمي يف طولكرم.
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الشيخ عدنان 189
2007/6/17منابلسعصفور

مسلحون من »فتح« يقتحمون منزل الشيخ عدنان 
عصفور عضو القيادة السياسية حلماس يف نابلس.

190
مستودع 

الكراسي التابع 
حلركة محاس

2007/6/17مطولكرم
مسلحون من »فتح« يعتدون على مستودع للكراسي 

يتبع حلركة محاس يف طولكرم مستولني على 1500 
كرسي ومنصة وأدوات خاصة باحلركة.

ناصر 191
مسلحون من »فتح« يقتحمون منزل ناصر القدومي 2007/6/17منابلسالقدومي

يف حي املخفية بنابلس.

اجمللس البلدي 192
مسلحون من »فتح« مينعون أعضاء اجمللس البلدي 2007/6/17منابلسيف قرية قصرة

يف قرية ُقصرة قضاء نابلس من التوجه ملقار عملهم.

مسلحو »فتح« حيرقون مكتبة »يا هال« يف بيت حلم.2007/6/17مبيت حلممكتبة يا »هال«193

2007/6/17بيت حلمخمترب النتشة194

مسلحو »فتح« يدامهون خمترب النتشة الطيب يف بيت 
حلم وخروج رصاصة من سالح احد املهامجني أدت 

إىل إصابة واحد من التجار يف املنطقة.

195
حمل حبيب 
لألجهزة 
الكهربائية

2007/6/17مبيت حلم

مسلحو »فتح« يطلقون النار على حمل حبيب 
لألجهزة الكهربائية علماً أن احملل مغلق وصاحبة 

يف املعتقل.

أكادميية 196
2007/6/17منابلسالقرآن الكريم

مسلحون من األجهزة األمنية و »فتح« يقتحمون 
أكادميية القرآن الكريم يف نابلس وينهبون معظم 

ممتلكاهتا.

اجمللس البلدي 197
2007/6/17منابلسلقرية سرطة

مسلحون من »فتح« مينعون أعضاء اجمللس البلدي 
يف قرية سرطة قضاء نابلس من التوجه ملقار 

عملهم.

2007/6/17مرام اهللفواز عمرو198
مسلحون من األجهزة األمنية مينعون فواز عمرو 

مدير عام يف وزارة األسرى من مزاولة عمله يف رام 
اهلل.

عيادة طبيب 199
مسلحون من »فتح« يدامهون عيادة لطبيب أسنان يف 2007/6/17منابلسأسنان

مدينة نابلس.

جلنة زكاة 200
مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية يدامهون جلنة 2007/6/17مطولكرمعنبتا

زكاة عنبتا قضاء طولكرم ويدمرون حمتوياهتا.
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201
خمزن الكتلة 
اإلسالمية 

اجلديد
2007/6/17منابلس

مسلحون من »فتح« يدامهون خمزن الكتلة اإلسالمية 
يف جامعة النجاح )املخزن اجلديد( مبدينة نابلس 

ويقومون مبصادرة حمتويات.

مكتب صحيفة 202
2007/6/17منابلسفلسطني

مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية يدامهون مكتب 
الضفة لصحيفة فلسطني يف مدينة نابلس ويقومون 

بأعمال ختريبية داخله.

اجمللس البلدي 203
2007/6/17منابلسلبديا

مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية حيلون جملسي 
بلدي بديا وتعيني جملسني من فتح.

2007/6/17مطولكرمنضال مسودي204
مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية خيتطفونه من 

سكن طالب كلية فلسطني التقنية »خضوري« يف 
طولكرم.

مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية يدامهون منزل 2007/6/17مطولكرمحممد عارف205
حممد عارف يف خميم نور مشس قضاء طولكرم.

حممود أبو 206
مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية يعتقلون حممد 2007/6/18مطولكرمقصيدو

أبو قصيدو يف طولكرم.

مقر بلدية 207
2007/6/18مطوباسطمون

مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية يقتحمون مقر 
بلدية طمون وخيتطفون رئيسها فايز أبو مشة ويعلنون 

عن حّل جملسها ويعينون آخر من حركة فتح مكانه.

موظفي احلكم 208
مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية يطردون 2007/6/18مطوباساحمللي

موظفي احلكم احمللي يف طوباس من عملهم.

فرع جامعة 209
مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية يقتحمون فرع 2007/6/18مبيت حلمالقدس

جامعة القدس املفتوحة بيت حلم.

أمحد عمر 210
2007/6/18مبيت حلمالشيخ

مسلحون من األمن الوقائي خيتطفون أمحد عمر 
الشيخ عضو جملس قروي »مراح رباح« قضاء بيت 

حلم أثناء تواجده يف املدينة.

مركز ثقايف يف 211
2007/6/18منابلسبرقة

مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية حيرقون مركز 
ثقايف يف برقة شرق نابلس.

منزل الدكتور 212
2007/6/18مرام اهللعزيز دويك

مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية يقتحمون منزل 
رئيس اجمللس التشريعي املختطف الدكتور عزيز 

دويك يف رام اهلل ويقومون بإضرام النار فيه.
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عبد الفتاح 213
مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية يعتقلون عبد 2007/6/18مطولكرمبدير

الفتاح بدير الناشط يف محاس يف طولكرم.

2007/6/18منابلسأمحد شقريات214
مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية خيتطفون 
أمحد شقريات من خميم العني وهو املصاب يف 

مستشفى االحتاد بنابلس.

215
منزل النائب 
األسري حسن 

يوسف
2007/6/18مرام اهلل

مسلحون من »فتح« يقتحمون منزل النائب الشيخ 
األسري حسن يوسف يف رام اهلل ويصادرون وثائق 

وملفات هامة من املنزل.

حسن 216
2007/6/18منابلسالسفاريين

مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية خيتطفونه أمام 
أعني أسرته أثناء مغادرهتم يف سيارة بنابلس، وهو 
أحد احملاضرين يف كلية القانون يف جامعة النجاح 

الوطنية بنابلس.

إبراهيم 217
مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية خيتطفون 2007/6/18مقلقيليةاهلندي

إبراهيم اهلندي يف قلقيلية.

عبد الفتاح 218
2007/6/18مقلقيليةشريم

مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية خيتطفون 
مراسل جريدة فلسطني يف قلقيلية عبد الفتاح شريم 

املصاب أثناء تواجده يف املستشفى بنابلس.

2007/6/19منابلسأشرف الشعار219

مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية خيتطفون 
أشرف الشعار على حاجز يف شارع فيصل داخل 

مدينة نابلس.

2007/6/19منابلسخلود املصري220
مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية يطردون خلود 

املصري العضو يف بلدية نابلس أثناء حماولتها 
الدخول ملمارسة عملها وتوعدوها إن هي عادت.

مؤسسة اهلدى 221
2007/6/19مرام اهللاخلريية

مسلحو »فتح« يقتحمون مؤسسة اهلدى اخلريية 
النسائية يف البرية ويقومون بالعبث مبحتوياهتا 

وإحراقها.

مقر الكتلة 222
2007/6/19منابلساإلسالمية

مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية يدامهون 
ويصادرون مقر الكتلة اإلسالمية داخل جامعة 

النجاح يف نابلس بالتواطؤ مع رئيس جملس الطلبة 
يف اجلامعة القتحاوي.

مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية خيتطفون وليد 2007/6/19منابلسوليد السيد223
السيد من بالطة قضاء نابلس.

مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية خيتطفون 2007/6/19مرام اهللحممد نوح224
املواطن حممد نوح من بيتونيا قضاء رام اهلل.
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مسلحون من األجهزة األمنية ختتطف الشاب جابر 2007/6/20مطولكرمجابر أبو زنط225
أبو زنط يف مدينة طولكرم.

2007/6/20مطولكرمحسام الكرمي226

مسلحون من األجهزة األمنية ختتطف الشاب حسام 
الكرمي يف مدينة طولكرم وهو أحد طلبة جامعة 

النجاح الوطنية بنابلس.

مسلحون من األجهزة األمنية ختتطف الشاب أمحد 2007/7/20مطولكرمأمحد قطاوي227
قطاوي أحد نشطاء محاس يف مدينة طولكرم.

2007/6/20مطولكرممجال جاد اهلل228

مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية يدمرون 
األثاث ويعتدون بالضرب املربح على املواطن مجال 

جاد اهلل أمام زوجته وأطفاله جملرد االعرتاض على 
ممارساهتم اإلجرامية وذلك بعد مدامهة منزله 

الكائن شرق بلدة عنبتا شرق طولكرم.

األجهزة األمنية ختتطف الشاب عصام مرعي يف 2007/6/20مطولكرمعصام مرعي229
مدينة طولكرم.

أمحد أبو 230
2007/6/20مطولكرمجبارة

مسلحون من األجهزة األمنية ختتطف الشاب أمحد 
أبو جبارة من كفر اللبد يف مدينة طولكرم.

2007/6/20منابلسأمحد سواملة231
مسلحون من »فتح » واألجهزة األمنية خيتطفون 

عضو جملس بلدي عصرية مشال نابلس أمحد 
سواملة.

2007/6/20منابلسمجيل أشتية232
مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية خيتطفون 

عاكف مجيل اشتية سائق تكسي من سامل قضاء 
نابلس.

حممد أبو 233
2007/6/20منابلسشنب

مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية خيتطفون 
حممد أبو شنب من خميم عسكر يف نابلس.

مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية خيتطفون 2007/6/20منابلسوليد صواحلة234
املواطن وليد صواحلة من عصرية الشمالية بنابلس.

2007/6/20منابلسقصي محادنة235 
مسلحون من فتح واألجهزة األمنية خيتطفون عضو 

جملس بلدي عصرية مشال نابلس قصي محادنة.

2007/6/20منابلسمسجد عثمان236

مسلحون من األجهزة األمنية حياصرون مسجد 
عثمان يف نابلس بعد صالة العشاء وحيتجزون 
كبار السن ويطلقون النار بني أرجلهم للتخويف 

ويستجوبوهنم.
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مسلحون من »فتح« يف خيتطفون الشاب عالء كحيل 2007/6/21مطولكرمعالء كحيل237
من مكان عمله يف طولكرم.

مسلحون من األمن الوقائي خيتطفون الشاب رياض 2007/6/21مطولكرمرياض عوفة238
عوفة من خميم طولكرم.

2007/6/21مطولكرمجاد عزت239
مسلحون من »فتح« خيتطفون جاد عزت من مكان 

عمله يف عتيل قضاء طولكرم.

2007/6/21مطولكرمفؤاد الشليب240
مسلحون من »فتح« خيتطفون فؤاد الشليب من بيته 

يف طولكرم.

241
مصادرة 
الرايات 
اخلضراء

2007/6/21مطولكرم
مسلحون من األجهزة األمنية يصادرون مجيع 

الرايات اخلضراء يف مدينة طولكرم.

2007/6/21مطولكرمعلي متام242
مسلحون من األجهزة األمنية خيتطفون علي متام 

آذن املسجد القديم يف مدينة طولكرم.

أجمد أبو 243
2007/6/21منابلسغوش

مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية خيتطفون 
أجمد أبو غوش بشكل عنيف من داخل بيته الكائن 

يف خميم بالطة بنابلس.

2007/6/22منابلسأمحد اخلالدي244
مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية خيتطفونه من 

مسجد اجلنيد يف نابلس بعد صالة اجلمعة، وهو 
عميد كلية القانون يف جامعة النجاح بنابلس.

نضال أبو 245
مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية خيتطفون 2007/6/22مطولكرمظريفة

نضال أبو ظريفة من طولكرم.

2007/6/22منابلسأمحد ضمريي246

مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية يقتحمون سكنه 
يف نابلس وهو أحد أبناء الكتلة اإلسالمية يف جامعة 

النجاح بنابلس ويقومون بتخريب السكن.

2007/6/22مطولكرمرامي ساطي247
مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية خيتطفون رامي 

ساطي أبو حفيظة من عالر قضاء طولكرم.

مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية دامهوا منزله 2007/6/22مطولكرممراد الفقها248
يف عتيل قضاء طولكرم.
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شريف أبو 249
2007/6/22مطولكرممريم

مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية خيتطفون 
شريف أبو مريم من طولكرم.

2007/6/22مطولكرمحممد جالد250
مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية خيتطفون 

حممد جالد من طولكرم.

مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية خيتطفون تامر 2007/6/22مطولكرمتامر نعمان251
نعمان من طولكرم.

قصي 252
مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية خيتطفون 2007/6/22مطولكرمسفاريين

قصي سفاريين من طولكرم.

2007/6/22مطولكرمأسيد عارف253
مسلحوٍن من »فتح« واألجهزة األمنية خيتطفون 

أسيد عارف من خميم نور مشس قضاء طولكرم.

2007/6/22مطولكرمأمحد عبد ربه254
مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية خيتطفون 

أمحد عبد ربه من خميم طولكرم.

عماد معروف 255
مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية خيتطفون عماد 2007/6/22مطولكرمأبو زينة

معروف أبو زينة من طولكرم.

2007/6/22مطولكرمأمحد جالد256

مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية خيتطفون 
الطالب أمحد جالد أثناء تواجده يف كلية اخلضوري 

يف طولكرم.

2007/6/22مطولكرمحممد سلمان257
مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية خيتطفون 

حممد سلمان من طولكرم.

مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية خيتطفون 2007/6/22مطولكرمأمحد األشقر258
أمحد األشقر من عتيل قضاء طولكرم

مسلحون من األمن الوقائي خيتطفون جهاد ديرية 2007/6/22مبيت حلمجهاد ديرية259
من مد ينة بيت حلم.

    260
مصنع 

األطراف 
الصناعية

مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية يدامهون مصنع 2007/6/22مقلقيلية
األطراف الصناعية يف قلقيلية ويقومون بتدمريه.
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2007/6/23مطوباسمعتز صبيح261
مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية خيتطفون معتز 

صبيح يف تياسري قضاء طوباس بعد فشلهم من 
اختطاف أخيه.

مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية خيتطفون 2007/6/23مطوباسعديل صبيح262
عديل صبيح يف تياسري قضاء طوباس.

أشرف 263
مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية خيتطفون 2007/6/23مطوباسصواطفة

أشرف صوافطة من طوباس.

حممد 264
2007/6/23مطوباسصواطفة

مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية يطلقون النار 
على املواطن حممد صوافطة يف طوباس دون 

إصابات تذكر.

فادي 265
2007/6/23منابلسصالحات

مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية خيتطفون فادي 
صالحات من طلوزة قضاء نابلس.

مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية خيتطفون 2007/6/23منابلسوحيد سامل266
وحيد سامل من قرية بزاريا قضاء نابلس.

مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية خيتطفون 2007/6/23منابلسناجي سامل267
ناجي سامل من قرية بزاريا قضاء نابلس.

2007/6/23مطولكرمسعيد أبو زيد268
مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية خيتطفونه وهو 
أستاذ الرتبية الرياضية يف كلية اخلضوري من مقر 

الكلية يف طولكرم.

حسام الدين 269
2007/6/24منابلسقتلوني

مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية يطلقون النار 
على سيارة عضو اجمللس البلدي الشيخ حسام الدين 

قتلوني يف نابلس

مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية خيتطفون 2007/6/24مرام اهللحممد شاكر270
املواطن حممد شاكر من بيتونيا قضاء رام اهلل.

مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية خيتطفون 2007/6/24مرام اهللعبد اهلل جربا271
املواطن عبد اهلل جربا من بيتونيا قضاء رام اهلل.

2007/6/24منابلسهناد املصري272
مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية يطلقون 

النارعلى سيارة عضو اجمللس البلدي ونائب رئيس 
بلدية نابلس بالوكالة الدكتور هناد املصري يف نابلس
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مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية خيتطفون وائل 2007/6/24مطولكرموائل الشليب273
الشليب من عتيل قضاء طولكرم

مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية خيتطفون 2007/6/24مطولكرمأمحد هوجي274
املواطن امحد هوجي من قرية ارتاح قضاء طولكرم.

مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية خيتطفون 2007/6/24مرام اهللأيوب مجعة275
املواطن أيوب مجعة من بيتونيا قضاء رام اهلل.

مت اختطافه على يد مسلحني من »فتح« واألجهزة 2007/6/25مطولكرمفادي عموري276
األمنية من بيته يف طولكرم.

2007/6/25مطولكرمإيهاب مسعود277
اعتقله مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية من دير 

الغصون قضاء طولكرم.

عبد الغين 278
مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية خيتطفون عبد 2007/6/25مطولكرمفائق أسعد

الغين فائق أسعد من دير الغصون قضاء طولكرم.

مت اختطافه على يد مسلحني من »فتح« واألجهزة 2007/6/25منابلسجعفر السقا279
األمنية من خميم بالطة يف نابلس.

حسني أبو 280
مت اعتقاله على يد مسلحني من »فتح« واألجهزة 2007/6/25منابلسخليل

األمنية من خميم بالطة يف نابلس.

2007/6/25مجننيأجمد تركي281
مت اعتقاله على يد مسلحني من »فتح« واألجهزة 

األمنية.

أمحد نصري 282
2007/6/25مجننيجرادات

مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية خيتطفون 
أمحد نصري جرادات من قرية زبوبا قضاء جنني.

عبد الفتاح 283
2007/6/25مقلقيليةسويلم

مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية خيتطفون عبد 
الفتاح سويلم من قلقيلية بعد اقتحام منزله وحتطيم 

بعض حمتوياته.

2007/6/25مطوباسحممد أبو عرة284

مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية خيتطفون مدير 
مكتب النواب يف طوباس حممد أبو عرة من عقابا 

شرق جنني.
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2007/6/26مطولكرمجهاد احلاج285

مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية خيتطفون جهاد 
احلاج بعد مدامهة منزله من خميم نور مشس قضاء 

طولكرم.

2007/6/26منابلسضياء مصلح286

مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية خيتطفونه، 
وهو طالب وناشط يف الكتلة اإلسالمية يف جامعة 

النجاح الوطنية أثناء تواجده يف نابلس.

2007/6/27منابلسضياء الطويل287
مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية خيتطفونه، 

وهو طالب يف كلية الرتبية يف جامعة النجاح الوطنية 
أثناء خروجه من بوابة اجلامعة يف نابلس.

2007/6/27ماخلليلإبراهيم كساب288
مسلحون من األمن الوقائي خيتطفونه، وهو طالب 
يف جامعة اخلليل من داخل سكنه يف مدينة اخلليل.

2007/6/27مسلفيتمازن العاصي289

مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية خيتطفون 
الشرطي مازن العاصي من قراوة بين حسن قضاء 

سلفيت.

سياف أبو 290
2007/6/27مرام اهللسيف

مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية خيتطفون 
املواطن سياف أبو سيف من أمام وزارة الداخلية 

برام اهلل.

291
توفيق أبو 

2007/6/27مطوباسجبارة

األجهزة األمنية ختتطف الطالب يف اجلامعة 
األمريكية توفيق أبو جبارة من طوباس بعد 
استدعائه للمقابلة من قبل األجهزة األمنية.

عبد اهلادي 292
مسلحون من فتح واألجهزة األمنية خيتطفون عبد 2007/6/27مقلقيليةشبيطة

اهلادي شبيطة من عزون قضاء قلقيلية.

2007/6/28ماخلليلأمحد العالمي293

مسلحون من »فتح« يعتدون على منزل عضو 
اجلمعية اخلريية اإلسالمية أمحد العالمي بعبوة 
متفجرة ألقيت على منزله، ومل يبلغ عن أضرار 
أو إصابات بني أفراد عائلة العالمي واليت كانت 

موجودة يف املنزل يف بلدة بيت أمر مشال اخلليل.

عبد اهلل 294
مسلحون من »فتح« خيتطفون الطالب عبد اهلل 2007/6/28مجننيصاحل

صاحل من قرية عانني غرب جنني.

مسلحون من »فتح« خيتطفونه من بيته يف جنني.2007/6/28مجننيحممد هاشم295

عبد الرمحن 296
مسلحون من »فتح« خيتطفونه من بيته يف مدينة 2007/6/28مبيت حلمقاسم

بيت حلم.
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مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية خيتطفون 2007/6/28مقلقيليةشادي سويلم297
شادي سويلم من بيته يف مدينة قلقيلية.

مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية خيتطفون 2007/6/28مقلقيليةغسان داوود298
غسان داوود من بيته يف مدينة قلقيلية.

مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية خيتطفون 2007/6/28مقلقيليةمأمون جرب299
مأمون جرب من بيته يف مدينة قلقيلية.

رضوان أبو 300
2007/6/28مقلقيليةمريم

مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية خيتطفون 
رضوان أبو مريم من بيته يف مدينة قلقيلية.

2007/6/28مقلقيليةمعمر مسكاوي301
مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية خيتطفون 

معمر مسكاوي من بيته يف مدينة قلقيلية.

2007/6/28مقلقيليةهيثم ياسني302
مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية خيتطفون هيثم 

ياسني من بيته يف مدينة قلقيلية.

2007/6/30مبيت حلمنادر جربان303
مسلحون من فتح واألجهزة األمنية خيتطفون نادر 

جربان من داخل حمله يف بيت حلم.

مسلحون من األمن الوقائي خيتطفونه وهو طالب يف 2007/6/30ماخلليلعامر اهليموني304
جامعة اخلليل من داخل سكنه يف مدينة اخلليل.

2007/6/30ماخلليلمسجد القاسم305

مسلحون من األجهزة األمنية يدامهون حي منرة يف 
اخلليل ويقتحمون مسجد القاسم يف احلي ويقومون 

بتفتيشه.

2007/6/30مطولكرمحممد خريوش306

مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية يدامهون منزل 
املطارد لقوات االحتالل حممد خريوش يف خميم 

طولكرم يف حماولة الختطافه.

2007/6/30مطولكرممطيع سليط307
مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية خيتطفون 

املواطن مطيع سليط من منزله يف خميم طولكرم.

مسلحون من األمن الوقائي خيتطفونه وهو طالب يف 2007/6/30ماخلليلنائل رمضان308
جامعة اخلليل من داخل سكنه يف مدينة اخلليل.
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اعتداء على 309
2007/6/30ماخلليلاملارة

مسلحون من األجهزة األمنية حيتجزون عدداً من 
املارة يف حي منرة يف اخلليل ويقومون بتفحص 

هوياهتم وتفتيشهم.

310
منزل األسري 
احملرر عباس 

أبو قويدر
2007/6/30ماخلليل

مسلحون من األجهزة األمنية يدامهون منزل األسري 
احملرر عباس أبو قويدر يف مدينة اخلليل مبحاولة 

العتقاله.

2007/6/30ماخلليلعالء احملاريق311
مسلحون من األجهزة األمنية خيتطفون عالء 

احملاريق على حاجز قرب مدخل مدينة اخلليل.

مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية خيتطفون 2007/6/30مطولكرممطيع سليط312
املواطن مطيع سليط من منزله يف خميم طولكرم.

2007/6/30مطولكرمأسامة عواد313
مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية خيتطفون 

أسامة عواد شقيق الشهيد القسامي القائد سائد 
عواد من خميم طولكرم.

إبراهيم 314
2007/7/1منابلسعرايشة

مسلحون من األجهزة األمنية خيتطفون إبراهيم 
عرايشة إمام مسجد إسكان روجيب يف نابلس من 

منطقة احلسبة.

2007/7/1مرام اهللفراس عابد315

مسلحون من األمن الوقائي خيتطفونه وهو مدير 
األمن يف مكتب رئيس اجمللس التشريعي يف رام اهلل 

من منزله.

مسلحون من األجهزة األمنية خيتطفون مازن 2007/7/1منابلسمازن احلجاوي316
احلجاوي من أمام مسجد رفيديا يف نابلس

2007/7/1مرام اهللفراس عابد317
مسلحون من األمن الوقائي خيتطفون فراس عابد 
مدير األمن يف مكتب رئيس اجمللس التشريعي يف 

رام اهلل من منزله.

2007/7/1مجننيعالم زكارنة318
مسلحون من األجهزة األمنية خيتطفون عالم زكارنة 

من عمله يف مديرية احلكم احمللي يف جنني.

مسلحون من األجهزة األمنية خيتطفون رامي عواد 2007/7/1مجننيرامي عواد319
مدير مجعية نفحة يف جنني.

مسلحون من األجهزة األمنية خيتطفون مسري 2007/7/1مسلفيتمسري دواهقة320
دواهقة من منزله يف سلفيت.
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أسامة أبو 321
2007/7/1مرام اهللخلف

مسلحون من األجهزة األمنية خيتطفون أسامة أبو 
خلف من دير استيا مشال سلفيت أثناء وجوده يف 

عمله يف الدفاع املدني يف رام اهلل.

عبد الكريم 322
2007/7/1مرام اهللواصف

مسلحون من األجهزة األمنية خيتطفون عبد الكريم 
واصف أثناء تواجده يف عمله يف الدفاع املدني يف 

رام اهلل.

2007/7/1مرام اهللشادي مطر323
مسلحون من األجهزة األمنية خيتطفون شادي مطر 

مرافق النائب الدكتور عمر عبد الرازق.

مسلحون من األجهزة األمنية خيتطفون زيد سرحان 2007/7/1مطوباسزيد سرحان324
أحد كوادر محاس يف خميم الفارعة قضاء طوباس.

مسلحون من األجهزة األمنية خيتطفون كمال مسارة 2007/7/1مطوباسكمال مسارة325
من قرية طمون قضاء طوباس.

مسلحون من األجهزة األمنية خيتطفون السيد شاكر 2007/7/2مأرحياشاكر عمارة326
عمارة من أرحيا.

حممد 327
2007/7/2رام اهللالشافعي

مسلحون من األجهزة األمنية خيتطفون حممد 
الشافعي من قرية جفنا قضاء رام اهلل وهو مرافق 

الدكتور عزيز دويك.

2007/7/3منابلسعالم الطبنجة328
مسلحون من األجهزة األمنية خيتطفون التاجر عالم 

الطبنجة من أمام مسجد األنبياء يف نابلس.

مسلحون من فتح واألجهزة األمنية خيتطفون سعدي 2007/7/3منابلسسعدي مفلح329
مفلح من أمام مسجد صالح الدين يف نابلس.

2007/7/3مرام اهللعالء وجيه330

مسلحون من األجهزة األمنية خيتطفون الطالب 
يف جامعة بري زيت عالء وجيه وهو من سكان قرية 

عارورة قضاء رام اهلل.

2007/7/3مطولكرممراد الفقها331
مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية خيتطفون 

املهندس مراد الفقها من عتيل قضاء طولكرم، وذلك 
للمرة الثانية.

2007/7/3مطولكرمأسامة عواد332
مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية خيتطفون 

أسامة عواد شقيق الشهيد القسامي القائد سائد 
عواد من خميم طولكرم.
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مسلحون من األجهزة األمنية خيتطفون التاجر وسيم 2007/7/3مرام اهللوسيم محاد333
محاد وهو يف رام اهلل.

2007/7/3مطولكرممنري عمر334

مسلحون من »فتح« خيتطفون مدير الرتبية يف 
طولكرم منري عمر ويفرجون عنه بعد ساعات من 

الضرب املربح.

2007/7/4مقلقيليةعازم سكر335

مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية خيتطفون 
املواطن عازم سكر من عزون قضاء قلقيلية أثناء 

تواجد أثناء تواجده يف مكان عمله يف عزبة جلعود.

2007/7/4مقلقيليةحممود عنايا336
مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية خيتطفون 

املواطن حممود عنايا من عزون قضاء قلقيلية أثناء 
تواجد يف مكان عمله يف النيب الياس يف قلقيلية.

مرعب أبو 337
مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية خيتطفون 2007/7/5مطولكرمسعدة

مرعب أبو سعدة من حي األقصى مشال طولكرم.

2007/7/5مقلقيليةمجال قزمار338
مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية خيتطفون 
مجال قزمار من عزبة سليمان جنوب قلقيلية.

2007/7/5مقلقيليةعديل زكي339

مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية خيتطفون 
عديل زكي من عزون قضاء قلقيلية أثناء عودته من 

عمله.

مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية خيتطفونه وهو 2007/7/5مبيت حلممهند العصا340
طالب يف جامعة القدس املفتوحة فرع بيت حلم.

حممد عوض 341
2007/7/6مجننياجلمال

مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية خيتطفون 
حممد عوض اجلمال من جنني بعد طلبه ملراجعتهم.

2007/7/6مرام اهللفادي محد342
مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية خيتطفون 

الطالب فادي محد رئيس جملس طلبة جامعة بري 
زيت يف رام اهلل.

مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية خيتطفون وائل 2007/7/7مقلقيليةوائل موايف343
موايف من قلقيلية.

مدرسة أبو 344
مسلحون من فتح واألجهزة األمنية حياصرون 2007/7/7مقلقيليةعلي إياد

مدرسة أبو علي إياد يف قلقيلية.
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مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية خيتطفون أمين 2007/7/7مسلفيتأمين عابد345
عابد من حمله يف سلفيت.

مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية خيتطفون فادي 2007/7/7مسلفيتفادي عمر346
عمر من سلفيت.

2007/7/7مجننيسفيان خليلة347

مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية خيتطفون 
سفيان خليلية من جبع قضاء جنني أثناء تواجده يف 

حمل له يف مدنية جنني.

مصطفى 348
مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية خيتطفون 2007/7/7مجننياجلرار

مصطفى جرار أثناء عمله يف بلدية جنني.

جاسر حممد 349
2007/7/7منابلسزيتاوي

مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية خيتطفون 
جاسر حممد زيتاوي من مجاعني جنوب نابلس، وقد 

قاموا باختطافه من سلفيت.

مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية خيتطفون وائل 2007/7/7مقلقيليةوائل موايف350
موايف من قلقيلية.

2007/7/7مقلقيليةمجيل عبيد351

مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية خيتطفون 
مجيل عبيد من قلقيلية.

بسام أبو 352
2007/7/7مبيت حلمسرحان

مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية خيتطفون بسام 
أبو سرحان يف بيت حلم.

2007/7/7مطولكرميوسف زقوت353

مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية خيتطفون 
الشيخ يوسف زقوت إمام املسجد اجلديد من بيته 

يف طولكرم.

موسى أبو 354
2007/7/7مرام اهللفخيدة

مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية خيتطفون 
موسى أبو فخيدة املوظف يف شركة االتصاالت 

الفلسطينية يف رام اهلل.

أمري355
مسلحون من األجهزة األمنية خيتطفون أمري 2007/7/7مقلقيليةاحلوتري

احلوتري من حجة قضاء قلقيلية.

2007/7/8ماخلليلجهاد مواس356
مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية خيتطفون جهاد 
مواس إمام مسجد بين نعيم على حاجز أقامته قرب 

حلحول قضاء اخلليل.
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أمحد أبو 357
مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية خيتطفون 2007/7/8مسلفيتحجلة

أمحد أبو حجلة من منزله يف سلفيت.

2007/7/8مبيت حلمإياد حساسنة358

مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية خيتطفون إياد 
حساسنة من العبيدية مشال بيت حلم من حاجز 

أقامته قرب بيت ساحور.

مسلحو جهاز األمن الوقائي خيتطفونه من داخل 2007/7/9مرام اهللعمار مطري359
مدرسة خولة بنت األزور.

مسلحو جهاز األمن الوقائي خيتطفون حبيب قاسم 2007/7/9مبيت حلمحبيب قاسم360
بعد استدعائه للمقابلة يف بيت حلم.

مسلحو جهاز األمن الوقائي خيتطفون أمين العصا 2007/7/9مبيت حلمأمين العصا361
من العبيدية مشال بيت حلم.

اعتصام للكتلة 362
2007/7/10مرام اهللاإلسالمية

مسلحون من حركة الشبيبة الطالبية يعتدون 
على اعتصام للكتلة اإلسالمية يف جامعة بري زيت 

احتجاجاً على اعتقال عدد من طلبة اجلامعة.

مسلحون من األجهزة األمنية خيتطفونه من سنرييا 2007/7/10مقلقيليةحممود بري363
قضاء قلقيلية.

مجعية 364
مسلحون من األجهزة األمنية يدامهون مجعية 2007/7/10مرام اهللالفرقان

الفرقان اخلريية للمرة الثانية يف رام اهلل.

2007/7/10مرام اهللإيهاب زهران365
مسلحون من األجهزة األمنية خيتطفون إيهاب زهران 

من قرية بدو قضاء رام اهلل.

نادي صناع 366
2007/7/10مرام اهللاحلياة

مسلحون من األجهزة األمنية يدامهون نادي صناع 
احلياة للمرة الثانية يف رام اهلل.

مقر الكتلة 367
2007/7/10مرام اهللاإلسالمية

أفراد من حركة الشبيبة الطالبية يف جامعة بري زيت 
يدامهون مقر الكتلة اإلسالمية يف جامعة بري زيت 

وخيربونه ويسرقون كمبيوترات ووثائق.

مسبح يف بلدة 368
2007/7/10مرام اهللبيتونيا

مسلحون من األجهزة األمنية يدامهون مسبحاً يف 
بلدة بيتونيا غرب رام اهلل واختطفت سبعة مواطنني 

بزعم أهنم ينتمون خللية تابعة حلركة محاس.
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2007/7/10مقلقيليةعمر أسليم369

مسلحون من األجهزة األمنية خيتطفون األستاذ 
الشيخ عمر أسليم من أمام بيته يف عزون قضاء 

قلقيلية.

فادي بين 370
2007/7/11منابلسفضل

مسلحون من األجهزة األمنية خيتطفونه وهو طالب 
يف جامعة النجاح أثناء تواجده يف مدينة نابلس.

2007/7/11منابلسحممد عصيدة371
مسلحون من األجهزة األمنية خيتطفون الطالب يف 
جامعة النجاح حممد عصيدة من تل قضاء نابلس 

أثناء تواجده يف مدينة نابلس.

2007/7/11مرام اهللإياس عمران372
مسلحون من األجهزة األمنية خيتطفون إياس عمران 
محدان أحد موظفي مجعية فرح اخلريية من بيتونيا 

يف رام اهلل.

مجعية الفرح 373
2007/7/11مرام اهللاخلريية

مسلحون من األجهزة األمنية يدامهون مقر مجعية 
الفرح اخلريية وسط رام اهلل وتصادر كافة حمتوياهتا 
بعد ختريب املقر بشكل كامل واعتقال أحد موظفيها.

2007/7/11منابلسزهدي قواريق374
مسلحون من األجهزة األمنية خيتطفونه وهو طالب 

يف جامعة النجاح أثناء تواجده يف مدينة نابلس 
ويضعون على رأسه كيساً أثناء اختطافه.

2007/7/11مسلفيترمضان شتات375
حركة فتح تقوم بتعيني رئيس جملس بلدي من فتح 

لقرية بديا قضاء سلفيت بعد اعتقال قوات االحتالل 
الصهيوني رئيسها األستاذ رمضان شتات.

2007/7/13مسلفيتحممود يوسف376
مسلحون من األجهزة األمنية خيتطفونه وهو طالب 

يف جامعة النجاح الوطنية من أمام املسجد بعد 
صالة العشاء.

عبد الكريم 377
مسلحون من »فتح« يعتدون بالضرب عليه يف جامعة 2007/7/13منابلسمنى

النجاح الوطنية نابلس.

2007/7/13منابلسراسم خطاب378
مسلحون من »فتح« يطلقون النار على منزل الناشط 
يف محاس الشاب راسم خطاب يف حي الضاحية يف 

مدينة نابلس.

2007/7/14مجننيثائر قاللوة379
مسلحون من األجهزة األمنية خيتطفونه وهو طالب 
يف اجلامعة األمريكية العربية، وهو أحد قادة الكتلة 

اإلسالمية يف اجلامعة.

مسلحون من األجهزة األمنية خيتطفون خالد زيدان 2007/7/14مطولكرمخالد زيدان380
من خميم طولكرم.
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مسلحون من األجهزة األمنية خيتطفونه وهو أحد 2007/7/14منابلسهيثم أبو محد381
طلبة جامعة النجاح.

نظمي عبد 382
مسلحون من األجهزة األمنية خيتطفون نظمي عبد 2007/7/15منابلسربه

ربه يف نابلس وهو من قوصني قضاء املدينة.

مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية خيتطفون 2007/7/15منابلسمصطفى حجة383
مصطفى حجة من برقة قضاء نابلس.

مسلحون من األجهزة األمنية خيتطفون حممود زايد 2007/7/15مجننيحممود زايد384
من اليامون قضاء جنني

مسلحون من األجهزة األمنية خيتطفون خالد أمحد 2007/7/15مجننيخالد عزام385
عزام من السيلة غرب جنني.

مسلحون من األجهزة األمنية خيتطفون صاحل 2007/7/15مطولكرمصاحل الزيتاوي386
الزيتاوي من طولكرم.

مسلحون من األجهزة األمنية خيتطفون هناد امحد 2007/7/15مسلفيتهناد املصري387
املصري من سلفيت بعد مدامهة منزله وتفتيشه.

2007/7/15مسلفيتفواز معايل388
مسلحون من األمن الوقائي خيتطفون األسري احملرر 
فواز معايل من سلفيت بعد مدامهة منزله وتفتيشه.

أمحد خالد 389
مسلحون من األمن الوقائي خيتطفونه من بيته.2007/7/15مسلفيتحرب

2007/7/15مسلفيتسيد عقل390
مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية خيتطفون 

الطالب يف كلية الشريعة يف جامعة النجاح الوطنية 
سيد عقل من قرية بديا قضاء سلفيت.

عبد اللطيف 391
مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية خيتطفون عبد 2007/7/15مسلفيتموقدة

اللطيف موقدة من الزاوية قضاء سلفيت.

صابر عبد 392
مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية خيتطفون 2007/7/15مقلقيليةالرحيم

صابر عبد الرحيم من حجة قضاء قلقيلية.
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مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية خيتطفون 2007/7/15مطوباسباسل غنام393
باسل خالد غنام من عقابا قضاء طوباس.

2007/7/16ماخلليلرائد حريبات394
مسلحون من األجهزة األمنية يطلقون النار على 

أهايل قرية الطبقة بعد حماولة األهايل ملنع األجهزة 
من اختطاف احد املواطنني وإصابة رائد حريبات.

2007/7/16ماخلليلمجيلة حريبات395
مسلحون من األجهزة األمنية يطلقون النار على 

أهايل قرية الطبقة بعد حماولة األهايل ملنع األجهزة 
من اختطاف احد املواطنني وإصابة مجيلة حريبات.

إبراهيم 396
2007/7/16ماخلليلحريبات

مسلحون من األجهزة األمنية خيتطفون املواطن 
إبراهيم حريبات من قرية الطبقة قضاء اخلليل.

2007/7/16ماخلليلطارق املدهون397
مسلحون من األجهزة األمنية يعتدون بالضرب املربح 
على القاصر طارق املدهون يف الصف األول ثانوي، 

ويهددون عائلته يف اخلليل.

عبد السالم 398
2007/7/16مرام اهللجعوان

مسلحون من »فتح« يف رام اهلل خيتطفون عبد 
السالم جعوان من قرية دير ابزيغ قضاء رام اهلل 

وهو مرافق للدكتور ناصر الشاعر.

مسلحون من »فتح« يف رام اهلل خيتطفونه وهو إمام 2007/7/16مرام اهللسليمان عمر399
مسجد قرية جري ابزيغ

فتح اهلل 400
2007/7/16مطولكرمالصعيدي

مسلحون من »فتح« خيتطفون املهندس فتح اهلل 
الصعيدي وكيل مساعد وزارة احلكم احمللي، وهو من 

حي اإلسراء يف طولكرم.

2007/7/17مطولكرممجال صوى401
مسلحون من جهاز األمن الوقائي خيتطفون الناطق 

باسم مجعية نقابة املعلمني يف طولكرم األستاذ 
مجال صوي بعد استدعائه للتحقيق.

عبد الغين 402
2007/6/17مسلفيتحرب

مسلحون من األجهزة األمنية خيتطفون عبد الغين 
هبجت حرب من اسكاكا قضاء سلفيت بعد مدامهة 

منزله.

2007/7/17مسلفيتإياد هارون403
مسلحون من األجهزة األمنية خيتطفون إياد هارون 

من سلفيت بعد مدامهة وتفتيش منزله.

حممد عبد 404
2007/7/18مسلفيتالرزاق

مسلحون من األجهزة األمنية خيتطفون حممد عمر 
عبد الرازق جنل وزير املالية السابق يف احلكومة 

العاشرة، لعدة ساعات ومن ثم أفرجت عنه.
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2007/7/19مسلفيتمجال مرعي405
قامت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية يف الضفة 

الغربية باعتقال مجال مرعي وهو من أنصار حركة 
املقاومة اإلسالمية.

2007/7/19مطولكرمهاني برابرة406
اعتقل مسلحون من »الوقائي« هاني برابرة من بلعا 

ويتهم أهل املعتقل أن جهاز األمن الوقائي اعتقله 
على إثر مشاركة له يف أحد برامج فضائية األقصى.

اعتقل على يد األجهزة األمنية التابعة للسلطة 2007/7/21مجننيمسيح زيد407
الفلسطينية

مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية خيتطفونه من 2007/7/21مبيت حلممسيح عزية408
قرية الدوحة قضاء بيت حلم.

منري صادق 409
مت اختطافه على يد مسلحني من »فتح« واألجهزة 2007/7/22مطوباسبشارات

األمنية.

رائد راشد بين 410
مت اختطافه على يد مسلحني من »فتح« واألجهزة 2007/7/22مطوباسعودة

األمنية.

مت اختطافه على يد مسلحني من »فتح« واألجهزة 2007/7/22مطوباسإياد بين عودة411
األمنية.

اعتقلته األجهزة األمنية ومسلحو »فتح«.2007/7/22مطوباسأمحد بشارات412

اعتقلته األجهزة األمنية من قرية طمون.2007/7/22مطوباسإياد بشارات413

فادي بين 414
اعتقلته األجهزة األمنية من قرية طمون.2007/7/22مطوباسعودة

مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية خيتطفون 2007/7/23مقلقيليةمشعل حسني415
مشعل أنور حسني من عزون قضاء قلقيلية.

مسلحون من األجهزة األمنية خيتطفون املواطن 2007/7/24مطولكرمكمال مشارقة416
كمال مشارقة من خميم نور مشس قضاء طولكرم.
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2007/7/26منابلسحامت زغري417
قامت أجهزة امن السلطة باعتقال الطالب حامت 

زغري من أمام سكنه يف مدينة نابلس بعد األحداث 
الدموية اليت وقعت داخل جامعة النجاح الوطنية.

2007/7/27مطولكرممصطفى بدير418
مسلحون من األجهزة األمنية خيتطفون املواطن 

مصطفى بدير من منزله الكائن يف طولكرم.

مسلحون من األجهزة األمنية خيتطفون فضل فارس 2007/7/27مجننيفضل بزوز419
بزور من قرية رابا قضاء جنني.

2007/7/27مجننيحسن طاهر420
مسلحون من األجهزة األمنية خيتطفونه من قرية 

اليامون قضاء جنني وهو مسؤول الكتلة اإلسالمية 
للمعلمني.

2007/7/27مجننيعامر العرت421
مسلحون من األجهزة األمنية خيتطفونه من قرية 

اليامون قضاء جنني من أجل منع إقامة حفل تكريم 
لطلبة الثانوية العامة.

مشهور 422
مسلحون من األجهزة األمنية خيتطفونه من قرية 2007/7/27مجننيعباهرة

اليامون قضاء جنني.

مسلحون من األجهزة األمنية خيتطفونه من قرية 2007/7/27مجننيأمني فياض423
سيلة الظهر قضاء جنني.

2007/7/27مجننيفرسان زعرور424
مسلحون من األجهزة األمنية خيتطفونه من قرية 

سيلة الظهر قضاء جنني.

2007/7/27مجننيعالن الكيالني425
مسلحون من األجهزة األمنية خيتطفونه من قرية 

سيلة الظهر قضاء جنني.

2007/7/28مطولكرمرأفت شحرور426
مسلحون من األجهزة األمنية خيتطفون الطالب 

اجلامعي رأفت شحرور أثناء إخراج الشهيد حممد 
رداد من مستشفى طولكرم.

نصوح 427
2007/7/28مطولكرمالراميين

مسلحون من األجهزة األمنية يعتدون على نصوح 
الراميين أحد قيادات احلركة اإلسالمية أثناء مسرية 

للشهيد حممد رداد يف طولكرم.

مقر نقابة 428
2007/7/29منابلساملعلمني

مسلحون من فتح واألجهزة األمنية يف نابلس 
يقتحمون مقر نقابة املعلمني يف مدينة نابلس 

ويقومون بأعمال ختريبية فيها.
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مجعية 429
2007/7/29منابلسمبدعون

مسلحون من حركة فتح يقتحمون مقر مجعية 
مبدعون يف مدينة نابلس ويقومون بأعمال ختريبية 

فيها.

2008/7/30مجننيمهدي بشناق430
اعتقلت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية املواطن 
مهدي بشناق مرافق وزير الدولة األستاذ وصفي 

كبها بعد استدعائه للتحقيق يف جنني

حسام الدين 431
2007/7/30منابلسقتلوني

اعتقلت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية يف الضفة 
الغربية عضو اجمللس البلدي يف مدينة نابلس الشيخ 

حسام الدين قتلوني

2007/7/31مسلفيتأمري مرعي432
أجهزة أمن السلطة الفلسطينية تداهم قرية قراوة 

بين حسان قضاء سلفيت وتعتقل املواطن أمري 
مرعي.

اعتقلت أجهزة أمن السلطة املواطن سفيان احلايك.2007/7/31مسلفيتسفيان احلايك433

2007/7/31منابلسموسى اخلراز434
قامت أجهزة أمن السلطة باقتحام مديرية أوقاف 

نابلس واعتقلت الشيخ موسى اخلراز مدير املساجد 
يف املديرية.

2007/8/1مطوباسعلي خريوش435
قامت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية باعتقال 
الشيخ علي خريوش من طمون قضاء طوباس، 

واقتادته إىل جهات جمهولة.

الفتى منتصر 436
2008/8/1منابلسصبيح

مسلحون من »فتح« األجهزة األمنية يف نابلس 
خيتطفون الفتى منتصر صبيح من سهل عسكر 

اجلديد يف نابلس.

2007/8/1مسلفيتعمر العاصي437
قامت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية باعتقال 

املواطن عمر العاصي من قرية قراوة بين حسان يف 
حمافظة سلفيت.

مسلحون من األجهزة األمنية خيتطفون إسالم 2007/8/2ماخلليلإسالم كوازبة438
كوازبة من سعري قضاء اخلليل.

مت اختطافه على يد األجهزة األمنية.2007/8/2ماخلليلعامر حاليقة439

حممود 440
2007/8/2ماخلليلحاليقة

العشرات من املسلحني من »فتح« و األجهزة األمنية 
يدامهون بعشرات اآلليات منطقة الشيوخ املصنفة 
)C( حسب أوسلو واليت ال ميكن الوصول إليها إال 

عرب معسكر سعري الصهيوني، وتقوم باعتقاله.
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مت اختطافه على يد األجهزة األمنية.2007/8/2ماخلليلجممد وراسنة441

مت اختطافه على يد األجهزة األمنية.2007/8/2ماخلليلعايد حاليقة442

2007/8/2ماخلليلأمحد حاليقة443

مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية يدامهون 
بعشرات اآلليات منطقة الشيوخ املصنفة )C( حسب 

أوسلو واليت ال ميكن الوصول إليها إال عرب معسكر 
سعري الصهيوني، وتقوم باعتقاله.

قامت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية باعتقاله.2007/8/2ماخلليلبسام حاليقة444

2007/8/2ماخلليلبسام سعيفان445
مسلحون من األجهزة األمنية خيتطفون بسام 

سعيفان من اخلليل.

2007/8/2ماخلليلرزق حاليقة446

مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية يدامهون 
بعشرات اآلليات منطقة الشيوخ املصنفة )C( حسب 

أوسلو واليت ال ميكن الوصول إليها إال عرب معسكر 
سعري الصهيوني، وتقوم باعتقاله.

خالد 447
مسلحون من األجهزة األمنية خيتطفون خالد 2007/8/2ماخلليلعويضات

عويضات من اخلليل.

العبو نادي 448
2007/8/2ماخلليلخميم الفوار

نادي خميم الفوار الرياضي قضاء اخلليل يفصل )7( 
العبني رفضوا املشاركة يف بطولة محلت اسم مسيح 

املدهون.

اعتقلت األجهزة األمنية الفلسطينية الطالب سعادة 2007/8/5مطولكرمسعادة غامن449
غامن من شويكة قضاء طولكرم.

2007/8/5مطولكرمأمحد شهاب450
مسلحون من األجهزة األمنية خيتطفون املهندس 

امحد شهاب من مديرية زراعة عنبتا قضاء 
طولكرم.

2007/8/5مطولكرمأمجد بدران451

مسلحون من األجهزة األمنية خيتطفون أمحد بدران 
من عنبتا قضاء طولكرم. أثناء خروجه من صالة 

املغرب يف مسجد عنبتا القديم.

جاسر أبو 452
2007/8/5مرام اهللعرقوب

مسلحون من فتح يف رام اهلل خيتطفون جاسر أبو 
عرقوب من رام اهلل.
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2007/8/6منابلسعوني العبوة453

مسلحون من »فتح« يف نابلس يطلقون النار عليه 
أمام مبنى حمافظة نابلس املهدم ويفرون بسيارة 

عرب منطقة الضاحية إىل كفر قليل، وخيضع العبوة 
للعالج يف مستشفى االحتاد بنابلس ضمن احلالة 

احلرجة ويفقد إحدى كليتيه.

2007/8/6منابلسبكر بالل454
مسلحون من »فتح« األجهزة األمنية يف نابلس 

خيتطفونه وهو العضو عن حركة يف جلنة التنسيق 
الفصائلي.

مسلحون من »فتح« األجهزة األمنية يف نابلس 2007/8/6نابلسزهدي الصائغ455
خيتطفونه من مكان عمله

2007/8/5مطولكرمشادي عتيلي456

قامت أجهزة امن السلطة يف قرية عتيل قضاء 
طولكرم باعتقال أحد طلبة جامعة النجاح الوطنية 

وهو الطالب شادي عتيلي، ومت اقتياده إىل أحد 
مقرات أجهزة السلطة يف طولكرم.

اعتقلته أجهزة أمن السلطة الفلسطينية يف بلدة 2007/8/6ماخلليلثائر حاليقة457
الشيوخ قضاء اخلليل

اعتقل املواطن مراد شهاب من مكان عمله يف 2007/8/6مطولكرممراد شهاب458
مديرية شؤون األسرى

2007/8/7مأرحياحممود احللو459
مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية خيتطفونه 
لرفعه الرايات اخلضراء بعد جناحه يف الثانوية 

العامة.

2007/8/7مأرحياحممد عاشور460
مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية خيتطفونه 
لرفعه الرايات اخلضراء بعد جناحه يف الثانوية 

العامة.

2007/8/9منابلسعالء حسونة461

قام أفراد من حركة فتح يف نابلس مبالحقة عالء 
حسونة املطلوب لدى قوات االحتالل الصهيوني، 

وأطلقوا النار عليه مما أصابوه يف رجليه وأدت 
اإلصابة إىل كسر يف عظام رجله.

2007/8/10ماخلليلحممد حاليقة462
قامت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية باعتقال حممد 

حاليقة مصور فضائية األقصى يف اخلليل لعدة ساعات 
ثم أفرجوا عنه بعد مصادرهتم آللة التصوير اخلاصة به.

ماضي 463
2007/8/10مجننيالكيالني

قامت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية يف قرية 
سيلة احلارثية قضاء جنني باعتقال املواطن ماضي 

الكيالني عضو جملس بلدي سيلة احلارثية.
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مسجد عمر 464
مسلحون من فتح واألجهزة األمنية يقتحمون مسجد 2007/8/13مقلقيليةبن اخلطاب

عمر بن اخلطاب يف مدينة قلقيلية باألحذية.

بدر خليل 465
مسلحون من »فتح« خيتطفون املواطن بدر خليل 2007/8/13منابلسالعامودي

العامودي من مدينة نابلس.

مصطفى 466
2007/8/13مقلقيليةصربي

محلة اعتقاالت شرسة قامت هبا األجهزة األمنية 
التابعة للسلطة طالت األستاذ الصحفي »مصطفى 

صربي«عضو جملس بلدي قلقيلية

الشيخ فرح 467
مت اختطافه من قبل مسلحي »فتح« واألجهزة األمنية 2007/8/13مقلقيليةمسحان

بعد اقتحام مسجد عمر بن اخلطاب

اختطف من قبل مسلحي »فتح« واألجهزة األمنية 2007/8/13مقلقيليةأمحد مسحان468
بعد اقتحام مسجدعمراخلطاب

مت اختطافه من قبل مسلحي »فتح« واألجهزة األمنية 2007/8/13مقلقيليةأنس مسحان469
بعد اقتحام مسجد عمر اخلطاب.

مسلحون من األجهزة األمنية خيتطفونه من أمام 2007/8/13ماخلليلسالمة العكل470
مسجد احلرس يف مدينة اخلليل.

الطفل نور 471
مت اختطافه من قبل مسلحي »فتح« واألجهزة األمنية 2007/8/13مقلقيليةمسحان

بعد اقتحام مسجد عمر بن اخلطاب.

مت اختطافه من قبل مسلحي »فتح« واألجهزة األمنية 2007/8/13مقلقيليةأسامة العدل472
بعد اقتحام مسجد عمر بن اخلطاب.

مسلحون من األجهزة األمنية خيتطفونه من أمام 2007/8/13ماخلليلخالد العملة473
مسجد احلرس يف مدينة اخلليل.

مت اختطافه من قبل مسلحي »فتح« واألجهزة األمنية 2007/8/13مقلقيليةحممد خلف474
بعد اقتحام مسجد عمر بن اخلطاب.

مت اختطافه من قبل مسلحي »فتح« واألجهزة األمنية 2007/8/13مقلقيليةمسري عذبة475
بعد اقتحام مسجد عمر بن اخلطاب.
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مسلحون من األجهزة األمنية خيتطفونه من أمام 2007/8/13ماخلليلنائل العدم476
مسجد احلرس يف مدينة اخلليل.

مت اختطافه من قبل مسلحي »فتح« واألجهزة األمنية 2007/8/13مقلقيليةلؤي عذبة477
بعد اقتحام مسجد عمر بن اخلطاب.

مت اختطافه من قبل مسلحي »فتح« واألجهزة األمنية 2007/8/13مقلقيليةحممود جابر478
بعد اقتحام مسجد عمر بن اخلطاب.

مسلحون من األجهزة األمنية خيتطفونه من أمام 2007/8/13ماخلليلأمحد العدم479
مسجد احلرس يف مدينة اخلليل.

مت اختطافه من قبل مسلحي »فتح« واألجهزة األمنية 2007/8/13مقلقيليةنضال جابر480
بعد اقتحام مسجد عمر بن اخلطاب.

مت اختطافه من قبل مسلحي »فتح« واألجهزة األمنية 2007/8/13مقلقيليةحممد شحادة481
بعد اقتحام مسجد عمر بن اخلطاب.

مت اختطافه من قبل مسلحي »فتح« واألجهزة األمنية 2007/8/13مقلقيليةأجمد عوينات482
بعد اقتحام مسجد عمر بن اخلطاب.

مت اختطافه من قبل مسلحي »فتح« واألجهزة األمنية 2007/8/13مقلقيليةعالء صربي483
بعد اقتحام مسجد عمر بن اخلطاب.

مت اختطافه من قبل سلحي »فتح« واألجهزة األمنية 2007/8/13مقلقيليةمعتصم الباز484
بعد اقتحام مسجد عمر بن اخلطاب.

مت اختطافه من قبل سلحي »فتح« واألجهزة األمنية 2007/8/13مقلقيليةمحد الشنطي485
بعد اقتحام مسجد عمر بن اخلطاب.

مت اختطافه من قبل سلحي »فتح« واألجهزة األمنية 2007/8/13مقلقيليةعمر الشنطي486
بعد اقتحام مسجد عمر بن اخلطاب.

اعتقل على يد أجهزة أمن السلطة الفلسطينية يف 2007/8/15مقلقيليةحسن منصور487
مدينة قلقيلية.
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حلمي 488
2007/7/15مسلفيتمشالوي

مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية خيتطفون 
املواطن حلمي رفيق مشالوي من قرية حارس قضاء 

سلفيت بعد مداعمة منزله.

فادي 489
مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية خيتطفون فادي 2007/8/16منابلسسرطاوي

أكرم سرطاوي من قرية سرطة قضاء نابلس.

2007/8/17منابلسعنان قزيح490

مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية خيتطفونه من 
نابلس وهو أحد حفظة كتاب اهلل ومدرس لدورات 

قرآن كريم وطالب يف كلية الرياضة يف جامعة 
النجاح الوطنية.

491
مقر رابطة 
أدباء بيت 

املقدس
2007/8/18منابلس

مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية يدامهون مقر 
رابطة أدباء بيت املقدس يف نابلس ويقومون بسرقة 

حمتوياهتا من أجهزة كمبيوتر وغريها وحيطمون 
األثاث والنوافذ.

2007/8/18مطولكرممروان خملوف492
مسلحون من األجهزة األمنية خيتطفون مروان 

خملوف من عنبتا قضاء طولكرم بعد استدعائه 
ملقابلة عسكرية يف أحد مقرات األجهزة.

2007/8/18منابلسهباء تفاحة493

مسلحون من »فتح« خيتطفون املهندس هباء تفاحة 
من داخل مبنى بلدية نابلس وهو أحد مرشحي 
قائمة التغيري واإلصالح يف االنتخابات البلدية 

األخرية مبدينة نابلس.

2007/8/18منابلسمسجد عائشة494
مسلحون من »فتح« واألجهزة األمنية يدامهون 

مسجد عائشة يف منطقة اجلبل الشمايل داخل 
مدينة نابلس.

اعتقل على يد مسحلي حركة فتح وأجهزة أمن 2007/8/19مجننيأمني فياض495
السلطة يف جنني.

مركز اإلرشاد 496
2007/8/19مجننيالنسائي

مسلحون من األجهزة األمنية مينعون مركز اإلرشاد 
النسائي من تكريم طالبات الثانوية العامة يف خطوة 

وحماولة خلنق الصوت اإلسالمي يف قرية اليامون 
قضاء جنني.

مت اختطافه على يد مسلحني من حركة فتح، وهو 2007/8/19منابلسعلي تفاحة497
شقيق املهندس هباء تفاحة.

مسلحو »فتح« يف مدينة نابلس يشنون محلة شعواء 2007/8/19منابلسمالك بدران498
على سكن الطلبة ومت اختطافه يف هذه احلملة.



249

حفل تكريم 499
2007/8/20منابلسطلبة الثانوية

جهاز األمن الوقائي يف بلدة مجاعني قضاء نابلس 
مينع البلدية من إقامة حفل لتكريم طلبة الثانوية 

العامة، وهدد بتخريب احلفل واعتقال رئيس البلدية 
السيد عزت الزيتاوي إن متت إقامته.

2007/8/20منابلسحممد جناجرة500
عدد من مقنعي جهاز األمن الوقائي يف قرية طلوزة 

مشال نابلس يعتقلون عضو اجمللس البلدي يف 
القرية الشيخ حممد جناجرة »أبو عبادة«.

اعتقلته أجهزة أمن السلطة الفلسطينية من مكان 2007/8/21منابلسحممد اهلندي501
عمله يف املدينة وقامت باقتياده إىل جهات جمهولة.

عبادة 502
2007/8/21مطوباسالطوباسي

األجهزة األمنية الفلسطينية يف قرية طمون قضاء 
طوباس تعتقل املواطن عبادة الطوباسي بعد 

استدعائه ملقابلة عسكرية.

مركز حلبون 503
2007/8/21مجننيالثقايف

جهاز األمن الوقائي يف قرية جلبون قضاء جنني 
مينع مركز جلبون الثقايف بإقامة حفل تكريم لطلبة 

الثانوية العامة يف القرية.

2007/8/21مطولكرمثابت مباشر504
اعتقلته أجهزة أمن السلطة الفلسطينية املدينة، وهو 

املرافق للنائب والوزير السابق عبد الرمحن زيدان 
بعد استدعائه للمقابلة.

2007/8/21مطولكرمحممد حطاب505
األجهزة األمنية يف قرية فرعون جنوب طولكرم 
تعتقل الطالب اجلامعي ماهر حممد حطاب من 

منزله يف القرية.

عبد احلكيم 506
اعتقله جهاز املخابرات الفلسطينية بعد اقتحام 2007/8/22منابلسالقدح

منزله بصورة وحشية وإطالق النار داخل املنزل.

2007/8/23مجننيحممود الزعيب507
قامت األجهزة األمنية باعتقاله غرب جنني واقتادته 

إىل جهة جمهولة للتحقيق معه.

2007/8/23مرام اهللحممد أبو لبدة508
األجهزة األمنية يف حمافظة رام اهلل تعتقل للمرة 

الثالثة مدير مجعية الفرقان للقرآن والسنة املواطن 
حممد أبو لبدة بعد استدعائه للمقابلة

2007/8/23ماخلليلفواز الطردة509
األجهزة األمنية الفلسطينية يف قرية تفوح قضاء 

اخلليل تشن محلة مدامهات يف البيوت وتعقل فواز 
الطردة.

األجهزة األمنية الفلسطينية يف خميم العروب يف 2007/8/23ماخلليلحممد رباح510
مدينة اخلليل تعتقل املواطن حممد رباح.
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املسجد 511
2007/8/23ماخلليلالعمري

األجهزة األمنية يف حمافظة اخلليل تقتحم املسجد 
العمري يف قرية نوبة غرب املدينة وتقوم بالعبث 

مبحتوياته.

2007/8/23مرام اهللقمع مسرية512
األجهزة األمنية يف رام اهلل متنع مسرية ألطفال 

مؤسسة إبداع يف املدينة من أجل مجع تربعات لدعم 
أطفال غزة وتقوم بتفريق املسرية بالقوة.

ملتقى اإلميان 513
2007/8/24مطوباسالثقايف

األجهزة األمنية يف قرية الفارعة قضاء طوباس متنع 
ملتقى االميان الثقايف من إقامة حفل لتكريم طلبة 

الثانوية العامة.

مسلحون من األجهزة األمنية يعتقلونه.2007/8/25منابلسمعاذ املصري514

إمساعيل عبد 515
عشرات من أفراد األجهزة األمنية قامت مبحاصرة 2007/8/25منابلسالكريم

منزل املواطن إمساعيل عبد الكريم واعتقاله.

النائب خالد 516
2007/8/25مبيت حلمطافش

قوة من دوريات » احلواجز املشرتكة« املشكلة من 
خمتلف األجهزة األمنية يف بيت حلم، أوقفته بينما 
كان متوجها بسيارته اخلاصة لتأدية صالة املغرب 

يف أحد املساجد، وصادرت بطاقة هوية سائقه، 
وطلبت تفتيش السيارة.

2007/8/26مجننيعادل سباغنة517
األجهزة األمنية يف حمافظة جنني تعتقله من مثلث 
الشهداء جنوب مدينة جنني أثناء تواجده يف مكان 

عمله.

عبد الرؤوف 518
2007/8/27مجننيمخايسة

اعتقل املعلم عبد الرؤوف مخايسة واقتيد إىل جهة 
جمهولة يذكر أن املعلم عبد الرؤوف تعرض يف 

السابق إلطالق نار على منزله من قبل مسلحني من 
حركة فتح.

2007/8/27نابلسجرب جيعان519
مت استدعاؤه إىل جهاز املخابرات الفلسطينية وهو 

طالب جامعي وأحد الطلبة املفصولني يف جامعة 
النجاح الوطنية.

عبد الكريم 520
اعتقلته األجهزة األمنية جنوب مدينة جنني بعد 2007/8/27مجننيجرار

استدعائه للمقابلة.

يوسف 521
اعتقلته األجهزة األمنية من خميم الفارعة قضاء 2007/8/27طوباسالسرحان

طوباس بعد استدعائه ملقابلة عسكرية.

مسلحون من األجهزة األمنية وحركة فتح خيتطفونه 2007/8/28مجننيعلي غنمة522
من قرية اليامون قضاء جنني.
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اعتقل جهاز األمن الوقائي الطالب اجلامعي هباء 2007/8/29منابلسهباء العيبوسي523
العينبوسي والذي خرج حديثاً من سجون االحتالل.

2007/8/29اخلليلفواز الطرادة524

شنت األجهزة األمنية الفلسطينية محلة مدامهات 
واسعة يف قرية تفوح غرب املدينة، وقامت باعتقاله 
مع شقيقه حممد الطردة من القرية واقتادهتم إىل 

مقراهتا العسكرية.

اعتقلته األجهزة األمنية الفلسطينية بعد مدامهة 2007/8/29ماخلليلعمر مسودة525
منزله الكائن يف مدينة اخلليل.

2007/8/29ماخلليلمنصور ناجي526

األجهزة األمنية الفلسطينية يف حمافظة اخلليل 
تعتقل املواطن منصور ناجي أثناء تواجده يف منطقة 

السوق التجاري.

اعتقلته األجهزة األمنية الفلسطينية بعد مقابلة 2007/8/29مطوباسيسري بشارات527
عسكرية.

2007/9/1مقلقيليةأمني نصر528
قامت األجهزة األمنية الفلسطينية بالتوغل يف ملعب 

بلدية قلقيلية واعتقال الالعب أمني النصر بعد أن 
أوقفت املباراة اجلارية.

اعتقلته أجهزة األمن التابعة للسلطة وهو يعمل مدير 2007/9/1مقلقيليةأمحد طه529
بلدية قلقيلية.

اعتقلته أجهزة األمن التابعة للسلطة بتهمة انتماؤه 2007/9/2مطولكرمعمر أمحد530
حلماس.

2007/9/3مرام اهللمريم الصاحل531
اقتحمت األجهزة األمنية الفلسطينية مكتب النائب 
يف التشريعي الدكتورة مريم صاحل الوزيرة السابقة 

لشؤون املرأة..

2007/9/3منابلسعالم النعنع532
اعتقلت األجهزة األمنية الشيخ عالم النعنع بعد 

استدعائه ملقابلة عسكرية يف مقرات األجهزة يف 
املدينة وهو إمام وخطيب أحد املساجد يف املدينة.

اعتقلته أجهزة أمن السلطة بعد مدامهة منزله يف 2007/9/3مقلقيليةإياد الفار533
املدينة.

2007/9/5مرام اهللوائل خنلة534
مت نقل املعتقل لدى األجهزة األمنية وائل خنلة من 

قرية شقبا قضاء رام اهلل إىل مستشفى رام اهلل وهو 
يف حالة صعبة جداً بعد تعرضه للتعذيب الشديد.
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حممد فواز 535
قامت األجهزة األمنية الفلسطينية باعتقاله مدامهة 2007/9/6مجننيعزام

منزله.

يوسف توفيق 536
2007/9/6مجننيأبو الرب

اعتقلت األجهزة األمنية الفلسطينية احملاضر يف 
جامعة القدس املفتوحة يوسف توفيق أبو الرب أثناء 

خروجه من اجلامعة يف املدينة.

حممد أبو 537
اعتقلته األجهزة األمنية الفلسطينية وهو مدير أحد 2007/9/6منابلسخرمة

املدارس يف نابلس.

قام جهاز املخابرات العامة الفلسطينية باعتقاله 2007/9/6منابلسحممد سعادة538
وهو مدير مدرسة عصرية الشمالية األساسية.

2007/9/6منابلسياسر نصار539
اعتقلته األجهزة األمنية الفلسطينية، بعد استدعائه 

للمقابلة لدى جهاز املخابرات العامة.

2007/9/6مقلقيليةحممود نوفل540
قامت األجهزة األمنية الفلسطينية باعتقاله بعد 

استدعائه للمقابلة يف مقراهتا باملدينة.

2007/9/7مبيت حلمإبراهيم الفقيه541
اعتقلته األجهزة األمنية الفلسطينية وهو طالب 

مدرسي يف مدرسة السليزان الصناعية يف مدينة 
بيت حلم.

محزة عباس 542
2007/9/7منابلسالطاهر

قامت األجهزة األمنية الفلسطينية باالعتداء عليه 
بالضرب املربح وهو طالب يف جامعة النجاح الوطنية 

واعتقلته واقتادته إىل سجن اجلنيد.

هاشم 543
2007/9/7جننيالعزموطي

اعتقلته األجهزة األمنية يف جنني وهو مدير تربية 
قباطية بعد استدعائه للمقابلة.

2007/9/7مرام اهللإميان اخلروبي544
قام عدد من مسلحي حركة فتح بإطالق النار على 
سيارة عضو بلدية بيتونيا السيدة إميان اخلروبي.

2007/9/8مجننيعلي عتيق545
اعتقلته األجهزة األمنية الفلسطينية يف جنني وهو 

رئيس بلدية برقني بعد مدامهة منزله.

اعتقال األجهزة األمنية الفلسطينية إمام مسجد 2007/9/8مجننيمجال محاد546
عقربا الشيخ مجال محاد.
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قامت األجهزة األمنية الفلسطينية باعتقاله وهو 2007/9/9منابلسحممد أنس547
أحد طلبة كلية اهلندسة يف جامعة النجاح الوطنية.

معاذ منري 548
قامت األجهزة األمنية الفلسطينية باعتقاله بعد 2007/9/9منابلسعبده

استدعائه للمقابلة.

كامل أبو 549
2007/9/9منابلسمحادة

قام عدد من مسلحي األجهزة األمنية الفلسطينية 
باعتقاله بعد مدامهة منزله الكائن يف حي املعاجني 

أحد ضواحي مدينة نابلس.

2007/9/9مرام اهللبالل املصري550
اعتقلته األجهزة األمنية الفلسطينية من قرية شقبا 

غرب رام اهلل وأكد شهود عيان أن املصري قد أوقفه 
حاجز لألمن الوقائي على مدخل قرية بيتونيا.

فادي محد 551
2007/9/12منابلسدويكات

اعتقلته األجهزة األمنية من بالطة البلد شرق 
نابلس بعد مدامهة منزله وقامت مبصادرة حاسوبه 

الشخصي.

اعتقلته األجهزة األمنية وهو طالب يف جامعة النجاح 2007/9/12منابلسعامر املصري552
بعد مدامهة منزله.

ناجح نصار 553
اعتقلته األجهزة األمنية بعد اقتحام أحد احملالت 2007/9/12منابلسدويكات

التجارية يف بالطة البلد شرق املدينة.

اعتقلته األجهزة األمنية بعد استدعائه للمقابلة.2007/9/12مقلقيليةفادي شريم554

حممود أبو 555
2007/9/12مرام اهللسليم

اعتقله جهاز األمن الوقائي وهو شقيق االستشهادي 
إيهاب عبد القادر أبو سليم من قرية رنتيس غرب 

املدينة.

اعتقلته األجهزة األمنية أثناء مروره بسيارته يف 2007/9/13منابلسنزار عنرت556
منطقة رأس العني يف املدينة.

اعتقلته األجهزة األمنية يف نابلس وهو طالب يف 2007/9/13منابلسعمر مجعة557
جامعة النجاح.

صهيب مجيل 558
اعتقلته األجهزة األمنية صهيب مجيل الشبح من 2007/9/13مرام اهللالشبح

قرية رنتيس غرب املدينة.
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حممد عوض 559
اعتقلته األجهزة األمنية بعد استدعائه للمقابلة.2007/9/13مجننياجلمال

2007/9/13مجننيأمحد أبو فلفل560

قام مسلحون من حركة فتح باختطافه أثناء خروجه 
من املسجد بعد صالة الرتاويح يف سيلة احلارثية 

غرب املدينة.

عمر مجال 561
اعتقلته األجهزة األمنية من قرية عقربا جنوب 2007/9/13منابلسخاطر

املدينة بعد استدعائه للمقابلة.

خالد مروح 562
أطلقت األجهزة األمنية يف قرية بالطة البلد شرق 2007/9/13منابلسدويكات

املدينة النار عليه بعد فشلها يف اعتقاله.

قامت األجهزة األمنية باعتقاله بعد مدامهة منزله 2007/9/13منابلسمهدي حدادة563
يف منطقة اجلبل الشمايل بطريقة وحشية.

قامت األجهزة األمنية وأثناء اقتحامها ملسجد النور 2007/9/13منابلسأمين فياض564
يف منطقة املخفية يف املدينة باعتقاله.

باسل غالب 565
اعتقلته األجهزة األمنية من قرية عقابا جنوب 2007/9/13مجننيغنام

املدينة بعد استدعائه للمقابلة.

اعتقلته األجهزة األمنية وهو صحفي يعمل يف مكتب 2007/9/15منابلسهباء أبو عمشة566
الرواد للصحافة يف مدينة نابلس.

اعتقلته بعد مدامهة منزله والعبث مبحتوياته.2007/9/15منابلسفراس موسى567

2007/9/15ماخلليلهاشم الزهور568
قامت األجهزة األمنية باعتقاله بعد مدامهة مدرسة 

ثانوية بيت أوال للبنني غرب املدينة، وهو يعمل 
مدرساً فيها.

اعتقلته األجهزة األمنية من مراح رباح شرق املدينة 2007/9/15مبيت حلمعلي الشيخ569
بعد استدعائه للمقابلة.

قامت باعتقاله قوات مشرتكة من جهازي األمن 2007/9/17منابلسحممد اجلمل570
الوقائي واالستخبارات الفلسطينية.
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اعتقلت األجهزة األمنية بعد مدامهة مكان عمله 2007/9/17منابلسنادر بين فضل571
جنوب املدينة.

خالد عبد اهلل 572
اعتقلته األجهزة األمنية أثناء خروجه من مسجد 2007/9/17منابلسدويكات

عمر بن عبد العزيز يف قرية روجيب غرب املدينة.

كانت األجهزة األمنية قد اعتقلته بعد مدامهة منزله 2007/9/17منابلسسعد مفلح573
يف منطقة رأس العني يف املدينة.

اعتقلته األجهزة األمنية وهو حمامي نادي األسري 2007/9/17مبيت حلمحسني الشيخ574
الفلسطيين من وسط السوق التجاري يف املدينة.

اعتقلته األجهزة األمنية بعد استدعائه للمقابلة.2007/9/17مطولكرمهباء السريدي575

علي أمحد 576
اعتقلته األجهزة األمنية أثناء تواجده يف السوق 2007/9/17مقلقيليةاجلدع

التجاري.

عبد الرحيم 577
اعتقلت األجهزة األمنية عبد الرحيم حممد زيتاوي 2007/9/17مسلفيتالزيتاوي

من قرية مجاعني بعد استدعائه للمقابلة.

2007/9/20منابلسزهري لبادة578
دامهت قوة من األجهزة األمنية الفلسطينية يف 
نابلس منزله وهو أحد نشطاء حركة محاس يف 

املدينة وأحد مبعدي مرج الزهور يف جنوب لبنان.

2007/9/21منابلسفياض األغرب579
قامت األجهزة األمنية الفلسطينية يف نابلس 

باعتقاله وهو مدير دائرة األوقاف يف مدينة نابلس 
وعضو جملس بلدية.

2007/9/21منابلسمهدي حدادة580

مت نقل املهندس مهدي حدادة إىل غرفة العناية 
املكثفة يف املستشفى نظراً خلطورة حالته الصحية 

جراء تعرضه للتعذيب الوحشي على يد احملققني يف 
مقر الوقائي يف منطقة الطور بنابلس.

حسام 581
قامت األجهزة األمنية يف نابلس باعتقاله بعد 2007/9/22منابلسالقتلوني

مدامهة منزله الكائن يف شارع املريج غرب املدينة.

2007/9/22منابلسخالد عطا582

اعتقلته األجهزة األمنية وهو من سكان خميم العني 
بعد مدامهة حمل والده يف شارع املريج غرب املدينة 

حبجة أنه من حركة محاس.
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حممد ياسر 583
اعتقلته األجهزة األمنية حممد ياسر أبو الرب من 2007/9/22مجننيأبو الرب

قرية مسلية جنوب املدينة.

اعتقلته األجهزة األمنية يف قرية رنتيس غرب 2007/9/23مرام اهلللؤي دنون584
املدينة، بعد استدعائه للمقابلة.

حممد أبو 585
اعتقلته األجهزة األمنية يف قرية رنتيس غرب 2007/9/23مرام اهللسليم

املدينة، بعد استدعائه للمقابلة.

توفيق أبو 586
اعتقلت األجهزة األمنية من أحد احملال التجارية يف 2007/9/23مطوباسجبارة

املدينة.

2007/9/23منابلسماهر اخلراز587
قام جهاز املخابرات الفلسطينية يف نابلس باعتقاله 
وهو أحد أبرز قادة حركة املقاومة اإلسالمية محاس 

يف الضفة الغربية.

قامت األجهزة األمنية باعتقاله وهو طالب يف جامعة 2007/9/24مرام اهللعمرو أبو عرة588
بريزيت.

589

احلصاالت 
اخلريية التابعة 
جلمعية رعاية 

اليتيم

2007/9/24مبيت حلم

قامت األجهزة األمنية جبولة على احملالت التجارية 
يف حمافظة بيت حلم، وطالبت أصحاب احملالت 
بإتالف احلصاالت اخلريية التابعة جلمعية رعاية 
اليتيم وصادرت بعضها حبجة أهنا مجعية خارجة 

من القانون.

اعتقلته األجهزة األمنية من بالطة البلد شرق املدينة 2007/9/24منابلسنضال دويكات590
بعد استدعائه للمقابلة.

عبد الفتاح 591
اعتقلته بعد أن اقتحمت األجهزة األمنية مستشفى 2007/9/24مطولكرمبدير

الزكاة يف املدينة.

قامت األجهزة األمنية بعد اقتحام بلدية نابلس 2007/9/24منابلسجمدي حدادة592
باعتقاله.

إبراهيم 593
اعتقلته األجهزة األمنية بعد مدامهة منزله يف 2007/9/24مرام اهللالناشف

ضاحية بيتونيا يف املدينة.

حاصرت قوات كبرية من األجهزة األمنية حي عياظة 2007/9/24مقلقيليةحممد داوود594
وقامت باعتقاله.



257

جعفر يوسف 595
اعتقلته األجهزة األمنية من قرية أماتني شرق املدينة 2007/9/27مقلقيليةغامن

بعد استدعائه للمقابلة.

حممد سعيد 596
اعتقلته األجهزة من قرية كفر مالك شرق املدينة 2007/9/27مرام اهللمعدي

بعد استدعائه للمقابلة.

فتح اهلل 597
اعتقلت األجهزة األمنية من قرية مجاعني بعد 2007/9/27مسلفيتالزيتاوي

استدعائه للمقابلة.

2007/9/27مطوباسعمر دراغمة598
اعتقلته األجهزة األمنية وهو شقيق االستشهادي 
أشرف دراغمة من منزل أحد أقربائه أثناء قيامه 

بزيارة عائلية.

وائل مجال 599
اعتقلته األجهزة األمنية بعد استدعائه للمقابلة.2007/9/27مقلقيليةمشاسنة

اعتقلته األجهزة األمنية بعد مدامهة منزله يف 2007/9/27منابلسعالم عدوي600
منطقة املخفية.

معتصم عبد 601
اعتقلته األجهزة األمنية بعد استدعائه للمقابلة.2007/9/27مطوباسالرزاق

مصطفى 602
اعتقلته األجهزة األمنية مصطفى دعمة بعد مدامهة 2007/10/1مطوباسدعمة

منزله.

اعتقلته األجهزة األمنية من عقابا جنوب املدينة على 2007/10/1مجننيحممود منر603
حاجز طيار أقامته األجهزة داخل مدينة جنني.

اعتقله جهاز املخابرات قرب قرية مسحة غرب 2007/10/2مسلفيتمسيح عامر604
املدينة.

جمدي أبو 605
اعتقلته األجهزة األمنية وهو يعمل يف بلدية جنني، 2007/10/2مجننياهليجا

بعد أن دامهت مستشفى الرازي يف املدينة.

اعتقلت األجهزة األمنية عاطف رباع بعد مدامهة 2007/10/2ماخلليلعاطف رباع606
بيته يف بلدة يطا.
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اعتقله جهاز األمن الوقائي يف جامعة بريزيت.2007/10/2مرام اهللزكريا مظلوم607

عامر أبو 608
اعتقلته األجهزة األمنية بعد مدامهة منزله يف حي 2007/10/4منابلسزعرور

املساكن الشعبية جنوب املدينة.

2007/10/4منابلسإيهاب دغلس609
قامت األجهزة األمنية باعتقاله وهو طالب يف جامعة 

النجاح بعد استدعائه للمقابلة.

حممد حسن 610
2007/10/4ماخلليلجربان

اعتقلته األجهزة األمنية وهو مؤذن مسجد أبو بكر 
الصديق يف إذنا غرب املدينة.

2007/10/8مرام اهللحممد القيق611
اعتقلته األجهزة األمنية يف رام اهلل وهو رئيس 

جملس طلبة جامعة بري زيت السابق.

2007/10/8مرام اهللزهري النبهان612
قام جهاز األمن الوقائي باعتقاله بعد اقتحام أحد 

املنازل يف قرية جفنا مشال املدينة.

أمحد أمني 613
اعتقله جهاز األمن الوقائي من قراوة بين حسان 2007/10/8مسلفيتمرعي

غرب املدينة بعد استدعائه للمقابلة.

2007/10/9منابلسعمر اجلربيين614

قامت قوة كبرية من أفراد جهاز املخابرات العامة 
امللثمني باعتقاله أثناء ذهابه يف سيارته إلحياء ليلة 

القدر.

اعتقلته األجهزة األمنية من بلدة اخلضر جنوب 2007/10/9مبيت حلمخضر داوود615
املدينة أثناء قيامهم بتوزيع مساعدات للفقراء.

إبراهيم 616
اعتقله جهاز املخابرات العامة بعد استدعائه 2007/10/9مرام اهللالقاضي

للمقابلة.

اعتقلته األجهزة األمنية أثناء وجوده يف سوق نابلس.2007/10/10منابلسبشري الظاهر617

اعتقلته من خميم عسكر بعد استدعائه للمقابلة.2007/10/10منابلسفادي األمسر618
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اعتقلته األجهزة األمنية بعد استدعائه للمقابلة.2007/10/10مطوباسمؤيد سياجات619

اعتقلته األجهزة األمنية الفلسطينية يف مدينة نابلس 2007/10/10منابلسمعتز الواوي620
وهو طالب يف اجلامعة الوطنية.

عبد الرحيم 621
اعتقلته األجهزة األمنية وهو يف طريقه ألداء صالة 2007/10/12مجننيربايعة

العصر.

اعتقلته األجهزة األمنية، وهو عضو جلنة التنسيق 2007/10/18منابلسعالء فضة622
الفصائلي يف احملافظة بعد استدعائه للمقابلة.

2007/10/18منابلسإياد عصفور623
اعتقله جهاز املخابرات العامة، وهو شقيق األستاذ 

عدنان عصفور عضو القيادة السياسية حلركة 
محاس.

حممد سليم 624
2007/10/18منابلسمحدي

أقدمت قوة من األجهزة األمنية الفلسطينية على 
اعتقاله وهو صهر الشهيد مجال سليم.

2007/10/19منابلسشادي منصور625

قامت األجهزة األمنية باقتحام بلدية نابلس واعتقلته 
من داخلها وهو ابن شقيق الشهيد القائد مجال 

منصور.

اعتقلته األجهزة األمنية بعد مدامهة مكان عمله.2007/10/19منابلسحييى شرف626

إبراهيم 627
قام أفراد من جهاز األمن الوقائي امللثمني باعتقاله، 2007/10/19ماخلليلاخلاروف

وهو طالب من سكان خميم الفوار.

حممود 628
اعتقلته قوات األمن وهو شقيق الشهيدين القساميني 2007/10/23منابلسالرحيان

حممد وعاصم رحيان.

اعتقلت األجهزة األمنية بعد مدامهة منزله يف مدينة 2007/10/23مسلفيتيوسف حسان629
سلفيت.

علي حممود 630
2007/10/24رام اهللاجناص

مت اعتقاله بعد محلة مدامهات قامت هبا األجهزة 
األمنية ملنازل واحملالت التجارية اخلاصة بأبناء 

ومناصري حركة محاس يف البلدة.
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2007/10/24مرام اهللماجد عواد631
اعتقلته األجهزة األمنية وهو مرافق النائب األسري 

حسن يوسف بعد أن دامهت منزله بطريقة وحشية 
وقامت بتخريب كامل ألثاث املنزل.

أعادت األجهزة األمنية اعتقاله بعد يوم واحد من 2007/10/24منابلسناصر مسارو632
االفراج عنه.

اعتقلته األجهزة األمنية بعد استدعائه للمقابلة.2007/10/24منابلسحممد خلف633

اعتقلته األجهزة األمنية بعد مدامهة منزله يف 2007/10/24ماخلليلنسيم الطويل634
املدينة.

حممد 635
اعتقلته األجهزة األمنية بعد استدعائه للمقابلة.2007/10/24ماخلليلاخلطيب

اعتقل على يد األجهزة األمنية بعد أن كانت قد 2007/10/25مسلفيتفواز معايل636
أفرجت عنه قبل.

اعتقلته األجهزة األمنية بعد استدعائه للمقابلة.2007/10/26منابلسحممد امليناوي637

اعتقلته األجهزة األمنية من قسم الصحافة يف 2007/10/26مطوباسأسيد اخلراز638
جامعة النجاح الوطنية.

2007/10/27مرام اهللخالد أبو البها639
اعتقلته األجهزة األمنية وهو مدير مجعية أنصار 

السجني سابقاً، وذلك بعد استدعائه من قبل جهاز 
األمن الوقائي.

رامز أبو 640
2007/10/27منابلسصاحلة

اقتحمت قوة من جهاز املخابرات العامة منزله 
وقامت بتفتيشه والعبث مبحتوياته بطريقة جنونية، 

قبل أن تعتقله وتنقله إىل مقر املخابرات.

معاذ 641
اعتقلته األجهزة األمنية وهو طالب كلية الفنون يف 2007/10/27منابلسالسكرجي

جامعة النجاح الوطنية.

اعتقلته األجهزة األمنية وذلك بعد استدعائه 2007/10/27منابلسبالل الظاهر642
للمقابلة.
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طلحة أبو 643
اعتقلته األجهزة األمنية بعد استعدائه للمقابلة.2007/10/27مرام اهللاحلاج

اعتقلته األجهزة األمنية من أمام مسجد بلدته 2007/10/28مطولكرمحممود فريج644
شويكة مشال املدينة.

2007/10/29منابلسخالد كيوان645

قام عناصر من األجهزة األمنية امللثمني باعتقاله، 
وهومن سكان حي املساكن الشعبية مشال مدينة 

نابلس، وذلك بعد أن اقتحموا منزله هبمجية وقاموا 
بتكبيله وولده كبري السن، واعتدوا عليه بالضرب.

قام جهاز أمن الوقائي باعتقاله أثناء سريه على شارع 2007/10/29منابلسحسن قطناني646
عسكر الرئيسي.

اعتقلته األجهزة األمنية بعد استدعائه للمقابلة.2007/10/29منابلسفتحي قنديل647

صالح 648
2007/10/29منابلسالنابلسي

قامت قوة من األجهزة األمنية مبدامهة املدرسة 
اإلسالمية األساسية التابعة جلمعية التضامن 

اخلريية يف منطقة رفيديا، واعتقلته من داخلها.

اعتقلته األجهزة األمنية بعد استدعائه للمقابلة.2007/10/29مطولكرمإبراهيم فريج649

اعتقلته األجهزة األمنية بعد استدعائه للمقابلة.2007/10/29مجننيهباء ذياٍب650

اعتقله جهاز األمن الوقائي الشاب من خميم عسكر 2007/10/29منابلسهناد العجوري651
وذلك أثناء وجوده على دوار املدينة.

2007/10/29منابلسعماد جرارعة652
اعتقلته األجهزة األمنية وهو طالب يف جامعة النجاح 

الوطنية.

اعتقله جهاز األمن الوقائي بعد مدامهة منزله.2007/10/29مطولكرمحممد نعالوة653

اعتقله جهاز األمن الوقائي، أثناء توزيعهم الطرود 2007/11/1مبيت حلمعيسى الكوبر654
الغذائية على احملتاجني يف املدينة.
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اعتقلته األجهزة األمنية بعد استدعائه للمقابلة.2007/11/1منابلسحسن العكر655

قامت األجهزة األمنية باعتقاله بعد مدامهة مسجد 2007/11/1مالقدسعاطف جرب656
رافات جنوب املدينة.

اعتقلته األجهزة األمنية وهو موظف يف وزارة 2007/11/1مرام اهللأنس اجناص657
الداخلية الفلسطينية.

اعتقلته األجهزة األمنية املدينة بعد استدعائه 2007/11/3مرام اهللعمر مليطات658
للمقابلة.

2007/11/6منابلسصهيب يوسف659

أقدم مسلحون من حركة فتح على اختطاف جنل 
النائب األسري الشيخ حسن يوسف، وهو طالب يف 

كلية اآلداب يف جامعة القدس وقاموا باالعتداء عليه 
بالضرب املربح ووجهوا إليه عدة طعنات بسكني يف 

يده.

2007/11/6ماخلليلعالء الطيطي660

قام جهاز األمن الوقائي باعتقال مراسل فضائية 
األقصى يف اخلليل عالء الطيطي ومساعده أسيد 
عمارنة، وقام مبصادرة كامريات وأشرطة التصوير 

املوجودة حبوزهتما.

2007/11/7منابلسحممد الكتوت661
قام جهاز األمن الوقائي باعتقاله بعد أن قام بنصب 

كمني لسيارة كان يستقلها يف شارع املريج غرب 
مدينة نابلس.

اعتقله جهاز األمن الوقائي بعد استدعائه للمقابلة.2007/11/7مسلفيتنائل خفش662

اعتقله جهاز األمن الوقائي استدعائه للمقابلة.2007/11/7مطولكرمحممد الدودو663

مركز جذور 664
2007/11/13مطوباسالنسوي

قامت األجهزة األمنية يف مدينة طوباس باقتحام 
مركز جذور النسوي، وصادرت ما تبقى من 

حمتوياته.

2007/11/14ماخلليلأنس أسعد665
اعتقلته األجهزة األمنية أنس أسعد، أثناء توجهه 

للصالة، وذلك بعد أسبوع واحد فقط من اإلفراج 
عنه من سجون االحتالل اإلسرائيلي.

أمحد أبو 666
اعتقلته األجهزة األمنية بعد مدامهة منزله يف خميم 2007/11/14منابلسمحادة

بالطة شرق املدينة.
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عبد اهلل 667
2007/11/14مبيت حلمشعيبات

اعتقلته األجهزة األمنية وهو منسق الكتلة اإلسالمية 
يف جامعة بيت حلم، وذلك أثناء خروجه من 

اجلامعة.

مروان أبو 668
2007/11/15مطولكرمغالية

اعتقل جهاز األمن الوقائي مروان أبو غالية من بلدة 
بلعا شرق املدينة بعد استدعائه للمقابلة.

2007/11/15مجننيعماد حييى669

أكدت عائلة املعتقل عماد حييى من جنني نقل ابنهم 
إىل املستشفى، جراء تردي وضعه الصحي نتيجة 

التعذيب الوحشي الذي تعرض له على يد األجهزة 
األمنية.

2007/11/15منابلسغامن سواملة670

قامت األجهزة األمنية يف نابلس بنقل املعتقل غامن 
سواملة وهو أحد رجال اإلصالح يف خميم بالطة 
شرق نابلس من سجن اجلنيد بنابلس إىل سجن 

بيتونيا برام اهلل، وذلك من خالل املرور عرب 4 
حواجز إسرائيلية مما يظهر التنسيق األمين مع 

قوات االحتالل اإلسرائيلية.

2007/11/16منابلسأنور جبور671
اعتقله جهاز املخابرات العامة بعد استدعائه 

للمقابلة حبجة البحث عن سالح شقيقه الشهيد 
القسامي أجمد جبور.

اعتقلته األجهزة األمنية من خميم عسكر اجلديد، 2007/11/16منابلسأشرف السقا672
بعد استدعائه للمقابلة.

أعادت األجهزة األمنية اعتقاله بعد أيام من اإلفراج 2007/11/16مطولكرمحامت ياسني673
عنه من سجوهنا.

اعتقلته األجهزة األمنية بعد استدعائه للمقابلة.2007/11/16مطولكرمعالء شاهني674

عمر نسيم أبو 675
اعتقلته األجهزة األمنية بعد مدامهة مكان عمله يف 2007/11/16ماخلليلاجلدايل

بلدة السموع قضاء اخلليل.

سياف 676
اعتقلته األجهزة األمنية بعد استدعائه للمقابلة.2007/11/16ماخلليلالعصافرة

اعتقلته األجهزة األمنية وهو إمام مسجد قرية حجة 2007/11/16مقلقيليةحممد سالمة677
شرق املدينة بعد استدعائه للمقابلة.
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اعتقلته األجهزة األمنية بعد مدامهة مكان عمله يف 2007/11/16مقلقيليةلقمان اجلدع678
قرية حبلة جنوب املدينة.

حممد مفيد 679
اعتقلته األجهزة األمنية أثناء وجودمها يف الوسط 2007/11/16مجننينزال

التجاري يف املدينة.

اعتقلته األجهزة األمنية بعد استدعائه للمقابلة.2007/11/16مرام اهلليوسف غيظان680

اعتقله جهاز األمن الوقائي بعد أقل من شهرين من 2007/11/19مبيت حلممراد جربيل681
اإلفراج عنهما من سجون االحتالل اإلسرائيلي.

اعتقلته األجهزة األمنية وهو عضو جملس بلدي عني 2007/11/19مرام اهللناجح جنيب682
يربود مشال شرق املدينة بعد استدعائه للمقابلة.

حممد بين 683
اعتقلته األجهزة األمنية بعد استدعائه للمقابلة.2007/11/19مطوباسمطر

اعتقلته األجهزة األمنية بعد اقتحام مكان عمله يف 2007/11/19ماخلليلجهاد ديرية684
بيت فجار جنوب املدينة.

2007/11/19منابلسجمدي قطب685
اعتقلته األجهزة األمنية وهو شقيق الشهيدين 

القساميني أجمد وسعيد القطب بعد استدعائه 
للمقابلة

2007/11/19منابلسعمر زغلول686
اعتقلته األجهزة األمنية بعد اقتحام منزله يف حي 

رأس العني يف املدينة.

اعتقلته األجهزة األمنية بعد استدعائه للمقابلة.2007/11/19مقلقيليةحممد شهوان687

عبد الرمحن 688
اعتقله جهاز األمن الوقائي بعد استدعائه للمقابلة.2007/11/19مطولكرماألسود

2007/11/21ماخلليلأشرف بدر689

اعتقلته األجهزة األمنية وهو شقيق الشهيد 
القسامي القائد أمحد بدر »قائد كتائب الشهيد عز 

الدين القسام يف جنوب الضفة الغربية وذلك بعد 
استدعائه للمقابلة.

اعتقله جهاز املخابرات العامة بعد استدعائه 2007/11/21منابلسعمار شقو690
للمقابلة.
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حافظ 691
2007/11/24مبيت حلمعساكرة

وهو صحفي من وكالة »معا »اإلخبارية يف مدينة 
بيت حلم بالضفة الغربية، وقاموا بتقيده من يديه 

ورجليه واستجوبوه وهددوه، حيث أرادوا منه أن 
ينشر أخبار أمنية وسياسية خطرية ال أساس هلا من 

الصحة، على حد قول الصحفي عساكرة.

2007/11/27رام اهللفرج رمانة692

أكد القيادي يف حركة محاس فرج رمانة يف تصريح 
صحفي لـ« قدس نت«أن عددا من ضباط األجهزة 

األمنية هددوه بإطالق الرصاص على قدميه إذا ما 
رفض االنصياع ألوامرهم برتك املسرية اليت أقيمت 

يف رام اهلل ضد لقاء انابولس.

قام جهاز املخابرات الفلسطينية باختطافه، وهو 2008/1/2مرام اهللحممد حسني693
أمام مسجد »عني مصبح«

قام جهاز املخابرات باختطافه وهو من طلبة كلية 2008/8/2مرام اهللمصعب براري694
اهلندسة الكهربائية يف جامعة بري زيت.

سامح أمني أبو 695
اختطفت األجهزة األمنية سامح أمني أبوعرة من 2008/1/4مطوباسعرة

قرية عقابا يف حمافظة طوباس

اعتقله جهاز املخابرات الفلسطيين يف حمافظة 2008/1/4مطولكرمشاهر عدوان696
طولكرم

اإلعالمي 697
اختطفته أجهزة األمن يف طولكرم وهو يف مكان 2008/1/5مطولكرمفريد السيد

عمله.

الفتى زكريا 698
اختطفته األجهزة األمنية وهو من أنصار حركة 2008/1/7مسلفيتشتات

املقاومة اإلسالمية محاس.

2008/1/8مرام اهللراضي سوحيل699
مت اعتقاله يف محلة قامت هبا أجهزة رئيس السلطة 

حممود عباس األمنية، يف صفوف أنصار حركة 
املقاومة اإلسالمية »محاس« يف الضفة الغربية.

ناصر 700
قامت األجهزة األمنية باعتقاله وهو إمام مسجد 2008/1/8مرام اهللالقصراوي

»عابدين« يف مدينة بيتونيا اجملاورة لرام اهلل.

قامت االجهزة األمنية باعتقاله وهو طالب يف جامعة 2008/1/8منابلسأسامة حالوة701
النجاح من رأس العني يف حمافظة نابلس
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اختطفته األجهزة األمنية من قرية مردة.2008/1/10مسلفيتأمحد خفش702

مت اختطافه من حمافظة سلفيت.2008/1/10مسلفيتحسام سليمان703

اختطفته أجهزة األمن من بيت أمر مشال حمافظة 2008/1/10ماخلليلعمر عوض704
اخلليل.

اختطفته أجهزة أمن السلطة الفلسطينية وهو 2008/1/14مطولكرمطارق شهاب705
صحفي يعمل مراسالً إلذاعة »صوت األقصى«.

2008/1/14مطولكرمسامر يونس706
اختطفته أجهزة أمن السلطة الفلسطينية وهو من 

موظفي وزارة اإلعالم الذين قطعت رواتبهم من قبل 
»حكومة« فياض.

2008/1/16مطولكرمبرهان شديد707
اختطفه جهاز »األمن الوقائي«، وهو معلم ومؤذن من 

بلدة عالر مشال طولكرم )مشال الضفة الغربية( 
بعد استدعائه للمقابلة.

اختطفته خمابرات السلطة وهو مدرس للشريعة 2008/1/16مطولكرمحممد العنيين708
اإلسالمية يف مدرسة عالر

واصف عماد 709
2008/1/16مطولكرماحلاج

اختطفه جهاز املخابرات الفلسطيين وهو طالب 
دراسات عليا يف الشريعة اإلسالمية يف جامعات 

األردن.

2008/1/17منابلسأجمد خضر710
اختطفته األجهزة األمنية التابعة للسلطة 

الفلسطينية وهو من أنصار حركة املقاومة اإلسالمية 
»محاس« يف الضفة الغربية.

مت اعتقاله من قبل األجهزة األمنية بعد استدعائه 2008/1/18منابلسسامر النقيب711
للمقابلة.

عبد الناصر 712
اختطفته األجهزة األمنية وهو إمام مسجد قرية 2008/1/18مقلقيليةأسعد

إماتني يف حمافظة قلقيلية.

2008/1/18منابلسماجد سليم713
اختطفته األجهزة األمنية الفلسطينية ومل ميض على 

خروجه من سجون االحتالل إاّل أسابيع قليلة وهو 
ابن الشهيد مجال سليم
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اختطفته األجهزة األمنية الفلسطينية وهو ابن 2008/1/18منابلسمعتصم سليم714
الشهيد القائد مجال سليم.

2008/1/18مسلفيتحممد فتاش715
اختطفته األجهزة أألمنية وهو جنل الشيخ عزيز 

فتاش للمرة الثانية وبعد أيام من خروجه من سجون 
تلك األجهزة وحتويله من سلفيت إىل سجن بيتونيا.

اختطفه جهاز األمن الوقائي من قرية عالر مشال 2008/1/19مطولكرملقمان شديد716
طولكرم.

اختطفه جهاز األمن الوقائي من قرية عالر مشال 2008/1/19مطولكرمنضال زهران717
طولكرم وهو إمام مسجد.

اختطفه جهاز األمن الوقائي من قرية عالر مشال 2008/1/19مطولكرمبالل جمادبة718
طولكرم.

اختطفه جهاز األمن الوقائي وهو مرافق ناصر 2008/1/23منابلسعنان اخلباص719
الشاعر وزير الرتبية والتعليم.

اعتقلته األجهزة األمنية بعد مدامهة منزله يف 2008/1/23مبيت حلمعمر حبيب720
حمافظة بيت حلم.

اعتقلته األجهزة األمنية من حمافظة نابلس للمرة 2008/1/24منابلسحامت الداموني721
الثانية.

2008/1/27مطولكرمرفعت عدوان722
اعتقلته األجهزة األمنية الفلسطينية، وهو أنصار 

حركة املقاومة اإلسالمية »محاس »يف طولكرم بعد 
استدعائه للمقابلة.

مت اعتقاله إثر دعوته املواطنني ألداء صالة احلاجة 2008/1/27مطولكرمحممد اجلالد723
نصرة لغزة.

عز الدين 724
2008/1/27مبلدية بدياابراهيم

اعتقلته األجهزة األمنية الفلسطينية وهو مدير عام 
دائرة املعلومات واحلاسوب يف وزارة الرتبية والتعليم 

العايل وعضو بلدية بديا بعد ثالثة أسابيع من 
اإلفراج عنه من سجون االحتالل.

اختطفته األجهزة األمنية وهو أنصار حركة محاس 2008/1/29مطولكرممصطفى بدير725
من قرية بلعا يف حمافظة طولكرم.
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اعتقلته األجهزة األمنية الفلسطينية من قرية بلعا يف 2008/1/29مطولكرمأمين شحرور726
حمافظة طولكرم.

اختطفته األجهزة األمنية وهو طالب يف جامعة 2008/1/29منابلسفادي اعمري727
النجاح.

عماد أبو 728
2008/1/29مجننياهليجا

اعتقلته األجهزة األمنية الفلسطينية يف حمافظة 
جنني وهو جنل القيادي يف حركة »محاس »األسري 

مجال أبو اهليجا احملكوم بتسعة مؤبدات.

عبد اإلله 729
اعتقلته األجهزة األمنية الفلسطينية وهو مدير 2008/1/29مجننيدراغمة

مساجد الشمال يف الضفة الغربية.

اعتقلته األجهزة األمنية الفلسطينية من حي 2008/1/29منابلسسامر هواش730
املعاجني يف مدينة نابلس.

2008/1/31مرام اهللأمين السايح731
اعتقلته األجهزة االمنيةللمرة الثانية وكان قد أمضى 

يف املرة السابقة مدة شهرين يف سجن بيتونيا برام 
اهلل.

حممود أبو 732
اعتقلته األجهزة االمنية من خميم طولكرم للمرة 2008/1/31مطولكرمهشيم

الرابعة بعد استدعائه للمقابلة.

2008/2/24مرام اهللجمد الربغوثي733

وفاة أحد كوادر احلركة يف مقر املخابرات يف رام 
اهلل، وهي تعكس حجم اجلرمية اليت يتعرض هلا 
أبناء حركة محاس وبشاعة أساليب التعذيب يف 

سجون السلطة.

أشرف 734
اعتقلته األجهزة األمنية بعد اقتحام منزله يف 2008/3/1مطوباسضراغمة

طوباس.

نافذ عبيد 735
اعتقلته األجهزة األمنية بعد استدعائه للمقابلة 2008/3/1مطولكرمذيب

األمنية.

اعتقلته األجهزة األمنية بعد استدعائه للمقابلة.2008/3/1منابلسأكثم عليوي736

اعتقلته األجهزة األمنية، وهو طالب يف جامعة 2008/3/4منابلسثائر جنم737
النجاح، للمرة الثانية.
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اعتقلته األجهزة األمنية، وهو طالب يف جامعة 2008/3/4منابلسفراس الزبيدي738
النجاح، للمرة الثانية.

2008/3/4منابلسأنس اخلليلي739
اعتقلته األجهزة األمنية بعد حماصرهتا ملسرية 

خرجت من مسجد النصر يف املدينة تنديداً 
باجلرائم الصهيونية يف غزة.

اعتقلته األجهزة األمنية، وهو مرافق الشيخ أمحد 2008/3/4مسلفيتحممد مرعي740
ياسني يف سجنه.

اعتقلته األجهزة األمنية بعد مدامهة منزله.2008/3/4ماخلليلمعتصم نصار741

اعتقلته األجهزة األمنية بعد مدامهة منزله.2008/3/4ماخلليلمنتصر نصار742

2008/3/11ماخلليلحممد القيق743
اعتقل أثناء مشاركته يف تغطية مسرية لأليتام 

خرجت يف املدنية احتجاجًا على إغالق مؤسسات 
األيتام واجلمعية اخلريية.

اعتقلته األجهزة األمنية بعد استدعائه للمقابلة، 2008/3/11مطولكرممروان خملوف744
وذلك للمرة الثانية.

اعتقلته األجهزة األمنية بعد اقتحام مقر وكالة 2008/3/11منابلسنواف العامر745
رامتان والذي يعد أحد أقطاهبا.

اعتقلته األجهزة األمنية، وهو طالب يف جامعة بيت 2008/3/16مبيت حلمطاهر ديرية746
حلم واملفرج عنه منذ شهر من سجون االحتالل.

سليم أبو 747
اعتقلته األجهزة األمنية، وهو مؤذن مسجد أبو 2008/3/16مبيت حلمسرحان

عبيدة للمرة الثانية بعد استدعائه للمقابلة.

اعتقلته األجهزة األمنية أثناء تواجده يف إحدى 2008/3/16مطولكرمنضال الصباح748
حمالت القرية.

اعتقلته األجهزة األمنية للمرة الثانية بعد استدعائه 2008/3/16منابلسوايف الصدر749
للمقابلة.
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اعتقلته األجهزة األمنية للمرة الثالثة بعد مدامهة 2008/3/16منابلسحممود فارس750
منزله

اعتقلته األجهزة األمنية رئيس جملس قروي 2008/3/16مبيت حلمعلي شوشة751
حوسان.

اعتقلته األجهزة األمنية عضو اجمللس القروي.2008/3/16مبيت حلمحسن زغلول752

اعتقلته األجهزة األمنية للمرة الثانية بعد استدعائه 2008/3/18مسلفيتناهل غرب753
للمقابلة.

اعتقلته األجهزة األمنية بعد استدعائه للمقابلة.2008/3/18مجننيزاهي يونس754

اعتقلته األجهزة األمنية بعد استدعائه للمقابلة.2008/3/18مقلقيليةجمود حوراني755

حوسان باسل 756
اعتقلته األجهزة األمنية رئيس جملس قروي، بعد 2008/3/18مأرحياادويدار

استدعائه للمقابلة.

اعتقلته األجهزة األمنية أثناء عمله يف املدينة.2008/3/19مقلقيليةحكم صدقي757

اعتقلته األجهزة األمنية بعد استدعائه للمقابلة.2008/3/19مطولكرمزياد رداد758

2008/3/20مطولكرمأمين رداد759
اعتقلته األجهزة األمنية مدير مدرسة عالر 

األساسية بعد استدعائه للمقابلة وهو عم الشهيد 
حممد رداد.

2008/3/20مجننيعبادة نواهضة760
اعتقلته األجهزة األمنية، وهو طالب املاجستري 

يف كلية الشريعة يف جامعة النجاح الوطنية، بعد 
استدعائه للمقابلة

اعتقلته األجهزة األمنية بعد ماهدامة منزله.2008/3/20منابلسنسيم اخلراز761
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اعتقلته األجهزة األمنية بعد ماهدامة منزله، وقد 2008/3/20منابلسعميد اخلراز762
أفرج عنه قبل أقل من شهر من سجون االحتالل.

عامر أبو 763
اعتقلته األجهزة األمنية شقيق االستشهادي زيد أبو 2008/3/21ماخلليلعيشة

عيشة.

هاني رمسي 764
اعتقلته األجهزة األمنية بعد استدعائه للمقابلة.2008/3/22ماخلليلمساملة

هاني حممود 765
اعتقلته األجهزة األمنية بعد استدعائه للمقابلة.2008/3/22ماخلليلمساملة

اعتقلته األجهزة األمنية بعد استدعائه للمقابلة.2008/3/22ماخلليلباهر مساملة766

اعتقلته األجهزة األمنية بعد استدعائه للمقابلة.2008/3/22اخلليلحسام مساملة767

اعتقلته األجهزة األمنية بعد استدعائه للمقابلة.2008/3/22مطولكرمزياد شديد768

الشيخ عريف 769
اعتقلته األجهزة األمنية بعد استدعائه للمقابلة.2008/3/22ماخلليلالشرباتي

اعتقلته األجهزة األمنية، وهو طالب يف جامعة 2008/3/22مبيت حلمحممد مناصرة770
النجاح الوطنية بعد استدعائه للمقابلة.

اعتقلته األجهزة األمنية بعد استدعائه للمقابلة.2008/3/22ماخلليلحممد عمرو771

صالح 772
اعتقلته األجهزة األمنية إمام مسجد كفر عبوش بعد 2008/3/22مطولكرمالعبوشي

استدعائه للمقابلة.

الشاعر جهاد 773
اعتقلته األجهزة األمنية عضو رابطة أدباء بيت 2008/3/22منابلسبين العودة

املقدس يف املدينة بعد استدعائه للمقابلة.
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عبد القادر 774
اعتقلته األجهزة األمنية أثناء خروجه من مسجد 2008/3/23منابلسدراغمة

الروضة يف املدينة.

اعتقلته األجهزة األمنية مدير اجلمعية اإلسالمية يف 2008/3/24مالبريةعدنان جابر775
مدينة البرية.

اعتقلته األجهزة األمنية سكرتري اجلمعية اإلسالمية 2008/3/24مالبريةأمحد حسين776
يف مدينة البرية

مسؤول شؤون املوظفني باجلمعية اإلسالمية يف 2008/3/24مالبريةرستم الكثواني777
مدينة البرية.

مت اعتقاله بعد اقتحام مقر وكالة رامتان والذي يعد 2008/3/24منابلسنواف العامر778
أحد أقطاهبا.

اعتقلته األجهزة األمنية حماسب اجلمعية اإلسالمية 2008/3/24مالبريةصالح سليمان779
يف مدينة البرية.

اعتقلته األجهزة األمنية، وهو مراسل اجلمعية 2008/3/24مالبريةفايز وردة780
اإلسالمية يف مدينة البرية.

اعتقلته األجهزة األمنية، وهو مدير املدرسة 2008/3/24مالبريةرائد محد781
اإلسالمية باجلمعية اإلسالمية يف مدينة البرية

اعتقلته األجهزة األمنية بعد استدعائه للمقابلة.2008/3/24مطولكرمعماد اجلالد782

اعتقلته األجهزة األمنية من مكان عمله يف الربيد.2008/3/24مطولكرممنذر الشاعر783

طارق أبو 784
اعتقلته األجهزة األمنية مراسل صوت األقصى.2008/3/25مطولكرمشهاب

حممد 785
اعتقلته األجهزة األمنية، وهو إمام مسجد بلدة جفنا 2008/3/25مرام اهللالرمياوي

مشال املدينة.
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اعتقلته األجهزة األمنية، وهوإمام مسجد النور بعد 2008/3/25منابلسحممد املالح786
اقتحامهم للمسجد يف شارع تل باملدينة.

حممد أبو 787
اعتقلته األجهزة األمنية، وهوطالب يف جامعة 2008/3/25ماخلليلجحيشة

اخلليل، بعد استدعائه للمقابلة.

إبراهيم أبو 788
اعتقلته األجهزة األمنية بعد اقتحام منزله.2008/3/26منابلسمسرة

اعتقلته األجهزة األمنية شقيق القيادي يف حركة 2008/3/26منابلسإياد عصفور789
محاس عدنان عصفور ،  للمرة الثانية

عبد الرمحن 790
2008/3/26مسلفيتمرعي

اعتقلته األجهزة األمنية، وهو طالب يف الثانوية 
العامة، شقيق الشهيد حممد سالمة بعد استدعائه 

للمقابلة.

2008/3/27مطولكرممازن أبو عون791

اعتقلته األجهزة األمنية بعد استدعائه للمقابلة 
وذلك بعد مرور أسبوع واحد على خروجه من 

سجون االحتالل حيث كان يف االعتقال اإلداري يف 
سجن النقب.

اعتقلته األجهزة األمنية بعد استدعائه للمقابلة.2008/3/29مرام اهللهباء عبد اهلل792

يوسف 793
2008/3/29مبيت حلممناصرة

اعتقلته األجهزة األمنية من أمام منزله يف وادي 
فوكني مع العلم أن هذه املنطقة ختضع للسيطرة 

الصهيونية.

اعتقلته األجهزة األمنية، وهوطالب يف جامعة بريزيت 2008/3/29مبيت حلمسفيان زواهرة794
بعد استدعائه للمقابلة.

اعتقلته األجهزة األمنية أقدمت أجهزة عباس على 2008/3/29مقلقيلةحممد طبسية795
اختطاف بعد استدعائه للمقابلة.

اعتقلته األجهزة األمنية من حمله التجاري وصادرت 2008/3/29مقلقيليةنائل محاد796
جهاز احلاسوب اخلاص به.

عبد اهلل 797
2008/3/29مطولكرممخيس

اعتقلته األجهزة األمنية، وهو جنل الشيخ بالل 
مخيس مدير أوقاف طولكرم املختطف لدى 

االحتالل، 
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أمحد عبد 798
اعتقلته األجهزة األمنية من مكان عمله يف البلدة.2008/3/30ماخلليلاخلالق

اعتقلته األجهزة األمنية، وهو طالب يف جامعة 2008/3/29مجننيجابر صالح799
القدس املفتوحة من داخل حرم اجلامعة.

2008/4/1منابلسأمحد قطناني800
اعتقلته األجهزة األمنية للمرة الثانية بعد اقتحام 
أكادميية القرآن الكريم يف اجلبل الشمايل ملدينة 
نابلس، وهو طالب ماجستري ومدرس يف املدرسة.

2008/4/1منابلسحممد الفارس801
اعتقلته األجهزة األمنية للمرة الرابعة بعد يوم واحد 
من اإلفراج عنه من سجوهنا والذي تعرض لتعذيب 

وضرب شديد يف املرات السابقة.

اعتقلته األجهزة األمنية من داخل حمله يف املدينة.2008/4/1ماخلليلأمحد قفيشة802

اعتقلته األجهزة األمنية من باقة الشرقية جنوب 2008/4/2طولكرمراسم عودة803
املدينة.

اعتقلته األجهزة األمنية من بلدة اخلضر قضاء 2008/4/2مبيت حلمجعفر عاصي804
املدينة.

مشرف أبو 805
اعتقلته األجهزة األمنية من قرية عقابا، بعد اقتحام 2008/4/2مطوباسعرة

مكتبته.

اعتقلته األجهزة األمنية من بلدة زعرتة، بعد 2008/4/3مبيت حلمأمحد سامي806
استدعائه للمقابلة.

اعتقلته األجهزة األمنية من بلدة زعرتة، بعد 2008/4/3مبيت حلمحممود دويب807
استدعائه للمقابلة.

اعتقلته األجهزة األمنية من بلدة زعرتة، بعد 2008/4/3مبيت حلمياسر علي808
استدعائه للمقابلة.

حسني أبو 809
اعتقلته األجهزة األمنية من بلدة زعرتة، بعد 2008/4/3مبيت حلمرميس

استدعائه للمقابلة.
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اعتقلته األجهزة األمنية من بلدة زعرتة، بعد 2008/4/3مبيت حلمحممد زعل810
استدعائه للمقابلة.

كنعان أبو 811
اعتقلته األجهزة األمنية من بلدة زعرتة، بعد 2008/4/3مبيت حلمعيدة

استدعائه للمقابلة.

اعتقلته األجهزة األمنية من بلدة زعرتة، بعد 2008/4/3مبيت حلمصخر دويب812
استدعائه للمقابلة.

اعتقلته األجهزة األمنية بعد استدعائه للمقابلة.2008/4/3مبيت حلمزياد عبيات813

اعتقلته األجهزة األمنية من دير الغصون، للمرة 2008/4/3مبيت حلمايهاب قعدان814
الثالثة.

اعتقلته األجهزة األمنية، وهو مدير مركز العرقوب 2008/4/5مبيت حلمناصر محامرة815
الطيب.

اعتقلته األجهزة األمنية من قرية حوسان.2008/4/5مبيت حلمحممد كامل816

اعتقلته األجهزة األمنية من قرية حنالني.2008/4/5مبيت حلمعصام جناجرة817

مصطفى 818
اعتقلته األجهزة األمنية من قرية حنالني.2008/4/5مبيت حلمشكارنة

اعتقلته األجهزة األمنية من قرية حنالني.2008/4/5مبيت حلمصاحل جناجرة819

اعتقلته األجهزة األمنية بعد استدعائه للمقابلة.2008/4/5ماخلليلتامر أبو شامة820

اعتقلته األجهزة األمنية، وهو موظف باحملكمة 2008/4/5ماخلليلموسى درة821
الشرعية.
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اعتقلته األجهزة األمنية بعد استدعائه للمقابلة.2008/4/5مطوباسحابس دراغمة822

اعتقلته األجهزة األمنية من بلدة زعرتة قضاء املدينة، 2008/4/6مبيت حلمحممد دويب823
بعد استدعائه للمقابلة.

اعتقلته األجهزة األمنية من بلدة زعرتة قضاء املدينة، 2008/4/6مبيت حلمعامر مساعدة824
بعد استدعائه للمقابلة.

اعتقلته األجهزة األمنية للمرة الثالثة، بعد استدعائه 2008/4/6مطولكرمباسل أبو حجر825
للمقابلة.

اعتقلته األجهزة األمنية، وهو مؤذن مسجد قرية 2008/4/6منابلسمعتصم حنين826
بيت دجن.

اعتقلته األجهزة األمنية أجهزة األمنية، وهو مدير 2008/4/6منابلسكمال شاهني827
مكتب رئيس بلدية نابلس.

اعتقلته األجهزة األمنية بعد اقتحام بيته يف دورا 2008/4/8ماخلليلنافذ الشوامرة828
جنوب اخلليل.

عدنان 829
اعتقلته األجهزة األمنية من مكان عمله يف صوريف.2008/4/8ماخلليلالقاضي

اعتقلته األجهزة األمنية بعد استدعائه للمقابلة.2008/4/8مطولكرمكفاح غامن830

اعتقلته األجهزة األمنية بعد استدعائه للمقابلة.2008/4/9ماخلليلحممد هوارين831

اعتقلته األجهزة األمنية من باقة الشرقية، 2008/4/9مطولكرمحكم كتانة832
وهوموظف يف األوقاف، بعد استدعائه للمقابلة.

اعتقلته األجهزة األمنية من باقة الشرقية، بعد 2008/4/9طولكرمسياف كتانة833
استدعائه للمقابلة.
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حممد 834
اعتقلته األجهزة األمنية، وهوإمام مسجد قرية كور 2008/4/9مطولكرماجليوسي

يف املدنية

حممد 835
اعتقلته األجهزة األمنية بعد استدعائه للمقابلة.2008/4/9مطوباسصواطفة

اعتقلته األجهزة األمنية بعد اقتحام بيته يف عقابا.2008/4/9مطوباسبالل أبو عرة836

2008/4/13ماخلليلمراد عمرو837

اعتقلته األجهزة األمنية، وهو مدقق حسابات يف 
اجلمعية اخلريية اإلسالمية لأليتام فرع مدينة دورا 
جنوب حمافظة اخلليل وذلك أثناء دخوله إىل البنك 

العربي.

اعتقلته األجهزة األمنية بعد اقتحام قرية قرواة بين 2008/4/13مسلفيتصهيب مرعي838
حسان يف املدينة، من مكان عمله.

اعتقلته األجهزة األمنية بعد اقتحام قرية قرواة بين 2008/4/13مسلفيتسيف مرعي839
حسان يف املدينة، من مكان عمله.

اعتقلته األجهزة األمنية بعد اقتحام قرية قرواة بين 2008/4/13مسلفيتحازم مرعي840
حسان يف املدينة، من مكان عمله.

اعتقلته األجهزة األمنية بعد اقتحام قرية قرواة بين 2008/4/13مسلفيتحذيفة مرعي841
حسان يف املدينة، من مكان عمله.

اعتقلته األجهزة األمنية بعد اقتحام قرية قرواة بين 2008/4/13مسلفيتعثمان عاصي842
حسان يف املدينة، من مكان عمله.

الداعية حممد 843
اعتقلته األجهزة األمنية للمرة الثانية، بعد استدعائه 2008/4/13مطولكرماجلالد

للمقابلة.

اعتقلته األجهزة األمنية من مكان عمله جنوب 2008/4/13مقلقيليةحسني سامل844
املدينة.

الفتى موسى 845
اعتقلته األجهزة األمنية بعد اقتحام منزله يف 2008/4/13مقلقيليةنوفل

املدينة.
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اعتقلته األجهزة األمنية بعد استدعائه للمقابلة.2008/4/15مجننيعدنان مساد846

اعتقلته األجهزة األمنية، وهو إمام مسجد الدهيشة 2008/4/15مبيت حلميوسف اللحام847
بعد استدعائه للمقابلة.

اعتقلته األجهزة األمنية، وهوعضو بلدية بلدة زعرتة، 2008/4/15مبيت حلممسيح دويب848
بعد استدعائه للمقابلة

اعتقلته األجهزة األمنية من قراوة بين حسان.2008/4/15مبيت حلمحارث عاصي849

اعتقلته األجهزة األمنية، وهو طالب يف جامعة 2008/4/15منابلسقيس مسارة850
النجاح الوطنية.

اعتقلته األجهزة األمنية من قراوة بين حسان، بعد 2008/4/15مسلفيتسعد مرعي851
استدعائه للمقابلة.

2008/4/17منابلسأجمد زامل852
اعتقلته األجهزة األمنية، وهو أحد مبعدي مرج 

الزهور وشقيق الشهيد القسامي سعد زامل بعد 
اقتحام منزله.

رامز أبو 853
اعتقلته األجهزة األمنية، أثناء مشاركته يف مسرية 2008/4/17منابلسصاحلة

لألسرى يف املدينة.

اعتقلته األجهزة األمنية أثناء مشاركته يف مسرية 2008/4/17منابلسسامر النقيب854
لألسرى يف املدينة.

األسري احملرر 855
اعتقلته األجهزة األمنية، وهو من املفرج عنهم من 2008/4/19مطولكرمشذاي عودة

سجون االحتالل.

856
األسري احملرر 

حممودأبو 
طالب

اعتقلته األجهزة األمنية، وهو من املفرج عنهم من 2008/4/19مطولكرم
سجون االحتالل.

اعتقلته األجهزة األمنية بعد استدعائه للمقابلة.2008/4/19مطولكرمأكرم عطا857
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اعتقلته األجهزة األمنية من قراوة بين حسان.2008/4/19مسلفيتأنس مرعي858

اعتقلته األجهزة األمنية من قرية حجة جنوب 2008/4/19مقلقيليةعماد شناعة859
املدينة، بعد استدعائه للمقابلة.

اعتقلته األجهزة األمنية من قرية عنبتا، بعد 2008/4/22مطولكرممراد شهاب860
استدعائه للمقابلة.

اعتقلته األجهزة األمنية من قرية عنبتا، بعد 2008/4/22مطولكرمطارق رضوان861
استدعائه للمقابلة.

اعتقلته األجهزة األمنية من الشارع العام يف 2008/4/22ماخلليلأمحد قعقور862
ترقوميا.

محاد أبو 863
اعتقلته األجهزة األمنية بعد استدعائه للمقابلة.2008/4/22ماخلليلعيشة

اعتقلته األجهزة األمنية من مكان عمله يف شركة 2008/4/22منابلسخضر كرسوع864
االتصاالت يف املدينة.

مراد 865
اعتقلته األجهزة األمنية، وهوأمري الكتلة اإلسالمية 2008/4/23مرام اهللالصانوري

يف جامعة بري زيت، أثناء خروجه من اجلامعة

اعتقلته األجهزة األمنية للمرة الثانية، بعد استدعائه 2008/4/24مبيت حلمحممد محامدة866
للمقابلة.

اعتقلته األجهزة األمنية ألجهزة األمنية بعد 2008/4/24مجننيأمين جرار867
استدعائه للمقابلة.

اعتقلته األجهزة األمنية بعد استدعائه للمقابلة، وهو 2008/4/24مطولكرمنبيل عواد868
شقيق الشهيد القسامي سائد عواد.

اعتقلته األجهزة األمنية، وهو أحد أبناء الكتلة 2008/4/30مرام اهللحممد قزمار869
اإلسالمية يف جامعة بريزيت.
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اعتقلته األجهزة األمنية، وهو موظف يف مكتب 2008/4/30مطولكرمخالد دعاس870
التشريعي يف املدينة بعد استدعائه للمقابلة.

اعتقلته األجهزة األمنية، وهو طالب يف جامعة 208/4/30ماخلليلأشرف زملوط871
القدس املفتوحة.

اعتقلته األجهزة األمنية للمرة الثانية بعد استدعائه 2008/4/30مطولكرمفؤاد الشليب872
للمقابلة.

مصطفى 873
2008/5/10مقلقيليةصربي

اختطاف الصحفي مصطفى صربي للمرة الثانية 
إثر اقتحام عدد من عناصر جهاز املخابرات ملنزله 

وتفتيشه وختريبه قبل اقتياده إىل مقر اجلهاز 
لالعتقال.

اعتقلته األجهزة األمنية للمرة الثانية من ضاحية 2008/5/2مطولكرممعاوية شرفا874
شويكة، وهو طالب يف جامعة اخلضوري.

حممد أبو 875
اعتقلته األجهزة األمنية، وهو طالب يف جامعة 2008/5/2مطولكرممسرة

اخلضوري.

اعتقلته األجهزة األمنية للمرة الثالثة من بلدة 2008/5/2مطولكرمهيثم عمر876
فرعون.

اعتقلته األجهزة األمنية بعد استدعائه للمقابلة.2008/5/3مطولكرمسامر عبيدو877

اعتقلته األجهزة األمنية بعد اقتحام منزله يف حي 2008/5/3منابلسأمين املدبوح878
الضاحية باملنطقة الشرقية يف املدينة.

اعتقلته األجهزة األمنية بعد اقتحام منزله يف حي 2008/5/3منابلسعالء اجليطان879
الضاحية باملنطقة الشرقية يف املدينة.

اعتقلته األجهزة األمنية بعد اقتحام منزله يف حي 2008/5/3منابلسزاهر الكوسا880
الضاحية باملنطقة الشرقية يف املدينة.

حممد 881
اعتقلته األجهزة األمنية بعد اقتحام منزله يف حي 2008/5/3منابلساجليطان

الضاحية باملنطقة الشرقية يف املدينة.
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اعتقلته األجهزة األمنية بعد اقتحام منزله يف حي 2008/5/3منابلسمعن عليوي882
الضاحية باملنطقة الشرقية يف املدينة.

اعتقلته األجهزة األمنية بعد اقتحام منزله يف حي 2008/5/3منابلسعامر جود اهلل883
الضاحية باملنطقة الشرقية يف املدينة.

اعتقلته األجهزة األمنية بعد اقتحام منزله يف حي 2008/5/3منابلسرائد عليوي884
الضاحية باملنطقة الشرقية يف املدينة.

اعتقلته األجهزة األمنية بعد اقتحام منزله يف حي 2008/5/3منابلسموسى الطنبور885
الضاحية باملنطقة الشرقية يف املدينة.

2008/5/3منابلسعمار املصري886

اعتقلته األجهزة األمنية زوج عضو بلدية نابلس 
السيدة/ خلود املصري بعد اقتحام منزهلم وعاثت 

فيه خربا وصادرت األجهزة اخللوية اخلاصة بأفراد 
العائلة

عبد اهلل 887
اعتقلته األجهزة األمنية بعد استدعائه للمقابلة.2008/5/3مقلقيليةجعيدي

حممد 888
اعتقلته األجهزة األمنية بعد استدعائه للمقابلة.2008/5/3مقلقيليةالقافوني

اعتقلته األجهزة األمنية، وهو إمام مسجد خميم نور 2008/5/7مطولكرمشكري عوض889
مشس، ويعاني من أمراض مزمنة.

ابراهيم 890
2008/5/7مبيت حلمعساكرة

اعتقلته األجهزة األمنية، وهو إمام مسجد العروج 
وعضو بلدية جناتا بعد استدعائه للمقابلة، هو 

معتقل سابق أفرج عنه قبل عدة أشهر من سجون 
االحتالل

اعتقلته األجهزة األمنية بعد استدعائه للمقابلة 2008/5/8مطولكرمتيسري فرح891
للمرة الثالثة

اعتقلته األجهزة األمنية أثناء تغطيته ملسرية النكبة 2008/5/8اخلليلأسيد العمارنة892
يف بيت حلم.

مصطفى 893
اعتقلته األجهزة األمنية بعد اقتحام منزله يف املدينة 2008/5/8مقلقيليةصربي

للمرة الثانية.
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اعتقلته األجهزة األمنية بعد اقتحام بيته يف املدينة.2008/5/9مقلقيليةمنر اهلندي894

اعتقلته األجهزة األمنية، وهو شقيق وضاح خنفر 2008/5/10مجننيمهدي خنفر895
مدير عام قناة اجلزيرة القطرية بعد اقتحام منزله.

أسيد 896
اعتقلته األجهزة األمنية للمرة الثانية بعد استدعائه 2008/5/10مطولكرماحلصري

للمقابلة

عبد الناصر 897
2008/5/10منابلسمنى

اعتقلته األجهزة األمنية من خميم العني غرب 
املدينة، إمام مسجد أمهات املؤمنني يف حي 

الضاحية.

اعتقلته األجهزة األمنية، وهو كاتب والصحفي.2008/5/10مقلقيليةعصام شاور898

899
ثالثة فتية دون 
سن اخلامسة 

عشر
اعتقلته األجهزة األمنية من داخل املخيم حبجة 2008/5/11منابلس

رشقهم باحلجارة.

فايز 900
اعتقلته األجهزة األمنية من قرية طمون بعد 2008/5/11مطوباسالطوباسي

استدعائه للمقابلة.

اعتقلته األجهزة األمنية من قرية دير الغصون، بعد 2008/5/12مطولكرمسامح اجلبشة901
استدعائه للمقابلة.

عبد اهلل 902
اعتقلته األجهزة األمنية من قرية دير الغصون، بعد 2008/12مطولكرملقمان

استدعائه للمقابلة.

حسني 903
اعتقلته األجهزة األمنية بعد استدعائه للمقابلة.2008/5/12ماخلليلالقوامسي

فيصل أبو 904
اعتقلته األجهزة األمنية بعد استدعائه للمقابلة.2008/5/12ماخلليلشخيدم

شادي 905
اعتقلته األجهزة األمنية من أمام جامعة اخلليل، وهو 2008/5/12ماخلليلاجلعربي

عضو جملس طلبة سابق.
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اعتقلته األجهزة األمنية بعد استدعائه للمقابلة.2008/5/13مطولكرماياد شلباية906

سفيان 907
اعتقلته األجهزة األمنية بعد استدعائه للمقابلة.2008/5/13مطولكرماستيتية

اعتقلته األجهزة األمنية املوظف باجلمعية اإلسالمية 2008/5/13ماخلليلغالب األطرش908
بعد اقتحام منزله.

اعتقلته األجهزة األمنية بعد اقتحام منزله.2008/5/13ماخلليلعزت النتشة909

حممد أبو 910
اعتقلته األجهزة األمنية للمرة الثانية من قرية 2008/5/13مبيت حلماحلور

الشواورة، بعد استدعائه للمقابلة.

اعتقلته األجهزة األمنية من بلدة دورا جنوب اخلليل، 2008/5/14اخلليلسائد عمرو911
بعد استدعائه للمقابلة.

يوسف أبو 912
اعتقلته األجهزة األمنية من منزله باملدينة.2008/5/14ماخلليلحسني

عبد الرمحن 913
اعتقلته األجهزة األمنية، وهو طالب يف جامعة 2008/5/14ماخلليلعودة

النجاح الوطنية، بعد استدعائه للمقابلة.

اعتقلته األجهزة األمنية، وهو عضو جلنة خدمات 2008/5/16منابلسحممد املصري914
خميم العني من داخل املخيم.

اعتقلته األجهزة األمنية، وهو بعد اقتحام منزله وهو 2008/5/16منابلسثائر منصور915
أسري حمرر من سجون االحتالل.

اعتقلته األجهزة األمنية بعد استدعائه للمقابلة.2008/5/16مطولكرمفارس عبد ربه916

ابراهيم 917
اعتقلته األجهزة األمنية من خميم الفارعة.2008/5/16مطوباسالسرحان
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حممد مجيل 918
اعتقلته األجهزة األمنية من بلدة دير الغصون الواقعة 2008/5/18مطولكرمقب

مشال طولكرم، بعد استدعائه للمقابلة.

عبد الفتاح 919
2008/5/18مجننيخزميية

اعتقلته األجهزة األمنية، وهو قائد حركة اجلهاد 
اإلسالمي يف حمافظة جنني مشايل الضفة وأحد 

أبرز قيادهتا يف مشال الضفة.

اعتقلته األجهزة األمنية بعد اقتحام مدرسة أجنادين 2008/5/19مرام اهللمنري أبو ذياب920
رام اهلل.

اعتقلته األجهزة األمنية، وهو طالب يف جامعة 2008/5/20مبيت حلمعبد اهلل كوبر921
البولتكنك.

اعتقلته األجهزة األمنية للمرة الثانية من بلدة 2008/5/20مبيت حلمجعفر عاصي922
اخلضر.

اعتقلته األجهزة األمنية للمرة الرابعة.2008/5/20مبيت حلممعاذ عمارنة923

حممد 924
من خميم الدهيشة، للمرة الرابعة2008/5/20مبيت حلمصراصرة

اعتقلته األجهزة األمنية، وهو لطالب يف جامعة 2008/5/20مبيت حلمأمحد شحادة925
القدس املفتوحة، بعد استدعائه للمقابلة.

الطالب يف جامعة اخلليل، بعد استدعائه للمقابلة2008/5/20ماخلليلياسر رشيد926

سلطان 927
اعتقلته األجهزة األمنية، وهو ناشط يف اجملال 2008/5/20مطوباسصواطفة

االجتماعي، بعد استدعائه للمقابلة.

اعتقلته األجهزة األمنية، وهو من بلدة اخلضر بعد 2007/5/22مبيت حلمحممد موسى928
استدعائه للمقابلة.

اعتقلته األجهزة األمنية من بلدة اخلضر بعد 2008/5/22مبيت حلمعبد اهلل غنيم929
استدعائه للمقابلة.
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اعتقلته األجهزة األمنية، وهو طالب يف جامعة بري 2008/5/22مرام اهللحازم اخلطيب930
زيت من بلدة بيتونيا غرب املدينة

اعتقلته األجهزة األمنية من بلدة بيتونيا غرب 2008/5/22مرام اهللمحزة مجعة931
املدينة.

اعتقلته األجهزة األمنية من بلدة بيتونيا غرب 2008/5/22مرام اهللمعاذ مجعة932
املدينة.

اعتقلته األجهزة األمنية بعد استدعائه للمقابلة.2008/5/22مرام اهللحممد الشليب933

نضال أبو 934
اعتقلته األجهزة األمنية بعد استدعائه للمقابلة.2008/5/22مطولكرمظريفة

عصام 935
اعتقلته األجهزة األمنية، وهو من املفرج عنه من 2008/5/22مطولكرماجليتاوي

سجون االحتالل.

اعتقلته األجهزة األمنية، وهو موظف مبستشفى 2008/5/22منابلسعزت الريان936
االحتاد النسائي، بعد استدعائه للمقابلة.

اعتقلته األجهزة األمنية بعد استدعائه للمقابلة.2008/5/24ماخلليلرائد ابراهيم937

208/5/24مرام اهللأمين أبو عرام938
اعتقلته األجهزة األمنية من أمام حرم اجلامعة، 

وهو طالب يف جامعة بري زيت ورئيس جملس الطلبة 
األسبق، .

اعتقلته األجهزة األمنية من السيلة احلارثية، بعد 2008/5/24مجننيحامت أبو الوفا939
اقتحام منزله.

اعتقلته األجهزة األمنية، وهو طالب يف جامعة 2008/5/24مجننيحممد جرادات940
القدس املفتوحة.

عبد السالم 941
اعتقلته األجهزة األمنية من خميم الفارعة بعد 2008/5/27مطوباسعايدة

استدعائه للمقابلة.
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942
الفتى معاذ 
عبد السالم 

عايدة
اعتقلته األجهزة األمنية من خميم الفارعة بعد 2008/5/27مطوباس

استدعائه للمقابلة.

اعتقلته األجهزة األمنية بعد استدعائه للمقابلة.2008/5/27مبيت حلمسامي جربين943

اعتقلته األجهزة األمنية بعد استدعائه للمقابلة.2008/5/27مبيت حلمسامل جربين944

اعتقلته األجهزة األمنية من قرية السيلة احلارثية 2008/5/27مجننيأشرف زيود945
بعد اقتحام متجره يف املدينة.

حممد 946
اعتقلته األجهزة األمنية بعد اقتحام منزله وختريب 2008/5/29ماخلليلالعاروري

حمتوياته.

اعتقلته األجهزة األمنية، وهو طالب يف جامعة 2008/5/29ماخلليلعالء احملاريق947
اخلليل بعد اقتحام مكان سكنه.

عمر أبو 948
اعتقلته األجهزة األمنية، وهو طالب يف جامعة 2008/5/29ماخلليلعرقوب

اخلليل بعد اقتحام مكان سكنه.

اعتقلته األجهزة األمنية، وهو طالب يف جامعة 2008/5/29ماخلليلنبيل صبيح949
اخلليل بعد اقتحام مكان سكنه.

اعتقلته األجهزة األمنية، وهو طالب يف جامعة 2008/5/29ماخلليلوسام دوفش950
اخلليل بعد اقتحام مكان سكنه

اعتقلته األجهزة األمنية بعد استدعائه للمقابلة.2008/5/29مطولكرمعامر البوق951

اعتقلته األجهزة األمنية بعد استدعائه للمقابلة.2008/5/29مطولكرمهاني زبيدي952

اعتقلته األجهزة األمنية من دير الغصون بعد 2008/5/29مطولكرمعايد مجعة953
استدعائه للمقابلة.

اعتقلته األجهزة األمنية من دير الغصون بعد 2008/5/29مطولكرمأدهم جبشة954
استدعائه للمقابلة.
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اعتقلته األجهزة األمنية من دير الغصون بعد 2008/5/29مطولكرمحممد عباس955
استدعائه للمقابلة.

اعتقلته األجهزة األمنية، وهو طالب يف جامعة بري 2008/5/29مرام اهللحممود اهلطل956
زيت.

2008/6/8مبيت حلمطاهر ديرية957
مت اختطافه وهو طالب يف جامعة بيت حلم، من أمام 

مسجد عمر بن اخلطاب وسط املدينة بعد صالة 
اجلمعة.

مت اختطافه وهو طالب يف جامعة بيت حلم، من أمام 200/6/8بيت حلمحممد عالن958
مسجد عمر بن اخلطاب وسط املدينة.

2007/6/8مطولكرمعالء األعرج959

مت اعتقاله بعد استدعائه للمقابلة، وكان قد أُفرج 
عنه من سجون االحتالل قبل ثالثة شهور بعد قضاء 

حمكوميته يف السجن البالغة مخسة عشر شهراً 
بتهمة انتمائه حلركة »محاس« وذراعها الطالبي 

الكتلة اإلسالمية.

مت اعتقاله بعد اقتحام بيته يف جيوس قضاء املدينة.2008/6/8مقلقيليةأدهم خريشة960

2008/6/8منابلسفراس مسمار961
مت اعتقاله وهو أسري حمرر بكمني نصبته له بعد 
حاجز حوارة اإلسرائيلي ومل يكن قد وصل بيته 

حينها.

حممد أبو 962
2008/6/8ماخلليلجحيشة

مت اعتقاله وهو جنل النائب عن حركة محاس يف 
اجمللس التشريعي الفلسطيين حممد أبو جحيشة، 

بعد أن قام جهاز األمن الوقائي بنصب كمني يف 
ترقوميا واختطافه.

مت اعتقاله وهو طالب يف جامعة بولتكنك فلسطني 2008/6/8ماخلليلأشرف زهور963
بعد استدعائه للمقابلة.

مت اعتقاله من قبل األجهزة األمنية وهو عضو بلدية 2008/6/8مبيت حلمإبراهيم الزير964
جناتا بعد استدعائه للمقابلة.

اعتقلته األجهزة األمنية وهو مدير مدرسة الصديق 2008/6/12ماخلليلحممد العواودة965
األساسية.
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ثانيًا: البيانات والتصرحيات والوثائق: 
• احملور األول: خطة اإلقصاء املنظمة حلركة محاس يف الضفة الغربية :

1- بيان صادر عن املركز الفلسطيين حلقوق اإلنسان حول حجم التعذيب الذي يتعرض 
له أبناء محاس يف الضفة الغربية بتاريخ2007/9/3م:

الغربية تعريض عائالت  الضفة  أنصار حركة محاس يف  استمرار محالت االعتقال ضد 
املعتقلني للتنكيل، وإخضاع معتقلني للتعذيب وإساءة املعاملة

اليت  االعتقال  استمرار محالت  إزاء  البالغ  قلقه  عن  اإلنسان  الفلسطيين حلقوق  املركز  يعرب 
كما  الغربية.  الضفة  يف  حركة محاس  أنصار  من  عدد  الفلسطينية حبق  األمن  أجهزة  تنفذها 
ويشري املركز بقلق إزاء تعريض عدد من املعتقلني للتعذيب وإساءة املعاملة على أيدي أفراد من 
أثناء أعمال االعتقال اليت يتم  التحقيق معهم، والتنكيل بأفراد من عائالهتم  أثناء  تلك األجهزة 
بعضها خالفاً لألصول القانونية. ويشري املركز إىل مواجهة باحثيه يف الضفة الغربية صعوبات 
يف إقناع الضحايا باإلدالء بإفاداهتم حول تعريضهم للتعذيب وإساءة املعاملة أثناء التحقيق معهم 
رغم تأكيدهم على وقوعها. وتشكل احلاالت الواردة يف هذا البيان مناذج مما تعرض له املعتقلون 
امتناع الضحايا عن  أن  املركز  رُ  يَُذكِّ الصدد  وعائالهتم، وهي ال تشكل كافة احلاالت. ويف هذا 
ُل عامل تشجيع ملقرتيف االنتهاكات على االستمرار هبذه السياسة املنهجية  اإلدالء بإفاداهتم يُشَكِّ

اليت متس باملعايري الدنيا حلقوق اإلنسان والقواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء.

ل أفراد من جهاز األمين الوقائي  ** واستناداً لتحقيقات املركز، ففي تاريخ 2007/8/21م، نكَّ
بعائلة املواطن أمحد طاهر أمحد حمسن، 92 عاماً، أثناء اعتقال جنله »حممد علي«، 30 عاماً، 
من منزل العائلة يف قرية الناقورة، مشال غربي مدينة نابلس، واعتدوا بالضرب على عدد أفراد 
العائلة وأقارهبم الذين هرعوا ملنع عملية االعتقال، وأطلقوا النار بكثافة داخل املنزل قبل متكنهم 
من اعتقاله. وأفاد ذووه أن أربعة أشخاص، كان اثنان منهم مقنعني، عرّفوا على أنفسهم بأهنم من 
أفراد جهاز األمن الوقائي، حضروا إىل منزهلم وسأل أحدهم والدة املواطن »حممد علي«، اليت 
أطلت عليهم من شرفة املنزل، عنه. توجه والده البالغ اثنني وتسعني عاماً لفتح الباب، فدفعوه بقوة 
ودخلوا عنوة إىل املنزل، وشرعوا بالبحث عنه، ثم توجهوا للطابق األرضي، وعندما حاولت والدته 
وعدد من أقاربه اجملاورين اعرتاض طريقهم، شرعوا بإطالق النار الكثيف داخل غرف املنزل، ثم 
اعتدوا على عدد من النساء بالضرب. استمر أفراد القوة بإطالق النار داخل املنزل ما أدى إىل 
إرهاب سكانه، وإحلاق أضرار مادية مبحتوياته، حتى اعتقلوا حممد املذكور واقتادوه معهم. وأفاد 
الداخلية  النوافذ واألبــواب واجلــدران  النارية على  آثار عدد من األعرية  أنه شاهد  املركز  باحث 
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للمنزل، وعلى ارتفاعات ترتاوح بني مرت ومرتين، ما شكل ذلك خطورة على أرواح سكانه. 

وأفاد املواطن حممود أمحد طاهر حمسن، 22 عاماً، لباحث املركز مبا يلي:

».. قام الشخصان بدفش والدي وضربه بيدهم على وجهه... الحظا إحدى الغرف يف الطابق 
األرضي مغلقة فطلبا مين أن أفتحها، حبثت عن املفتاح فلم أجده، وأخربهتم أنه غري موجود فأطلقوا 
النار على السكرة وقاموا بتحطيم الباب حتى متكنوا من فتحه ودخلوا إىل الغرفة فوجدوا شقيقي 
حممد جيلس بداخلها فأحضروا عصى وضربوه هبا على ظهره. حاولت أنا ووالدي أبعادهم عنه 
فأطلقوا النار يف املنزل. هرعت والدتي وزوجة عمي وابنة عمي يف حماولة إلبعادهم عنه فاعتدوا 
من  األشخاص  أحد  هرع  ذلك  خالل  أخــرى.  مرة  املنزل  داخل  النار  وأطلقوا  بالضرب،  عليهن 
احلراسة، والذي كان مقنعاً باألسود إىل الطابق األرضي وهو يطلق النار، فأغمي على ابنة عمي، 

ومت سحب شقيقي حممد بالقوة من بيننا«.

** ويف يوم اخلميس املوافق 2007/8/23، تعرض املواطن عمر حممود عمر أمحد، 31 عاماً، 
من سكان قرية فرعون، جنوبي مدينة طولكرم، للتعذيب على أيدي حمققي جهاز األمن الوقائي 
يف طولكرم أثناء التحقيق معه حول عالقته حبركة محاس. وأفاد املواطن املذكور أنه تعرض لعدة 
أشكال من التعذيب فور مثوله أمام حمققي اجلهاز بناء على استدعاء سُلِّمَ له يف اليوم السابق 
على اعتقاله. وذكر أنه تعرض النتكاسة صحية أثناء االعتقال والتحقيق معه، ما استدعى نقله 

إىل مستشفى طولكرم احلكومي خالفاً لرغبته بتحويله إىل مستشفى الزكاة. 

مدينة طولكرم،  فرعون، جنوبي  بلدة  من  عاماً،   31 املواطن عمر حممود عمر أمحد،  وأفاد 
لباحث املركز مبا يلي:

»..وضعين يف زنزانة صغرية جداً مبساحة مرتين مربعني وكان بداخلها فرشة إال أن احلارس 
معي حول  التحقيق  وجرى  للتحقيق  استدعائي  وبعد حنو ساعة مت  إليها.  دخويل  عند  أخذها 
عضوييت يف حركة محاس وأخربت احملقق أنين مؤيد للحركة لكنين لست عضواً فيها، فقال يل: 
»بّقطع الكندرة على رأسك«، وهددني بإرسايل إىل أرحيا، وأعادوني إىل الزنزانة ووضعوا قناعاً 
الزنزانة ووجهي  داخل  وأوقفين احلارس  بعصبة خضراء  يدي خلف ظهري  وربطوا  رأسي  على 
للحائط وشتمين بعبارات بذيئة، وأخربته بوضعي الصحي إال أنه رفض وزاد يف شتمي. حاولت 
االتكاء على احلائط إال أن احلارس كان يقتحم الزنزانة فوراً وجيربني على الوقوف وسط الزنزانة. 
خالل يوم اخلميس أدخلوني أربع جوالت حتقيق، وكانت مجيعها تدور حول عضوييت يف محاس، 
ويف اجلولة الرابعة طلب احملقق من احلارس أن جيربني على الوقوف من التاسعة مساءً ولغاية 
منه  أنادي على احلارس طالبا  كنت  املدة  تلك  وأثناء  التايل،  اليوم  السادسة من صباح  الساعة 

السماح يل بالنوم أو الراحة إال أنه كان يرفض«. 

** ويف يوم الثالثاء املوافق 2007/8/28، نّكل أفراد من جهاز األمن الوقائي بعائلة املواطن 
عملية  أثناء  اخلليل،  مدينة  غربي  تفوح،  بلدة  سكان  من  عاماً   22 الطردة،  هشام حسني  فواز 
اعتقاله من منزل عائلته. كما وعرّض أفراد اجلهاز املواطن املذكور للتعذيب أثناء التحقيق معه 
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حول عالقته حبركة محاس وبالقوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية. 

وحول التنكيل الذي تعرضت له عائلة املواطن املذكور أفاد شقيقه فايز، 24 عاماً، لباحث املركز 
مبا يلي:

».. قام أحد أفراد القوة املذكورة مبسكي من مالبسي وسحيب بالقوة إىل خارج الباب وضربي... 
وبينما كان فواز يودع والدتي على باب املنزل اخلارجي قام عدد من أفراد تلك القوة باالعتداء علي 
بالضرب باألرجل وكعاب البنادق ودفعي على األرض وسحيب عليها حبجة إنين أعرقل عملهم. 
تدخلت والدتي حلماييت من الضرب ومنع اعتقايل إال أن أفراد القوة املذكورة واصلوا االعتداء علي 
بالضرب دون مراعاة الحتضان والدتي يل وتوسالهتا ما أسفر ذلك عن إصابتها جبرح سطحي يف 
الوجه، إضافة لبعض الرضوض يف األطراف ودوخة، بينما أصبت أنا برضوض يف الكتف والظهر 

وبعض اخلدوش يف األطراف«.

وعن تعريضه للتعذيب أثناء اعتقاله، أفاد املواطن فواز طردة، لباحث املركز مبا يلي: 

»... وصلنا ملبنى علمت فيما بعد أنه مقر جهاز األمن الوقائي يف اخلليل، وجرى واقتيادي من 
قبل شخص مقنع إىل إحدى الزنازين حتت األرض ال تزيد مساحتها عن مرتين مربعني، وأخضعت 
والقوة  محاس  لصاحل  بالنشاط  اهتامي  خلفية  على  حتقيق  جلسات  لعدة  االعتقال  فرتة  خالل 
التنفيذية، تعرضت خالهلا لعدة وجبات من الضرب والتعذيب على يد اثنني من أفراد اجلهاز كانا 
الزنزانة قبل وبعد كل جلسة حتقيق  دائما مقنعني، وكان جيري ضربي باأليدي واألرجل داخل 
يف إحدى الغرف العادية. ويف إحدى املرات وضع أحدهم طرف عصى يف وسط بطين وضغط 
عليها بقوة كبرية حيث وضع جزء من ثقله عليها هبدف انتزاع اعرتاف مين حول التهم املوجهة يل 

والتجاوب مع احملقق، وكنت خالل ذلك امسع صراخ أشخاص يف الزنازين اجملاورة ». 

املركز إذ جيدد إدانته هلذه االعتداءات، فإنه:

والالإنسانية،  القاسية  املعاملة  التعذيب وغريه من صنوف  الشديدة ملمارسة  إدانته  1( جيدد 
ويطالب بالتحقيق الفوري فيها وتقديم مقرتفيها للعدالة، واختاذ اإلجراءات الالزمة لوقفها ومنع 

تكرارها. 

2( يذكر بأنَّ جرائم التعذيب حمظورة مبوجب القانون الفلسطيين، وال تسقط بالتقادم، كما 
أهنا تشكل انتهاكاً جسيماً حلقوق اإلنسان اليت تكفلها املعايري واالتفاقيات الدولية، خاصة اتفاقية 

مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة لعام 1984. 

مها القانون الفلسطيين وتقع يف اختصاص مأموري الضبط  3( يؤكد أنَّ عمليات االعتقال ينظِّ
القضائي وقوامهم الشرطة املدنية وأهنم خيضعون مباشرة ألوامر وإشراف النائب العام
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2- بيان حركة املقاومة اإلسالمية »محاس« حول االعتقاالت يف الضفة الغربية
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3- بيان صادر عن جلنة أهايل املختطفني سياسياً يف سجون األجهزة األمنية 

من العار أن يفرج الكيان احملتل عن أسرانا من داخل سجونه.. ومتتلئ سجون السلطة بأبنائنا 
؟؟؟ 

  أهلنا األحبة، شعبنا األبي الصامد:   

ما زالت األجهزة األمنية الفلسطينية تواصل محلة االعتقاالت حبق أبنائنا ،، بل لقد ازدادت 
التعذيب  سياط  حتت  أبنائنا  صرخات  ومازالت   .. املبارك  رمضان  شهر  يف  االعتقاالت  وترية 
الوحشي تتعاظم وتتعاىل دون جميب .. وكنا نعتقد أن لرمضان حرمة ميكن أن تراعيها األجهزة 

األمنية ولكن أخطانا يف ذلك ... 

 ويف الوقت الذي تغنى فيه الرئيس حممود عباس باإلجناز العظيم الذي حققه باإلفراج عن 
) 250 ( أسري فلسطيين من داخل سجون االحتالل الصهيوني قبل شهرين واإلفراج عن ) 87 ( 
أسري صبيحة يوم االثنني 2007/10/1.. ويف الوقت الذي خيرج علينا »وزير األسرى« العجرمي 
ويتحدث عن األسرى ومهومهم وخطوات وزارته املباركة يف اإلفراج عنهم والتخفيف عن معاناهتم 
.. تستمر اعتقاالت األجهزة األمنية ألبنائنا يف كافة حمافظات الضفة.. ويف الوقت الذي يطالب 
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فيه الرئيس سلطات االحتالل باملزيد من حسن النوايا واملزيد من عمليات اإلفراج عن األسرى 
الفلسطينيني بالرغم من أهنا صفقات هزيلة حيث أن معظم األسرى احملررين مل يتبق على انتهاء 
أحكامهم إال القليل ...مل نرى سيادة الرئيس يتحرك ويصدر األوامر ألجهزته األمنية ويطالبها 

باإلفراج عن أبنائنا املختطفني والذين يقبعون داخل زنازين السلطة .. 

السلطة  أسرانا من داخل سجونه ومتتلئ سجون  الكيان احملتل عن  يفرج  أن  وأي عار هذا   
بأبنائنا ؟؟؟.. 

 وعليه تدين جلنة أهايل املختطفني يف سجون السلطة الصمت املطبق للرئيس حممود عباس 
، وتدعوه للنهوض مبسؤولياته واإليعاز لألجهزة األمنية باإلفراج عن أبنائنا املختطفني فمن باب 

أوىل اإلفراج عنهم قبل مطالبة االحتالل باإلفراج عن أسرانا من داخل سجونه .. 

 إننا يف جلنة أهايل املختطفني ويف هذا املقام نبارك لكل عائلة فلسطينية صابرة وحمتسبة 
 ( األبطال  أسرانا  باقي  يفرج عن  أن  اهلل  ونسأل  االحتالل  داخل سجون  من  ابنها  اإلفــراج عن 

11500 ( أسري لينعم باحلرية بني أحضان أهله وأحبائه وليشارك يف مسرية بناء هذا الوطن .. 

 وقد سعدنا بعودة أسرانا األحرار إىل أحضان أهليهم وأحبائهم .. وندعو إىل عودة أبنائنا إلينا 
.. لينعموا بالراحة واالطمئنان معنا ... 

ونؤكد على ضرورة اختاذ الرئيس حممود عباس لقرار اإلفراج الفوري عن املختطفني يف سجون 
السلطة وعدم اإلبقاء على أي خمتطف فلسطيين .. 

 فليطلق سراح أبنائنا املختطفني لدى األجهزة األمنية 

 جلنة أهايل املختطفني سياسياً يف سجون األجهزة األمنية / الضفة الغربية 

 2007/10/3

4 – بيان صادر عن »محاس« يتحدّى األجهزة األمنية والقضائية بإثبات مايسمّى 
ب�»تنفيذية بالضفة«: 

نتحدى أجهزة القضاء أن تقدم لوائح رمسية ضد أي معتقل محساوي بتهمة ما يسمى بتنفيذية 
الضفة
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محاس: 

الرئيس عباس حيول الضفة إىل »إقطاعية أمنية«

تعقيباً على ما ادعاه السيد مسيج الصيفي  قائد منطقة اخلليل من اعتقال أفراد من القوة 
التنفيذية يف بلدة الشيوخ يف اخلليل..فقد أدىل الناطق الرمسي حلركة املقاومة اإلسالمية محاس 

يف الضفة الغربية  بالتصريح اآلتي:

) بداية إننا ننفي نفياً قاطعاً و حامساً عالقة أي من معتقلي احلركة ليلة أمس يف اخلليل مبا 
يسمى بتنفيذية الضفة الغربية ، ونكرر نفينا يف هذا السياق لعالقة أي من املعتقلني السياسيني 
يف كل الضفة الغربية بذات القضية املختلقة واليت مت إخراجها مسرحياً منذ أحداث قطاع غزة 
بطريقة مبتدئة خيجل أطفال املدارس من استعماهلا يف سبيل شن احلرب األمنية الشعواء على 
احلركة اإلسالمية بأذرعها االجتماعية و الوطنية و اجلهادية املختلفة، واالستيالء على منجزاهتا 

الرتبوية و االجتماعية و الوطنية اليت بنتها احلركة بسواعد الشهداء و األسرى(.

وتابع الناطق ) مع رفضنا املطلق ملبدأ االعتقال السياسي من حيث االصل.. إال  أننا نتحدى 
كافة أجهزة األمن قاطبة أن تقدم للجهات القضائية أية وثائق قانونية متكنها من تقديم لوائح اهتام 
رمسية حبق أي معتقل محساوي حتت عنوان »تنفيذية الضفة« ، وإذا كنا سنفرتض جدالً بأن هذه 

االعتقاالت تتم مبوضوعية وبشكل قانوني فالسؤال األساسي هنا ألجهزة اإلقطاع األمين :

- أين نتائج التحقيقات املدّعاة واليت تتم منذ شهرين و حتى اآلن؟؟!!

- بأي حق يتم إبقاء املعتقلني قيد األسر بعد اخلمسة عشر يوماً األوىل )وهي املدة اليت يسمح 
هبا قانون الطوارئ الذي يتذرع به قادة االجهزة األمنية(؟؟؟ علماً بأنه حتى االحتالل يعقد حماكم 

متديد صورية لألسرى حبضور حماميهم ..

- بأي حق يتم منع كل املعتقلني السياسيني من زيارة حماميهم و ذويهم و السماح هلم باالطالع 
وحبرية على حقيقة تعذيبهم من عدمها؟؟!!

- هل نشطاء الكتلة اإلسالمية و رواد املساجد و حفظة كتاب اهلل و النقابيني من األطباء و 
التنفيذية«  الصيادلة واملهندسني و املعلمني و موظفي السلطة هم أيضاً جزءٌ مما يسمى »بعبع 

؟؟؟!!

- ملاذا امللثمون من أفراد األجهزة األمنية هم الذين يقومون هبذه االعتقاالت؟؟؟

- نتحدى مرة أخرى أن يوجه النائب العام الئحة اهتام ألي من الـ 120 معتقالً املوجودين يف 
سجون اإلقطاعيات األمنية ...( .

وأضاف الناطق ) إننا ودون التطرق يف هذا التصريح لعدم أحقية و قانونية االعتقال السياسي 
أيا كان مربره ،إال أنه و من الناحية القانونية البحتة فقد بات واضحاً أن هذه االعتقاالت عشوائية 
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ألمراء  خاضعة  مبزاجية  و  أوحقوقية  قانونية  أرضية  أية  دومنا  بعينهم  شخوص  ضد  موجهة 
األجهزة األمنية يف استدعاء لعقلية االحتالل باالعتقاالت االحرتازية القائمة على التعاطي األمين 

مع خرية أبناء الشعب الفلسطيين( ..

 واختتم الناطق )وبعد الصمم الرئاسي التام عن دعواتنا اليت أطلقناها منذ شهرين يف سبيل 
وقف هذه االعتقاالت فإننا نتهم الرئيس حممود عباس بالسعي احلثيث و املتواصل لتحويل الضفة 
الغربية إىل إقطاعية أمنية خاصة يديرها أمراء األجهزة األمنية اليت تبذل يف هذه اللحظات الغايل 
والنفيس يف سبيل حفظ أمن رئيس الوزراء الصهيوني »أوملرت« يف أرحيا ، يف الوقت الذي تنتهك 

صباح مساء حرمة اآلمنني يف الضفة الغربية ومتعن فيهم ترويعاً و اضطهاداً(. 

           حركة املقاومة اإلسالمية »محاس«
الضفة الغربية - فلسطني        

6 آب 2007م املوافق 23 رجب 1428هـ

5- بيانات وتقارير حول اغتيال الشيخ الشهيد جمد الربغوثي:

أ- بيان صحفي حلركة محاس:

محاس: دماء جمد الربغوثي ستكون لعنة على عبَّاس وزبانيته

أحد  الربغوثي،  الشيخ/ جمد  األخ  )اجلمعة(،  اليوم  تعاىل  اهلل  بإذن  شهيداً  العال  إىل  ارتقى 
يف  لتعذيب شديد  تعرّضه  بعد  اهلل،  رام  قضاء  )كوبر(  قرية  البارزة حلركة محاس يف  الكوادر 
الفلسطينية، اليت حوهّلا »اجلالّد« توفيق حسني الطرياوي  العامة  أقبية سجون جهاز املخابرات 
إىل »مساخل« بشرية، تُنتهك فيها إنسانية اجملاهدين واملناضلني، وخيضعون فيها إىل شتى ألوان 

وأصناف التعذيب، هبدف ابتزازهم، والضغط عليهم، وكسر إرادهتم.

إنَّ دماء الشيخ جمد الربغوثي اليت سالت ظلماً، وغيّاً، وعدواناً، ستكون لعنة بإذن اهلل على 
حممود عباس وزبانيته من أمثال الطرياوي ودحالن وأبو شباك وغريهم ممن تولوا كِبْرَ مالحقة 

اجملاهدين واملناضلني، وتعذيبهم، والتآمر عليهم.

وإننا إذ نرتحّم على شهيدنا املغدور، ونسأله تعاىل أن يتقبّله يف علّيني مع النبيني والصديقني 
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واجملتمع  اإلنسان  حقوق  ومنظمات  الفلسطينية،  والقوى  الفصائل  كل  نطالب  فإننا  والشهداء، 
الوحشية، والدعوة إىل حماكمة كل  إدانة هذه اجلرمية  املدني، بإعالن موقف واضح وحازم يف 

املسؤولني عنها، وإطالق سراح كل السجناء واألسرى يف سجون سلطة دايتون.

* والحتسنبّ اهلل غافالً عمّا يعمل الظاملون *

                               املكتب اإلعالمي
اجلمعة 16 صفر1429 هـ        

املوافق 22 شباط / فرباير 2008م 
ب - بيان صادر عن حركة محاس:

»محاس« حتمِّل عبَّاس املسؤولية الكاملة عن قتل الشهيد جمد الربغوثي

أبــنــاء شعبنا  الــيت يتعرض هلــا  ــام صــورة جــديــدة مــن صــور اإلجـــرام والقمع  الــيــوم أم نقف 
الفلسطيين وأبناء حركة محاس يف الضفة الغربية على أيدي أجهزة عباس حيث توفى مساء يوم 
اجلمعة املوافق 2008/2/22م األخ الشهيد جمد الربغوثي من سكان قرية كوبر قضاء رام اهلل يف 
احد سجون املخابرات يف الضفة الغربية نتيجة التعذيب الشديد يف سابقة خطرية تعكس حجم 
جرائم التعذيب اليت يتعرض هلا أبناء احلركة يف هذه السجون، وقد اعتقل الشاب جمد الربغوثي 
وتعرض  املسجد  من  خارج  وهو  2008/2/14م  املاضي  اخلميس  يوم  القرية  مسجد  إمام  وهو 
للتعذيب الشديد حيث انتهى به األمر للوفاة داخل السجن، حيث نقلت جثته بعد ذلك مساء يوم 
اجلمعة إىل مستشفى »خالد اجلراحي« يف مدينة رام اهلل. واجلدير بالذكر أن الشهيد تعرض 
لالعتقال عدة مرات داخل سجون االحتالل وأمضى تسعة أعوام فيها، وكان إكمال هذه اجلرمية 

على أيدي خمابرات عباس باعتقاله وقتله داخل املعتقل.

وبناء على ما سبق فان حركة محاس تؤكد على ما يلي:- 

أوال: حتمل حركة محاس رئيس السلطة حممود عباس ورئيس حكومته فياض وتوفيق الطرياوي 
املسئولية الكاملة عن جرمية قتل الشهيد جمد الربغوثي بصفتهم املسئولني عن األجهزة األمنية. 

ثانيا: إن جرمية قتل األخ الشهيد جمد الربغوثي متثل سابقة خطرية تعكس حجم اجلرمية اليت 
يتعرض هلا أبناء حركة محاس وبشاعة أساليب التعذيب اليت يتعرضون هلا يف سجون امن عباس 

يف الضفة الغربية واليت تفوق ما يتعرض له املعتقلون الفلسطينيون يف سجون االحتالل. 
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ثالثا: تعكس هذه اجلرمية التعاون األمين اخلطري بني االحتالل اإلسرائيلي وأجهزة امن عباس، 
والذي بات يستهدف أرواح أبناء شعبنا الفلسطيين مما يؤكد طبيعة الدور القذر الذي متارسه هذه 

األجهزة ضد أبناء شعبنا وأبناء محاس خدمة لالحتالل. 

رابعا: تؤكد هذه اجلرمية على حجم املخاطر اليت يتعرض هلا أبناء حركة محاس يف الضفة 
الغربية يف سجون عباس، وان حياهتم وأرواحهم باتت يف خطر، ولذا فان احلركة تدعو إىل إهناء 
جرمية االعتقال السياسي وإغالق هذه السجون لألبد وتدعو احلركة إىل حترك شعيب إلرغام 

فريق رام اهلل على وقف التنسيق األمين ومالحقة املقاومني وقتلهم وتعذيبهم. 

خامسا: تؤكد حركة محاس أهنا ال ميكن أن تسمح باستمرار هذه املهزلة اليت باتت هتدد حياة 
أبناء شعبنا وأمنهم. 

سابق  مرض  أي  من  يعاني  يكن  مل  الربغوثي  جمد  الشهيد  أن  محاس  حركة  تؤكد  سادسا: 
وان إدعاء جهاز املخابرات أن سبب الوفاة نتيجة املرض هي حمض افرتاء، حيث أكدت مصادر 
املستشفى آثار التعذيب اليت كانت ظاهرة على جسد الشهيد، كما أننا نشري إىل أن الشهيد نقل 
إىل مستشفى خالد اجلراحي قبل ثالثة أيام وكان يف حالة إعياء شديد بسبب شدة التعذيب ومل 
يسمح له بالبقاء أكثر من ساعة حيث أُعيد مرة أخرى للسجن حيث تعرض للمزيد من التعذيب 

الذي أدى إىل وفاته داخل املعتقل. 

حركة املقاومة اإلسالمية » محاس« 
                   اجلمعة  22  فرباير/شباط  2008م 

ج - تصريح صحفي حلركة محاس:

محاس: جالوزة الطرياوي عّذبوا جمد الربغوثي النتزاع شهادة كاذبة منه

صرّح مصدر مسؤول يف حركة املقاومة اإلسالمية »محاس« مبا يلي:

حول  اهلل  رام  يف  فياض« الدايتونية«  حكومة  أطلقتها  اليت  واالفـــرتاءات  األكاذيب  ضوء   يف 
استشهاد األخ الشيخ جمد الربغوثي )رمحه اهلل(، فإن حركة محاس تودّ إيضاح ما يلي: 

1. جرى اعتقال األخ الشهيد يوم 2008/2/15 من قبل جالوزة اجلالّد توفيق حسني الطرياوي 
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مدير جهاز املخابرات العامة الفلسطينية يف قرية كوبر قضاء رام اهلل. 

حاول  حيث  العامة،  املخابرات  سجون  أقبية  يف  وحشي  لتعذيب  الربغوثي  األخ  تعرّض   .2
اجلالّدون ابتزازه وإرغامه على الشهادة زوراً وهبتاناً لعرض شهادته على شاشة تلفزيون »سلطة 
دايتون«، وذلك ليشهد أن األخ الوزير حممد الربغوثي املُعتقل لدى سلطات االحتالل حالياً، كان 
هذا  الشهيد  األخ  رفض  وملّا  الغربية،  الضفة  يف  تنفيذية  قوة  بتشكيل  حركة محاس  من  مكلّفاً 
اجلمعة  يوم  بارئها  إىل  روحه  وفاضت  استُشهد  حتى  تعذيبه  واصلوا  هلم،  واالستجابة  االبتزاز 

 .2008/2/22

3. إن افرتاء وكذب وسائل إعالم سلطة دايتون عن سبب استشهاد األخ الشهيد الأساس له من 
الصحة. إذ إن إرجاع سبب الوفاة لتضّخم يف عضلة قلب الشهيد »بسبب تدخينه بشراهة« كما 
حاولت وسائل إعالمهم أن تروّج إمنا هو حمض كذب وافرتاء. فالشهيد مل يدخّن طيلة حياته، كما 

أنه مل يكن مصاباً بأي مرض. 

4. إن حركة محاس تؤكد على مطالبتها بتشكيل جلنة حتقيق حيادية ملعرفة سبب استشهاد 
األخ الربغوثي، كما تطالب مبحاكمة املسؤولني عن تعذيبه وتصفيته. 

       املكتب اإلعالمي
       األحد 17 صفر 1429هـ

املوافق 24 شباط /فرباير 2008م

د- تقرير جلنة تقصي احلقائق املكوَّنة من أعضاء يف اجمللس التشريعي الفلسطيين: 

على إثر وفاة املوطن جمد مصطفى عبد العزيز الربغوثي يف سجن املخابرات العامة – رام اهلل 
القوائم االنتخابية هبدف تقصي احلقائق حول مالبسات وظروف وأسباب وفاته  تداعى ممثلو 
وذلك يف إطار الدور الرقابي ألعضاء اجمللس التشريعي، وقد أعلن عن ذلك يف مؤمتر صحفي 
عقده النواب يف رام اهلل بتاريخ 2008/2/23 وفور تشكيل هذه اللجنة املكونة من ممثلي القوائم 
االنتخابية، البديل، الطريق الثالث، أبو علي مصطفى، فلسطني املستقلة، وحسن خريشة النائب 
آلية  لنفسها  املواطن، وضعت  املستقلة حلقوق  اهليئة  ورئيس  التشريعي،  اجمللس  لرئيس  الثاني 
للعمل وعقدت عددا من اللقاءات والزيارات واملتابعات مع كافة اجلهات املعنية ذات العالقة، وتود 

اللجنة أن تشكر كافة اجلهات الرمسية والشعبية اليت تعاونت معها بشكل بناء.

الرئيس حممود عباس رئيس  تقريرا شامال لسيادة  لعملها  بعد اجنازها  وقد سلَّمت اللجنة 
وتضمن  الفلسطينية،  الوطنية  السلطة  رئيس  الفلسطينية،  التحرير  ملنظمة  التنفيذية  اللجنة 

التقرير االستنتاجات والتوصيات التالية: 
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 • االستنتاجات:

وتـــــقـــــاريـــــر  ـــــات  ـــــن ومـــــعـــــاي وشـــــــــهـــــــــادات  لــــــــقــــــــاءات  مـــــــن  ورد  مـــــــا  كـــــــل  بـــــعـــــد 
ـــــة: ـــــي ـــــال ـــــت ال االســــــتــــــنــــــتــــــاجــــــات  إىل  ـــــة  ـــــجـــــن ـــــل ال ـــــصـــــت  خـــــل  ومــــــعــــــطــــــيــــــات 

أوال :

احتجازغري  مبــثــابــة  كـــان  كــوبــر  قــريــة  أمـــام مسجد يف  ــن  م الــربغــوثــي  اعــتــقــال جمــد  إن 
للمواطن  هويتهم  عــن  هـــؤالء  يعلن  ومل  ملثمني  كــانــون  األفــــراد  مــن  عــدد  أن  حيث  قــانــونــي، 
تــــدم طويال. ـــــاك مل  إرب املـــكـــان ممـــا شــكــل حــالــة  املـــوجـــوديـــن يف  ــألشــخــاص  ل  جمـــد وال 

ثانيا:

حــيــث مت عرضه  ــة  ــاب ــي ــن ال ــى  عــل ـــعـــرض  ال إجـــــــراءات  واضـــحـــة يف  ــفــة  هـــنـــاك خمــال إن 
عــلــى الــقــضــاء الــعــســكــري ولــيــس عــلــى الــنــيــابــة الــعــامــة وهــــذا حبــد ذاتــــه خمــالــف للقانون 
ــم العرض. ــرات مبـــدة احلــجــز ث ــخــاب  املــتــعــلــق بــالــعــرض عــلــى الــنــيــابــة رغـــم الـــتـــزام جــهــاز امل

ثالثا :

ـــواطـــن جمـــد تــشــري إىل  ــى رســغــي امل ــشــكــل عــل ــة ال ــيــضــاوي إن مـــا وجــــد مـــن عـــالمـــات ب
ــات مــكــان اجلـــــروح يف الرسغني. ــاب ــه ــت ال ثـــم  ـــة ســبــبــت جــــروح   حــصــول عــمــلــيــة شـــد قـــويَّ

رابعا:

ــــار على  ــد الــلــجــنــة وجــــود دالئــــل عــلــى وقــــوع تــعــذيــب وضــــرب مـــن خـــالل وجــــود آث ــؤك ت
ــلــكــدمــات عــلــى الــفــخــذيــن والــركــبــة والــســاقــني وعـــالقـــة كـــدمـــات على  ــرســغــني وآثـــــار ل ال
والفرتة  زمــالئــه،  مــن  الشهود  ـــادة  وإف اللجنة  حبـــوزة  الــيت  الــصــور  باالعتبار  اخــذيــن  الظهر، 
ــاض حــــاد يف درجـــــات حـــــرارة اجلـــو. ــاخنــف ــــيت اتــســمــت ب  الــــيت مت الــتــحــقــيــق مــعــه هبـــا وال

خامسا: 

هناك اختالف واضح بني التقارير الطبية حول وضع جمد الصحي يوم األربعاء 2008/2/20 
وبني ما ذكر يف تقرير الطبيب الشرعي بوجود حالة مرضية بالقلب، حيث حتدثت التقارير الطبية 
عن التهابات باملعدة أو وجود قرحة، وقد عوجل جمد يف إطار هذا التشخيص ومل يظهر ختطيط 

القلب والفحوصات املخربية أي دليل على وجود مرض أو تضخم بالقلب.

سادسا: 

االعتقال  قــبــل  أمـــــراض  أي  مـــن  يــعــانــي  كـــان  أنـــه  تــشــري  ــــل  دالئ أو  مـــؤشـــرات  ــوجــد  ت ال 
عائلته. إفـــــــادة  وكــــذلــــك  ـــد  خـــال مــســتــشــفــى  ـــطـــيب يف  ال الـــتـــقـــريـــر  يــــؤكــــده  مــــا   وهــــــذا 

سابعا:

التعاطي  وكــيــفــيــة  احملــقــقــني  أداء  عـــن  اجلـــهـــاز  مـــســـؤول  قــبــل  مـــن  املــتــابــعــة  عــمــلــيــة  إن 
ــى لسان  ــم الــتــقــيــد بــالــتــعــلــيــمــات الــــيت ذكـــــرت لــلــجــنــة عــل ــت مـــع املــعــتــقــلــني ضــعــيــفــة ومل ي



300

للمعتقلني) ــــة  إهــــان وال  ضـــــرب  ال  شـــبـــح،  ال  عـــنـــف،  )ال  ــــرات  املــــخــــاب عـــــام   مـــديـــر 
ثامناً: 

إن اخلدمات الطبية املقدمة للمعتقلني ليست باملستوى املطلوب وأن عنوان املريض هو مستشفيات 
وزارة الصحة األكثر جتهيزاً وهي أكثر قدرة على استيعاب احلاالت املماثلة، كما أن التقرير املقدم لنا من 
 جهاز املخابرات يتضمن تقرير باحلالة الصحية لكل املعتقلني عند اعتقاهلم باستثناء جمد الربغوثي. 

تاسعاً:

هناك إرباك واضح يف تقرير الطب الشرعي من حيث: 

1- سبب الوفاة واإلصرار أن سبب الوفاة هو تضخم القلب، وهذا بالعرف الطيب ليس سبباً 
للوفاة فقد يكون أحد األسباب ينتج عنه قضايا أخرى. 

2- سبب الوفاة املذكور خمالف للربتوكول املعمول به يف وزارة الصحة منذ سنوات طويلة أي 
ورابعاً  من  وثالثاً  من  ينتج  وثانياً  املباشر  الوفاة  سبب  تدرجاً  والذي حيدد  لذلك  املعد  النموذج 

أسباب أخرى. 

3- تشخيص تضخم القلب يتناقض مع ختطيط القلب الذي جرى يف مستشفى خالد وأيضاً 
مع سريته املرضية. 

4- فشل تقرير الطبيب الشرعي يف ذكر أو توضيح سبب الكدمات واآلثار املوجودة على اجلسم 
واألرجل والساقني والفخذين وآثار القيد على اليدين وأشار إىل بعضها كتلون وحرص على التأكيد 

أن ال عالقة هلا بسبب الوفاة. 

عاشراً: 

إلنقاذ  فرصة  هناك  يكن  ومل  للمستشفى  وصوله  عند  متوفياً  كان  الربغوثي  جمد  املواطن 
حياته. 

أحد عشر: 

حدث خرق للتعليمات اليت ذكرها رئيس جهاز املخابرات أهنا ممنوعة، ال ضرب، وال شتم، ال 
إهانة، الشهادات والدالئل تشري إىل حدوث الضرب واإلهانة وسوء املعاملة واإلمهال الطيب. 

اثنا عشر: 

مل يكن هناك دور رقابي للنيابة العامة يف مراقبة مقرات التوقيف التابعة لألجهزة األمنية. 

ثالث عشر: 

رغم انتهاء حالة الطوارئ اليت أعلن عنها رئيس السلطة الوطنية بتاريخ 2007/6/14 وتراجع 
املخابرات  جهاز  أن  إال  العسكري،  القضاء  إىل  املعتقلني  بتحويل  واملتعلق  مرسومه  عن  الرئيس 



301

استمر يف عمله كأن حالة الطوارئ مل تنته وواصل اللجوء للقضاء العسكري. 

 • اخلالصة: 

1- عملية االعتقال واالحتجاز مل تتم حسب األصول القانونية، فهذا خيل بدور جهاز القضاء، 
وينشء سابقة تؤذي تطور سلطة قضائية سليمة وفصل واضح للسلطات.

2- هناك إمهال طيب وحتى على افرتاض أن سبب الوفاة مرضي فإن املعتقل مل يتلق العناية 
الطبية الالئقة ومل تتخذ إجراءات الوقاية حلماية حياته من اخلطر من مضاعفات مرضية ومل 
جيري فحص لكامل اجلسم بإقرار الطبيب يوم األربعاء ومل يقدم جهاز املخابرات سجالً بالوضع 

الطيب عند االعتقال يف حني قدم ذلك لزمالئه اآلخرين. 
3 - بقي املواطن جمد يعاني من أعراض وآالم ومل يعاجل حتى حدوث الوفاة.

4 - التعذيب بأضعف أشكاله ميكن أن يفاقم أية حالة مرضية معروفة أو غري معروفة ويؤدي 
تتضاعف  طبية  تقييم طيب سليم ورعاية  وجود  عدم  املوت يف ظل  فيها  نتائج خطرية مبا  إىل 

املخاطر، كما يضاعفها الربد الشديد. 
5 - ال جيوز إجراء الفحص الطيب بوجود أجهزة األمن. 

6- تقارير أطباء التشريح مل تقنع اللجنة بوجود سبب واضح للوفاة. 

• التوصيات:

الربغوثي  جمد  املواطن  وفاة  عن  الفلسطينية  السلطة الوطنية  مسؤولية  اللجنة  تقرر  أواًل: 
وتطالب: 

من  ذلك  على  يرتتب  وما  الفلسطيين  الشعب  شهداء  من  شهيداً   1- اعتبار جمد الربغوثي 
تعويضات اجتماعية ومادية ومستقبلية. 

والوظيفية عن  والقانونية  املسؤولية األخالقية  العامة ومسؤولوه  املخابرات  2- يتحمل جهاز 
وفاة املواطن جمد الربغوثي. 

3- الطلب من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية باختاذ اإلجراءات ملعاقبة كل من أصدر أو 
أمر أو نفذ أو شارك أو راقب أو تسرت على عمليات تعذيب املعتقلني وتقدميهم للقضاء.

4- توقري ظروف صحية وخدمات طبية يف أماكن االحتجاز والعمل وفق قانون مراكز اإلصالح 
والتأهيل.

ثانيا :اختاذ قرار فوري بوقف وحتريم كل أشكال التعذيب اجلسدي والنفسي يف كافة أماكن 
احتجاز املوقوفني واملعتقلني، تنفيذا ألحكام القانون األساسي، والتزاما بالشرعية الدولية حلقوق 

اإلنسان اليت تلتزم هبا السلطة الوطنية.

ثالثا :مطالبة الرئيس واجلهات املعنية تسهيل عمل النواب الفلسطينيني وجلاهنم ملتابعة عملها 
من خالل زيارات ميدانية لكل املعتقلني ومراكز االعتقال يف كل من )غزة والضفة(
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رابعا :حتريم االعتقال على خلفية سياسية أو تنظيمية أو على خلفية حرية الرأي وذلك تنفيذا 
لقرار اجمللس التشريعي والذي حيرم االعتقال السياسي أي كانت ذرائعه.

خامسا :الطلب من الرئيس ضرورة التزام النيابة العامة بالقيام بدورها وواجبها يف كافة أماكن 
االحتجاز والتوقيف، والتوقف عن اللجوء للقضاء العسكري للمدنيني.

التوقيع: 
د. حسن خريشة - د. مصطفى الربغوثي - بسام الصاحلي - د. حنان عشراوي قيس أبو ليلى 

- خالدة جرار

هـ- تقرير مؤسسة احلق احلقوقية:

مؤسسة احلق تعرب عن أسفها لوفاة املواطن جمد عبد العزيز الربغوثي خالل احتجازه لدى 
جهاز املخابرات العامة وتطالب النائب العام بتحمل مسؤولياته القانونية يف مراقبة مراكز االحتجاز 

التابعة للمخابرات العامة واألمن الوقائي 

تويف مساء أمس اجلمعة املوافق 2008/2/22، املواطن جمد عبد العزيز مصطفى الربغوثي 
البالغ من العمر 24 عاما، احملتجز لدى جهاز املخابرات الفلسطينية العام، منذ 2008/2/14م، 
بسبب إعتالل يف عضلة القلب، أدت إىل الوفاة املفاجئة وفق ما جاء يف تقرير الطبيب الشرعي 

الذي أجرى عملية التشريح للجثة. 

إننا وإذ ال نشكك مبهنية ومضمون تقرير الطب الشرعي، حول سبب وفاة املواطن جمد الربغوثي، 
نؤكد على حصولنا على معطيات ومعلومات أولية موثقة من بعض احملتجزين هلدا اجلهاز، خالل 
حتقيق مؤسسة احلق امليداني يف ظروف ومالبسات الوفاة، تفيد بوجود قرينة قانونية أولية على 
إخضاع أفراد املخابرات العامة لبعض احملتجزين لدى هذا اجلهاز للمعاملة الالإنسانية واحلاطة 
بالكرامة، كما اتضح هلا جتاوز وعدم اعتداد أفراد املخابرات العامة بالضوابط والقواعد اإلجرائية 

الواجب مراعاهتا من مأموري الضابطة القضائية حال االحتجاز والتوقيف. 

االحتجاز  بشأن  عليها  اليت حصلت  األولية  املعلومات  من  قلقها  تبدي  وإذ  احلق  إن مؤسسة 
والتوقيف لدى جهاز املخابرات العامة تؤكد على ارتكاب أفراد هذا اجلهاز للمخالفات التالية: 
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ظروف  يف  وحتقيقها  تقصيها  خالل  احلق  مؤسسة  وثقتها  اليت  األولية  املعلومات  تشري   -1
العامة  املخابرات  أفراد  واحرتام  مراعاة  وعدم  الربغوثي، جتاهل  املواطن جمد  وفاة  ومالبسات 
للقواعد اخلاصة مبعاملة احملتجزين مبا فيها تعريض البعض ملعاملة الإنسانية ومهينة، وهو ما 

تعمل املؤسسة على استكمال توثيقه، على أن يتم نشر نتائج هذا التوثيق خالل األيام القادمة. 

مل  إذ  والتوقيف،  باالحتجاز  اخلاصة  اإلجرائية  للقواعد  العامة  املخابرات  جهاز  انتهاك   -2
األربع  مهلة  انقضاء  بعد  املدني  والقضاء  املدنية  النيابة  على  مطلقاً  جمد  املواطن  عرض  يتم 
فاضحاً  خرقاً  يشكل  االحتجاز، ممَّا  حال  القضائي  الضبط  ملأموري  املمنوحة  ساعة  وعشرين 
وصرحياً ألحكام قانون اإلجراءات اجلزائية وحتديداً نص املادة )34( واملادة )117( اليت ألزمت 
فوراً  االستماع  بواجب  والشرطة(  الوقائي  واألمن  املخابرات  )أفراد  القضائي  الضبط  مأموري 
ألقوال املقبوض عليه والعمل على إطالق سراحه إذا مل يكن هناك ما يربر احتجازه أو إرساله خالل 

أربع وعشرين ساعة إىل وكيل النيابة املختص. 

3- ارتكاب أفراد املخابرات العامة لعمل جرمي جراء تأخريهم وعدم مراعاهتم للمهل اإلجرائية 
لقانون  املدني استناداً  والقضاء  املدنية  العامة  النيابة  والعرض على  للتوقيف واالحتجاز  املقررة 
العقوبات الساري يف الضفة الغربية وحتديداً نص املادة 178 واملادة 179 واملادة 180 من قانون 
العقوبات. كما أن احتجاز املواطن املذكور ملدة أطول من املدد املقررة ملأموري الضبط القضائي، 
يعترب استناداً للقانون الدويل حلقوق اإلنسان والتشريعات احمللية جرمية احتجاز تعسفي جمرّمة 

مبقتضى نص املادة 346 من قانون العقوبات. 

4- هناك مسؤولية تقصريية من النائب العام الفلسطيين، الذي مل يقم بتفقد مراكز االعتقال 
واإلجراءات  للمهل  احرتام هذه اجلهات  للتأكد من  القضائي  الضبط  ملأموري  التابعة  والتوقيف 

املقررة ملأموري الضبط حال االحتجاز. 

5. راسلت مؤسسة احلق النائب العام ورئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير العدل للتبليغ عن 
وجود حمتجزين منذ أكثر من شهر يف مقار األمن الوقائي على وجه خمالف لإلجراءات اجلزائية 
ومل يتم التدخل والتحرك من هذه اجلهات لإلفراج الفوري عن احملتجزين، ما يؤكد على تقصري 
اآلمرين  ومالحقة  ومساءلة  االنتهاكات  هذه  بوجه  التحرك  العام يف  والنائب  التنفيذية  السلطة 

بارتكاب هذه اجلرمية ومرتكبيها. 

6. إنَّ احتجاز املواطنني من قبل املخابرات واألمن الوقائي على وجه خمالف للقواعد اإلجرائية، 
جرمية ال تسقط بالتقادم استناداً ملضمون املادة 32 من القانون األساسي )كل اعتداء على أي من 
احلريات الشخصية أو حرمة احلياة اخلاصة لإلنسان وغريها من احلقوق واحلريات العامة اليت 
يكفلها القانون األساسي أو القانون، جرمية ال تسقط الدعوى اجلنائية وال املدنية الناشئة عنها 
بالتقادم، وتضمن السلطة الوطنية تعويضاً عادالً ملن وقع عليه الضرر(، ما يثري حق املتضرر يف 
مساءلة ومالحقة اآلمرين بارتكاب هذه اجلرمية ومرتكبيها يف أي وقت كان، سواء أمام احملاكم 

احمللية أو احملاكم اجلنائية للدول اليت فتحت واليتها القضائية أمام ضحايا هذه اجلرائم. 
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7. إنَّ عدم مراعاة أفراد املخابرات العامة وجهاز األمن الوقائي لقواعد االحتجاز والتوقيف، 
بل وتعسفهم يف ممارسة هذه الصالحية جراء جتاوز وعدم احرتام املهل القانونية املمنوحة هلم 
يف هذه احلاالت تقتضي ضرورة الرقابة واإلشراف الدائم من قبل النائب العام على مراكز هذه 

اجلهات حلماية وصون حقوق الفلسطينيني وحرياهتم. 

إنَّ مؤسسة احلق وإذ تبدي أسفها الشديد لوفاة املواطن جمد الربغوثي، تطالب جلنة الرقابة 
واحلريات العامة يف اجمللس التشريعي بـ: 

1. ضرورة التحرك العاجل لفتح حتقيق يف ظروف احتجاز واعتقال مأموري الضابطة القضائية 
للمواطنني. 

املستمرة لضمان  التشريعي  لرقابة اجمللس  األجهزة  التابعة هلذه  التوقيف  2. إخضاع مراكز 
تقيد أفراد هذه اجلهات باملعايري والقواعد اإلجرائية فضالً عن احرتامهم للمهل القانونية املقررة 

هلم مبقتضى قانون اإلجراءات. 

األمن  التابعة جلهاز  االحتجاز  مراكز  على  الرقابة  يف  تقصريه  عن  العام  النائب  مساءلة   .3
انتهاك مأموري الضبط القضائي الختصاص  العامة، وتقصريه يف مواجهة  الوقائي واملخابرات 

النيابة العامة بشأن االحتجاز والتوقيف. 

التاريخ: 2008/2/24

و - بيان مركز امليزان حلقوق اإلنسان:

مركز امليزان يطالب بالتَّحقيق اجلدِّي يف ظروف وفاة الربغوثي داخل سجون السلطة

مساء اجلمعة املوافق 22/2/2008، أعلن عن وفاة جمد عبد العزيز الربغوثي، البالغ من العمر 
يوم اخلميس  أعتقل، مساء  الربغوثي  وكان  رام اهلل.  كوبر- قضاء  )44 عاماً( ومن سكان قرية 

املوافق 14/2/2008، على يد جهاز املخابرات العامة الفلسطيين يف الضفة الغربية. 

لإلجراءات  اتباع  دومنا  خلفية سياسية،  على  جاء  الربغوثي  اعتقال  أن  إىل  املعلومات  وتشري 
من  ساعة  وعشرين  أربع  مضي  بعد  قاض  أي  أو  العامة  النيابة  على  عرضه  السيما  القانونية 

احتجازه وفقا ملا ينصّ عليه القانون اإلجراءات اجلزائية الفلسطيين. 

إن وفاة الربغوثي يف مركز توقيف يتبع جهاز املخابرات العامة تعترب وفاة مشتبه فيها تستوجب 
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قام  الذي  الشرعي،  الطبيب  تقرير  أن  الرغم من  وعلى  العام،  النائب  قبل  الفوري من  التحقيق 
آثار  إىل  التقرير يشري  أن  إال  القلب  اعتالل يف عضلة  الوفاة  أن سبب  أكد على  بتشريح اجلثة، 
مورس  قد  التعذيب  بأن  لالعتقاد  يدعو  وهذا  فخديه  على  كدمات  وآثار  رسغيه  على  عالمات 
حبق املتوفى مما يستوجب إجراء حتقيق شامل يف ظروف الوفاة وحالته الصحية وأسباب ومكان 

االحتجاز وإجراءات التحقيق ووسائلها. 

مركز امليزان حلقوق اإلنسان إذ يعرب عن أسفه لوفاة جمد الربغوثي فإن يطالب النائب العام 
بفتح حتقيق جدي يف احلادث ال يقف عند حدود معرفة أسباب الوفاة بل يتجاوزه إىل فحص 
إجراءات االعتقال واملعاملة اليت تلقاها الربغوثي داخل املعتقل وحالته الصحية، والعمل على نشر 

نتائج التحقيق على املأل وضمان تقديم كل من يثبت أنه خالف القانون إىل العدالة. 

التاريخ:2008/2/24

6 - بيان محاس حول تسريب أسئلة التوجيهي يف نابلس بتاريخ 2007/6/23م:

محاس:
حكومة عباس اجلديدة تسجّل أول تسريب المتحانات الثانوية منذ 17 عاماً

اليت  العامة  الثانوية  ألسئلة  املتكررة  التسريبات  اإلسالمية محاس  املقاومة  حركة  استهجنت 
كان آخرها ورقة امتحان الكيمياء هلذا اليوم 2007/6/23م واليت اضطرت بعدها وزارة الرتبية 
والتعليم لتأجيل اجللسة إىل يوم غد األحد 2007/6/24م.. وقالت احلركة يف بيان هلا: »إن الفلتان 
الغربية وإن قضية تسريب أوراق االمتحانات  األمين ال زال خميماً على مساء مدننا يف الضفة 
ليست جنائية بل هي بأيدي أبطال الفلتان األمين الذي يدمرون املؤسسات ودور القرآن واملساجد 
ويقتحمون منازل املواطنني العزل.. ويتمنطقون بالسالح يف الشوارع استقواءًا على األبرياء.. وال 

نرى أثراً هلم أمام الرتسانة العسكرية الصهيونية«.. 

واعتربت احلركة أن ما حدث: »مثرة طبيعية حلالة الفلتان اليت متارس يف مدن الضفة الغربية 
االمتحان  قاعات  دورهم يف محاية  بأداء  يقومون  الذين ال  الفلسطينية  األمنية  األجهزة  برعاية 
ودوائر الرتبية والتعليم.. وكل ما حدث مت بعد أن قام مسلحو حركة فتح واألجهزة األمنية بطرد 
مدراء الرتبية السابقني وتعيني مدراء على مقاساهتم املنفلتة لتوظيفها يف خدمة ملفاهتم اخلاصة 
اليت يتاجرون من خالهلا لبعض املكاسب املادية من خالل بيع األوراق املسربة.. كما هو احلال 
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معظم دوائر الرتبية والتعليم يف الضفة الغربية.. وعلى رأسها حمافظة نابلس.. إذ قام مسلحو 
فتح بتعيني ضرغام الساحلي )أحد قادة فتح يف خميم العني( كمدير لرتبية حمافظة نابلس وعلى 

شاشات التلفزة.. ومن هنا بدأت التسريبات حتى ورقة الكيمياء هذا اليوم«..

وقالت احلركة: »إن الصورة ملا حدث تتضح مع األيام جلياً.. وتثبت كذب مزاعمهم يف كون 
اعتقاالهتم ومدامهاهتم واستهدافهم ألبناء محاس يتم كردة فعل هنا أو هناك.. بل هي اليوم تؤكد 
أهنا ال تعدو كوهنا فرصة استغلت ملمارسة الفلتان بتغطية كاملة من األجهزة األمنية اليت أثبتت أهنا 
سيدة الفلتان وراعيته.. وها هي اليوم وبعد أن مت االنقالب على الشرعية يف الضفة الغربية من 
اجمللس التشريعي والدوائر واجملالس البلدية واحمللية متارس االعتداءات املتواصلة على احلياة 
املدنية واالجتماعية.. فحني حذرت احلركة حممود عباس من مغبة الفلتان املمارس يف الضفة 
الغربية الذي جيري على أيدي األجهزة األمنية التابعة له ومسلحي فتح.. كانت تدرك حجم املعاناة 

اليت ستصيب اجملتمع الفلسطيين.. ».. 

وأضافت احلركة يف بياهنا: »إن هذه املمارسات اليت تطال هذا اليوم السلك الرتبوي والتعليمي 
ال بد هلا من وقفة جادة من قبل اجلميع.. وال جمال هذه املرة الستغباء الشعب واستغفاله.. فكل 
ما حيدث ال يتجاوز أيدي مسلحي فتح الذين يهددون ويبتزون ليل هنار يف الضفة الغربية.. وعلى 
الرئيس حممود عباس أن يقف موقف املسؤول بدالً من انشغاله يف ختلية محاس وحتجيمها من 

خالل قراراته املتواصلة لسرقة الشرعية من محاس ومصادرة قرار الشعب الفلسطيين«.. 

واختتمت احلركة بياهنا.. خبشيتها أن ال تكون هذه املمارسة األخرية على أيدي املنفلتني.. وتدعو 
جمدداً الرئيس أبو مازن إىل وقف مسلسل الفلتان فوراً يف الضفة الغربية.. وإعادة الشرعية إىل 
الفلسطيين ومحاية  الشعب  وااللتفات إىل مصاحل  العليا..  الوطنية  املصلحة  وتغليب  أصحاهبا.. 
نتائج الثانوية العامة بدالً من إصدار القرارات لتغييب محاس عن الساحة ومصادرة حقها املكتسب 

من شعبها«.. 
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األمنية يف قمع طلبة اجلامعات  املشبوه لألجهزة  ال��دور  بيان »مح��اس« حول   -  7
الفلسطينية  بالضفة الغربية:
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8 - بيان الكتلة اإلسالمية يف جامعة النجاح حول قرار السلطة حبظرها يف جامعات 
الضفة الغربية:  

إدارات  ..وسوّغته  الضّفة  يف  فتح  قيادة  أقرّته  ظامٌل  سياسيٌّ  قــرارٌ  اإلسالمية  الكتلة  حظر 
اجلامعات ..وتولت تنفيذه األجهزة األمنية  

 مجاهري شعبنا البطل ...طلبتنا البواسل..

مُرّةٌ هي احلقائق ، وأشدّ منها مرارةً تلك اآلهات والعذابات اليت سجنتها جدران التكتيم ومنع 
احلريات ومنطق إدارة الرأي الواحد، كان من الطبيعي جداً أن تكون بياناتنا يف مثل هذا الوقت 
لتقديم التهاني والتربيكات حبلول عيد الفطر املبارك وهو كذلك فكلُّ عام يا طلبتنا وشعبنا وأنتم 
خبري وحرية، لكن اعتذارنا الذي نقدمه اليوم عن غيابنا كان ال بد أن يوضع يف إطاره الصحيح   

وضمن السياق الذي غابت فيه وعنه كثري من احلقائق واآلالم. 

وقبيل أن نضعكم يف صورة احلقيقة فإننا نؤكد لكم وبكم أنّ مّثُة أمٌل يضمن لنا االستمرار 
ويُغذينا بصربٍ منقطع النظري، وهو أنّ سنّة اهلل يف األرض ماضية ال تبديل عنها وال حتويل فيها 
، فاملظلوم ال حمالة منتصر والظلم لن يدوم واحلقّ أبلجٌ ال يوقفه ظامٌل وإنّ أخرّه لبعض الوقت 

والباطل سيتلجلج شاء من شاء وأبى من أبى. 

القاصي  الوطن جناحٌ طالبيّ إسالميّ عريض جداً شهد له   فالكتلة اإلسالمية يف جامعات 
والداني واملنافس والعدو بدوره الرياديّ وبصماته الواضحة على كّل األصعدة سواء كانت اخلدماتية 

أو اجلهادية أو حتى إبداعا وتصدراً لقوائم الشرف يف مجيع اجملاالت . 

وإنّ مُضيَّ هذه األشهر العديدة على ما تتعرض له الكتلة اإلسالمية من حظٍر وقمٍع وفصٍل 
النجاح  جامعة  يف  اإلسالمية  الكتلة  يف  حنن  دفعنا  التفاصيل  أدّق  يف  ومالحقة  وقتٍل  وخطفٍ 
البعضُ  ما   سعى  ينجلي  وحتى  أبناء شعبنا  من  تأتينا  اليت  اجلراحات  هذه  كل  وبعد  الوطنية 

لطمسه وإخفائه فإننا نؤكد على التايل:

 أوال:إنّ الكتلة اإلسالمية يف جامعة النّجاح هي أكرب كتلة طالبية يف جامعات الضّفة الغربية 
وهي الكتلة اليت قادت بكّل براعة وتفاٍن جملس الطلبة أكثر من اثين عشر مرّة منها تسع مرّات 
متتاليات وسّطرت فيها الكتلة إبداعات وخدمات منقطعة النظري ناهيك عن تضحيات قادة وأبناء 
هذه الكتلة الغّراء اليت قدّمت العشرات من قادهتا وأبنائها شهداء واستشهاديني ومعتقلني ، موجودٌ 

منهم اآلن أكثر من مئة ومخسني يف السجون الصهيونية املُختلفة.    

 ثانياّ:  إنّ قرار حظر الكتلة اإلسالمية قرارٌ سياسيٌّ ظامٌل بامتياز أقرّته  قيادة فتح يف الضّفة 
الكتلة  تؤكد  وهنا   ، واملخابرات  الوقائي  تنفيذه جهازا  وتوىل  اجلامعات  إدارات  وسوّغته  احملتلة 
أّنه ليس من املنطقيّ وال األخالقيّ أن تُحظر الكتلة اإلسالمية يف الضّفة وتنعم الشبيبة يف غزة 
بكل حقوقها وحرياهتا وعلى األطراف املختلفة أن تنتبه هلذه املفارقة وأن ال تنظر بعني واحدة 

لألحداث.
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 ثالثاً :تعرّضت الكتلة اإلسالمية إىل محلةٍ شعواء وشرسة من هذه األطراف وكانت على النحو 
التايل :حالة قتل حبقّ الطالب الشهيد حممد رداد ،وأكثر من سبعني حالة اختطاف بقي منهم 
حوايل عشرة حتى اآلن يف سجون األجهزة ، وفصل تسعة من أبناء وقادة الكتلة مبا فيهم أربع 
طالبات،ومدامهة وختريب أكثر من عشرين سكناً للكتلة اإلسالمية يف نابلس ، ناهيك عن   محلة 
املضايقات واملالحقات اليومية  اليت  متارس على األبواب البوليسية اجلديدة حبق طلبة وطالبات 

الكتلة اإلسالمية. 

اإلسالمية  الكتلة  لطالبات  السافر  اليوميّ  التعرض  هو  وآذاه  شعبنا  آمل  ما  أشدّ  إنّ   رابعاً: 
ومالحقتهن وفصل بعضهن وهتديد أهاليهن واحتجاز البعض الساعات الطوال فقط للشكّ بأهنن 
وزعن نشرة دعوية رمضانية ال تكشف عن مرارة ما يُفعل ضدهن من ممارسات وأفعال مُؤملة، 
ناهيك عن محالت التفتيش املهينة اليت يقوم هبا أمن اجلامعة مستعينا بشرطة نسائية جيء هبا 
مسّت  اليت  الصفراء  البيانات  أصحاب  وهنا حنذر  وإهانتهن،  الكتلة  ملالحقة طالبات  خصيصاً 

طالباتنا وحرائر الكتلة بأنّ يقفوا ولتخرس أقالمهم وألسنتهم وليتقوا اهلل رهبم .

 خامساً: تعبّر الكتلة اإلسالمية عن رفضها املُطلق لقرار حظر األنشطة وتعتربه قراراً باطالً 
الكتلة  وتطالب   ، وأعرافه  ثوابت شعبنا  مع  وأخالقياً  ودميقراطياً  ويتعارض وطنياً  له  ال مسوّغ 
والقوى  الفصائل  القرار ورفضه مستغربًة سكوت  بالعمل اجلاد على إسقاط هذا  األطراف  كّل 

واحلركات الطالبية األخرى. 

سادساً :تتساءل الكتلة اإلسالمية وبعيداّ عن السياسة ويف صلب األمن واحلقوق.. وحتديداً 
إلدارة اجلامعة وقادة األجهزة: 

ملاذا مل يُعتقل قاتل الشهيد رداد  املعروف؟؟ وملاذا يصوم نصر وعبد الرمحن وإحسان وهباء 
وإيهاب واآلخرون رمضان حتت سياط السجّانني ؟؟   

ما هي نتائج جلنة التحقيق؟...و ملاذا تُقتحم مصليات الطالبات بشكل دوري وسافر؟. و ملاذا 
حتارب الدورات وجلسات القرآن يف املساجد؟؟ 

كيف يتجرؤ رجل أمٍن على احتجاز طالبة حُرّة الساعات الطوال وبطريقة مهينة جملرد أهنا 
وزعت نشرة دينية دعوية تدعو إىل اخلري والعبادة؟؟ 

الفصل  قــرارات  . وملاذا اإلصــرار على  الطلبة؟؟  أبطال مسرحية حرق مبنى شؤون  ومن هم 
الظاملة حبقّ املعتصمني سلمياً والسكوت املُطبق عن القاتل ومحلة السالح والقنابل؟ أسئلة نعرف 
والقيد    الغطرسة  ومن صاحب  اجلامعة  إدارة  من  مطلوبة  اإلجابة  اجلرأة يف  ولكنّ  أجوبتها   

فليجاوب! 

 وأخريا وليس آخرا..ال مناص من مواجهة احلقيقة فالكتلة اإلسالمية بقدّها وقديدها قدر 
اهلل يف هذه اجلامعة وهي ماضية يف طريقها ال يضرها من اعرتضها وحاول إعاقتها ،وقد أصدر 
احملتل الصهيوني ذات يوٍم قراراً باعتبار الكتلة اإلسالمية تنظيماً حمظوراً وشنّ احلملة تلو احلملة 
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واعتقل عبد الناصر وصبحة ووليد واملئات ، واغتال قيـس وثابت ودارين واحلنبـلي والــعشرات ، 
وأبعد بـدر وعبيـات وفـعل كـل ما استـطاع.. 

ولكن مضت الكتلة أقوى وأروع ، ورجاهلا ونساؤها صاروا قادة الشعب ورموزه ...فاعتربوا يا 
أوىل األلباب.. 

 »واهلل غالبٌ على أمره ولكنّ أكثر الناس ال يعلمون »
اهلل أكرب وهلل احلمد

            الكتلة اإلسالمية /جامعة النجاح الوطنية
29/رمضان/1428هـ املوافق 2007/10/11 م

9- بيانات حول اغتيال الطالب حممد ردَّاد داخل احلرم اجلامعي:

أ- حركة محاس:

حممد رداد.. أول شهيد يف تاريخ فلسطني يقتل داخل احلرم اجلامعي..
»دماء الشهيد حممد رداد يف عنق عباس وإدارة النجاح«

شاء اهلل تعاىل أن يصطفيك إليه يا حممد صباح يوم اجلمعة.. يا حافظاً لكتاب اهلل.. لقد كنت 
مصحفاً يدب على األرض بأخالقك السامية اليت ضحيت من خالهلا بدمائك الزكية وأنت تدافع 
عن أخوات لك حني ارتفعت أيدٍ خبيثة لتنهش منهن.. سالم عليك وأنت ترقد بسالم آمنا مطمئنا 
جبوار ربك الكريم.. حنسبك كذلك وال ونزكي على اهلل أحداً.. حممد رداد.. اسمٌ سيبقى يف مساء 
جامعات فلسطني حيمل اللعنة األبدية على القاتل.. الذي ما راعى حرمة الدم الطاهر واألرض 
الطيبة وصروح العلم.. ها هو يسجل بدمائه أول حالة إعدام داخل صرح علمي يف فلسطني.. يف 

عهد الفلتان املمنهج السياسي واألمين والقانوني والتشريعي واألكادميي.. 

حممد رداد الذي حضر من السعودية ليدرس يف فلسطني.. ويف جامعة النجاح حتديداً.. يعدم 
أمام مبنى إدارة النجاح.. وأمام أعني اجلميع.. ودماؤه الطاهرة تدحض كل االفرتاءات واألكاذيب 
اليت حاول فيها البعض قلب احلقيقة وتربئة اجملرم وجتريم الضحية.. وكأن من الطبيعي وجود 
السالح داخل اجلامعة وإطالق النار على الطلبة.. إن االعتداءات اآلمثة اليت متت داخل جامعة 
النجاح الوطنية واليت رآها مجيع الطلبة.. وذرفت الدموع بعد مشهد اإلعدام الذي هز النفوس 
هزاً.. حني رمي حممد رداد على األرض ووضع املسدس من خلف رأسه واطلق النار عليه.. وإن 
رش  الذي  ومن  اجلامعة..  داخل  السالح  الذي محل  من  يدركون  وحماضريها..  اجلامعة  طلبة 
الغاز.. ومن الذي اعتدى على الطالبات.. ومن الذي اقتحم وأجرم وقّتل ودمّر وكسّر.. واعتقل 
الطلبة من أمام أبواب اجلامعة.. واألبلى من ذلك تنسج الروايات وحتاك املؤامرات من أجل إلقاء 
املسؤولية على الضحية وتربئة اجلاني.. وستكشف األيام القادمة املعلومات الكاملة عن مرتكب 
أحد  وأنه  القاتل  تبني هوية  أن احلركة حصلت على معلومات شبه موكة  اجلرمية..ونؤكد على 
طلبة حركة الشبيبة الطالبية من إحدى كليات جامعة النجاح الوطنية.. وهذا ليس افرتاءً فنحن 
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لسنا كغرينا نسوق التهم جزافاً.. فلدينا إضافة ملا سبق كثري من الشهود.. غري شهادات األطباء 
الذين أكدوا على أن إطالق النار على الشهيد حممد رداد مت من مسافة تقل عن )مرت واحد( حيث 
استقرت الرصاصة يف مقدمة رأسه.. وهي تدحض الروايات اليت سيقت بأن إطالق النار حدث 
من خارج اجلامعة..مما يدل على التخبط الواضح ملن حاول أن يربئ نفسه ويتهرب من مسؤوليته 

املباشرة.

لقد أكدت حركة املقاومة اإلسالمية محاس مراراً وتكراراً على أمهية وضع حد لكل االعتداءات 
واملمارسات اليت تعصف يف الضفة الغربية بالتحديد.. لكن اليد اليت ضربت على وسائل اإلعالم 
وأغلقت األبواق اإلعالمية وهددت الصحافة.. تلك اليد ظنت بأهنا ستجمّل الواقع املهرتئ يف ظل 
الفلتان الشامل الذي ينهش بالبعد احلضاري للشعب الفلسطيين وباجملتمع كله جبميع مكوناته.. 
وها هي اجلامعات من بريزيت قبل أسابيع إىل النجاح.. ومها على رأس جامعات الضفة الغربية.. 
تسيل فيها الدماء ويقمع الطلبة وتكمم األفواه.. يقمع من ميد يده إىل أخيه الفلسطيين.. وتنحين 

الرؤوس للصهاينة واألمريكان.. ويضرب العمق العربي واإلسالمي بعرض احلائط..

إن حركة املقاومة اإلسالمية محاس وأمام هذه اجلرمية البشعة لتؤكد على ما يلي:

• إن ما حدث بكل تفاصيله هو إعدام بدم بارد مع سبق اإلصرار والرتصد.. يتحمل مسؤوليته 
يف الدرجة األوىل الرئيس حممود عباس بصفته القائد األعلى حلركة فتح والقائد األعلى لألجهزة 
األمنية.. وإدارة جامعة النجاح الوطنية وعلى رأسها رئيس اجلامعة د. رامي احلمد اهلل الذي مسح 

لألجهزة األمنية ومسلحي فتح بالدخول إىل اجلامعة.. 

• تطالب حركة املقاومة اإلسالمية »محاس« بلجنة حتقيق حيادية مستقلة.. تكشف حقيقة 
القاتل ومعاقبة مجيع املسؤولني عن هذه  ما جرى بكل موضوعية وصدق.. ليتم القصاص من 
اجلرمية اليت اعتدت على صرح علمي واقتحمته واعتدت على الطلبة فيه وأعدمت طالبا داخل 

أسوار اجلامعة..

• نعترب ما قامت به إدارة اجلامعة من حتميل الكتلة اإلسالمية مسؤولية ما حصل.. اهتاماتٍ 
زائفة باطلة يعلم اجلميع زيفها وكذهبا.. فاملسؤول عن كل ما حصل معروف.. والقاتل معروف.. 
مبنى  أحرق  ومن  معروف..  الطلبة  على  اعتدى  ومن  معروف..  الطالبات  على  الغاز  أطلق  ومن 
عمادة شؤون الطلبة يف اجلامعة معروف..وعليه فإننا نعترب القرارات الصادرة بفصل عدد من 
طالب وطالبات الكتلة اإلسالمية قرارات باطلة لن نعرتف هبا..ولن نقبل بتمريرها..وندعو إدارة 

اجلامعة إىل الرجوع عنها فورا..

• تطالب احلركة بإطالق سراح مجيع املختطفني لدى أجهزة األمن الفلسطينية.. وعلى رأسهم 
طلبة اجلامعة الذين اختطفوا بعد حادثة الثالثاء احلمراء..والذين تعهد حمافظ نابلس باإلفراج 

عنهم..ولكنه مل يفعل ذلك حتى اآلن..

• تطالب احلركة بوقف حالة االستهداف واملالحقة والتضييق اليت متارسها االجهزة األمنية 
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حبق الكتلة اإلسالمية يف جامعة النجاح وغريها.. وتدعو إدارة اجلامعة إىل السماح بعودة النشاط 
الطالبي )املضبوط واملتزن( للكتل الطالبية املختلفة دون تضييق..

تقف  زالت  واليت ال  واملؤسسات..  والفصائل  القوى  السليب ملعظم  املوقف  • تستنكر احلركة 
موقف املتفرج..وتساوي بني الضحية واجملرم..بل وتدين الضحية وتربأ اجملرم.. يف صورة خمجلة 
تدل على احلالة السلبية اليت وصلت إليها.. وتدعوها إىل التحرك وفضح املمارسات العدوانية 

املستمرة واملتواصلة على احلركة..

)وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون(
واهلل أكرب وهلل احلمد

               حركة املقاومة اإلسالمية )محاس(
                   فلسطني

27 متوز 2007م املوافق 13 رجب 1428هـ

ب - بيانان آلل رداد:

بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني ناصر املظلومني.. والصالة والسالم على النيب الكريم

) وال حتسنب اهلل غافال عما يعمل الظاملون....(

بيان رقم )1(
صادر عن آل ردَّاد يف الوطن والشتات 

يا شعبنا الفلسطيين البطل

يا أبناء الوطن الواحد والقضية الواحدة، يا أبناء محاس وفتح وكل الفصائل الفلسطينية، يا 
من وحدكم اجلرح النازف يف وجه اليهود.. أيها احلريصني على وحدة الشعب الصامد.. يا أبناء 
واألسرى  الشهداء  وإخوة  فلسطني  أبناء  يا  رداد..  ابننا حممد  زمالء  يا  الوطنية  النجاح  جامعة 

واجلرحى.
الذين  املسلحني اجلامعة  رداد( برصاص  ابننا ) حممد  إعدام  قلوبنا خرب  فاجأنا وفجع  لقد 
حرم  داخل  األمنية  األجهزة  بوجود  ذلك  كان  ولألسف  بــتــاريــخ24/7/2007  اجلامعة  اقتحموا 
اجلامعة، وبينما كان ابننا حممد الذي يدرس يف كلية الشريعة، يقوم بواجبه يف الدفاع عن أخواته 
الساحة  إىل  وسحبوه  بالضرب،  عليه  واعتدوا  واختطفوه  املسلحني  بعض  إليه  تقدّم  الطالبات، 
ثم وضع أحدهم مسدسه على رأسه، وأطلق النار على رأسه مباشرة أمام عدد كبري من الطلبة 

واملوظفني يف اجلامعة، وكان ذلك على مسمع ومرأى من مئات الطلبة والعاملني يف اجلامعة.
يا شعبنا يف الوطن والشتات.. نريد حقنا من الذين قتلوا ابننا حممد رداد..

كم كنا نشتاق هلذا الوطن عندما كنا نعيش يف السعودية، وبعد أن جئنا إىل فلسطني وأصر 
ابننا على الدراسة يف جامعة النجاح ودراسة الشريعة ألنه حيفظ القرآن الكريم، هاهو يقتل داخل 
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اجلامعة اليت أصرّ على الدراسة فيها.. فقد دخل ابننا حممد اآلن مرحلة املوت السريري بعد أن 
حكموا باعدامه ميدانيا أمام ادارة اجلامعة، اليت حنملها مسئولية دم ابننا ألنه مفروض عليها أن 
حتمي طلبتها مبنع اقتحام اجلامعة وحماسبة الفاعلني، لكن اإلدارة ولألسف تقول كالما حتاول 
والنظام  األمن  حبفظ  املخولة  األمنية  لألجهزة  املسئولية  وحنمل  مسئوليتها،  من  التنصل  منه 
وللمسلح الذي قام بإعدام ابننا. وهنا نطالب رئيس اجلامعة الدكتور رامي احلمد اهلل ورئيس 
السلطة الفلسطينية واحلكومة، بالكشف عن اجملرم اجلاني الذي قتل ابننا بدم بارد.. ونطلب من 
الفصائل الفلسطينية التدخل حتى يتحمل كل مسئولياته، وألجل أن نأخذ حقنا مبحاسبة الفاعلني 

واجملرم الفاعل حتديداً، علما أن ابننا مازال يف حالة موت سريري ونسال اهلل أن يسلم.
لن يذهب دمك هدرا يا حممد

وحسبنا اهلل ونعم الوكيل
              آل رداد يف الوطن والشتات

اخلميس 26/ 7 / 2007 طولكرم

بيان رقم )2(
صادر عن آل رداد يف الوطن والشتات

يا شعبنا الفلسطيين البطل

يا أبناء الوطن الواحد والقضية الواحدة، يا أبناء محاس وفتح وكل الفصائل الفلسطينية، يا 
من وحدكم اجلرح النازف يف وجه اليهود.. أيها احلريصني على وحدة الشعب الصامد.. يا أبناء 
واألسرى  الشهداء  واخوة  فلسطني  أبناء  يا  رداد..  ابننا حممد  زمالء  يا  الوطنية  النجاح  جامعة 

واجلرحى.

لقد فاجأنا وفجع قلوبنا خرب جرمية إعدام ابننا )حممد رداد( برصاص املسلحني الذين اقتحموا 
اجلامعة بتاريخ 2007/7/24م، ولألسف كان ذلك بوجود األجهزة األمنية داخل حرم اجلامعة، 
وبينما كان ابننا حممد الذي يدرس يف كلية الشريعة، واقفا بعد خروجه من احملاضرة مباشرة، 
تقدّم إليه بعض املسلحني واختطفوه واعتدوا عليه بالضرب، وسحبوه إىل الساحة ثم وضع أحدهم 
مسدسه على رأسه، وأطلق النار بدم بارد على رأسه مباشرة أمام عدد كبري من الطلبة واملوظفني 

يف اجلامعة، وكان ذلك على مسمع ومرأى من مئات الطلبة والعاملني يف اجلامعة.

يا شعبنا يف الوطن والشتات.. نريد حقنا من الذين قتلوا ابننا حممد رداد..

لقد أصّر ابننا على الدراسة يف جامعة النجاح ودراسة الشريعة وهو حيفظ القرآن الكريم، ها 
هو يقتل غيلة وغدراً داخل حرم اجلامعة.. حيث حكموا بإعدامه ميدانيا أمام ادارة اجلامعة، اليت 
حنملها مسئولية دم ابننا ألنه من املفروض عليها أن حتمي طلبتها مبنع اقتحام اجلامعة وحماسبة 
بتحميل  الذي أصدر حكما مسبقا  ونستهجن موقف ووصف جملس عمداء اجلامعة  الفاعلني، 
القوة التنفيذية بقتله من خارج أسوار اجلامعة بدون بيان الدالئل وقبل تشكيل جلنة التحقيق، 
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األمنية، وكذلك حنمل  باألجهزة  كانت حماطة  اليت  ابننا استشهد داخل حرم اجلامعة  أن  علما 
ابننا  بإعدام  قاموا  الذين  وللمسلحني  والنظام  األمن  املخولة حبفظ  األمنية  لألجهزة  املسئولية 

واجلهة اليت دفعتهم لفعل هذا الفعل الشنيع. وهنا نطالب باآلتي:

1- حتمل العائلة جامعة النجاح الوطنية ممثلة بإدارهتا املسؤولية الكاملة عن قتل ابننا حممد 
رداد.

بنهايته  تضمن  والذي  السابق  بيانه  عن  باالعتذار  النجاح  جامعة  عمداء  نطالب جملس   -2
حتميل جهات خارجية بقتل ابننا من خارج أسوار اجلامعة.

3- نطالب اجلامعة بالتحقيق العادل والنزيه يف قضية قتل ابننا داخل حرم اجلامعة وتبيان 
الفاعل احلقيقي ومن يقفون وراءه.

4- حتتفظ العائلة حبقها العشائري والقانوني برفع قضايا ضد أي جهة تراها مناسبة مبا 
فيها إدارة جامعة النجاح. 

5- ندعو الرئاسة واحلكومة والفصائل الفلسطينية بالعمل الدؤوب على ترسيخ مبادئ األخوة 
واحملبة بني أواصر الشعب الفلسطيين وتعزيز حلمته الوطنية أمام اهلجمة الصهيونية اليت ال ترحم 

أحدا منا.
لن يذهب دمك هدراً يا حممد

وحسبنا اهلل ونعم الوكيل

                  آل رداد يف الوطن والشتات
          اجلمعة 27 /7 / 2007م. صيدا _ فلسطين

ج - بيان الكتلة اإلسالمية حول جرمية إعدام الطالب حممد رداد:

حقد أعمى وسياسة مربجمة الستئصال كل ما هو مشرق وحضاري وإسالمي..عرب مالحقة 
وخطف وهتديد أبناء احلماس اقتحام جلامعة النّجاح الوطنية بأسلحة الفلتان والفوضى املدمرة..

وإشاعة الفساد واخلراب واجلرح والتخويف انتهاك لكل احملظورات وجتاوز لكل اخلطوط احلمراء 
يف يوم الثالثاء األمحر املاضي

ـــــد احلــــــافــــــظ لـــكـــتـــاب  ـــــشـــــهـــــي ـــــودع..ال وبـــــــني كــــــل ذلـــــــــــك.. هــــــا حنــــــن الــــــيــــــوم ن
الوطنية الــــنــــجــــاح  ـــة  جبـــامـــع ـــة  ـــع ـــشـــري ال كـــلـــيـــة  يف  اإلســــالمــــيــــة  الـــكـــتـــلـــة   اهلل ابــــــن 

حممّد رداد

أبناء شعبنا املرابط..

فقدناهم  الوطنية..  النجاح  جامعة  يف  الكتلة اإلسالمية  أبناء  من  شهيداً  ثالثني  من  أكثر 
ربنا  علياء  إىل  لريتقي  تتالقى  واألجندة  تكتمل  هي السياسة  ها  واليوم  املعايل..  حنو  وارتقوا 
ابن  هو  األرض..  على  يــدب  قــرآنــاً  اهلل  لكتاب  احلافظ  الــغــراء. .هو  دعوتنا  رجــال  من  رجــل 
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عاماً..  21 رداد  حممّد  املــغــدور  الشهيد  هــو  صــيــدا..  طــولــكــرم. .وابــن  وابــن  الشريعة   كلية 

اقتحام اجلامعة- مل يكن  له  على االحتالل-والذي مل يسبق  أيها األحباب ..مل يكن غريباً  نعم 
غريباً أن يسفك دماء أبناء شعبنا ويقتل طلبتنا.. لكن أن تدخل عناصر الفلتان إىل حرم اجلامعة 
وتقتل حممد رداد بكل خسة ونذالة.. فتلك هي الطامة واملصيبة.. رصاصة غادرة يف رأسه ومن 
مسافة الصفر.. ال لذنب له سوى أنه ابن الكتلة اإلسالمية.. تقدم ليدافع عن أخواته الطالبات 

من الشتم واهلجوم األرعن.

يا كل فلسطني .. فامسعي..

ها هو عرس شهيدنا البطل وحنن نتشرف بتوديعه إىل علياء ربه.. وال شك أنّ لعنته ستالحق 
كّل من ساهم يف قتل شهيدنا احلبيب.. وأمام مشهد وداع شهيدنا فإننا نؤكد على ما يلي:

• إن دم حممد والذي سال يف ساحات النجاح ليلقي بالالئمة على من قتله وسكت عن قاتله.. 
لتأتي مطالبتنا بأن يتخذ القانون جمراه احلقيقي يف معاقبة اجلاني أشد العقاب.. بل وتشكيل 

جلنة حتقيق حتقق يف ما جرى من أحداث يوم الثالثاء األمحر..

النّجاح املسئولية الكاملة عن مقتل  إدارة جامعة  • ويف نفس اجملال فإننا نؤكد على حتميل 
الذي  املكان  نفس  أن حممد استشهد يف  اإلدارة..  تعلم هذه  أن  للضمري  أزمة  ويكفي  شهيدنا.. 
يدفع فيه قسطه اجلامعي.. وهاهو اآلن يدفع دمه يف نفس املكان.. فإليك يا إدارة النجاح نقول.. 
كفى جتنياً على احلقيقة وجتميالً لوجه الفلتان القبيح.. وكفى تزويراً للحقائق ونسج الروايات 
الكاذبة.. وندعوها إىل العودة إىل رشدها وأن تتذكر أن اهلل ال يقبل ولو بعد حني.. ولكل ظامل 

يومه وأن اهلل للظاملني باملرصاد.. وحسبنا اهلل ونعم الوكيل..

الـــفـــلـــتـــان  أمــــــــام  واحــــــــــــداً  ــــــوقــــــوف صــــفــــاً  إىل ال ــــة  ــــع ـــة اجلــــام ـــب ـــــو طـــل ـــــدع • ن
الـــــغـــــربـــــيـــــة..خـــــتـــــامـــــاً نــــــقــــــول.. الـــــضـــــفـــــة  يف  ــــا  ــــن ــــات ــــع جــــام يف   الـــــعـــــاصـــــف 

واهلل يا حممد، إن العني لتدمع والقلب ليحزن ولكن أنت للشهادة فارساً وحنن من بعدك ماضون.. 
وعزاؤنا مبصابنا أنك شهيد إىل فردوس اجلنان وأنذ قاتليك حتماً إىل مزبلة التاريخ ولعنة الدنيا 

واآلخرة

27 /7 / 2007م

 الكتلة اإلسالمية - جامعة النجاح الوطنية -



316

10- بيان حلركة محاس يف الضفة الغربية دفاعاً عن زوجة الشهيد مجال منصور 
والطالبات يف جامعة النجاح:

وحقيقة  بكر(..  أم  منصور)النائب  مجال  الشهيد  القائد  زوجة  عن  اخلائنة  أقالمكم  ارفعوا 
التعرض ملصليات الطالبات كالشمس تطمس عيونكم 

أن أسقطها  بالعبثية بعد  املقاومة  الذي درج على وصف  أنّ  يبدو   .... البطل  مجاهري شعبنا 
أو  املواطن  يعرتض  أن  يقبل  فال  ومؤسساته  شعبه  على  متاماً  يُطبقها  بات  مواثيقه  من  رمسياً 
املواطنة على شٍر يقع أو حرمة تُنتهك ألنّ املقاومة كلمة ممنوعة أسقطها دايتون من ثقافتنا فعلينا 
وبفرٍض  احلريات  بقمٍع  فعالً  بدأت  مرحلة جديدة  تنبئ عن  كبرية  فكرية  كارثة  وهذه  اإللتزام، 
ملنطق الرأي الواحد وبالتعرض والطعن ملن يرفع صوته عاليا ضدّ خطأ حصل.. حتى لو كان ذلك 

الشخص نائباً وزوجاً لشهيدٍ قائدٍ مزقته صواريخ دايتون وجنوده وعمالئه.

إننا يف حركة املقاومة اإلسالمية محاس وتعقيباً على بياٍن هابطٍ وزعته فتح وشبيبتها يف جامعة 
النجاح الوطنية يوم أمس تعرضت فيه للنائب منى منصور ووصفتها بأقذع األوصاف اليت ال تليق 
إال مبن كتبها ووافق على توزيعها.. ملُجرد أّنها فضحت ممارسة مُشينة حدثت يف أروقة اجلامعة 

اليت ليست مؤسسة لفتح كما تظن وتأمل ، بل هي لفلسطني كلها، فإننا نؤكد على التايل: 

أوال: إنً الذي حدث يف جامعة النجاح شيءٌ كان يُلزم اجلميع بالتحرك حتى توضع احلدود ألولئك 
الذين مل يراعوا حرمة املصليات واألعراضً ، واحلقيقة أنّ طالبات اجلامعة قالوا كلمتهم ورفعوا 

صوهتم عالياً أن »ال ملسَّ ملصلياتنا« وهذا حقهم ، و واجبنا حنن املساندة وتوصيل الصورة.

ثانيا: بدالً من أن تقوم الشبيبة ومن وراءها بالوقوف ضدّ إقتحام مصليات الطالبات..وصل 
احلدّ أن تقوم بالتعرض ملسريهتن اإلحتجاجية ورشقها باحلجارة وسالت القمامة )وهذا ما شاهده 
مجيع طلبة النجاح بأعينهم( وهو فعٌل يناقض حقيقًة غابت عن القوم وهي أنّ اللواتي يرتدن هذه 
املصليات هنّ بنات الشعب الفلسطيين وبنات فتح ومحاس واجلهاد والشعبية قبل كل شيء فأين 

الغرية واحلرقة؟؟؟ يا شبيبة النجاح .. 

ثالثا: إنّ النائب منى منصور رفعت صوهتا عالياً ضدّ هذه املمارسات وهذا واجبها وهي أهٌل 
له..وتصرحيها الصحفيّ أخفى كثريا من احلقائق املؤملة واملرّة حرصاّ على هتدئة األجواء، وذلك 
بالرغم من كل ما يصلها من هتديدات بالقتل واملسّ من مسلحي فتح ومرتزقتها الذين خيتبئون 

خلف أمساءٍ ومهيةٍ ال تظهر إال بالفنت والفضائح ولصاحل احملتل طبعاً. 
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والذي  البيانات  هذه  كاتبو  إليه  وصل  الذي  واألخالقي  الفكريّ  اإلحنطاط  هذا  إنّ   : رابعا 
وصل حدّ التعرض للنساء ولزوجات الشهداء والقادة ناهيك عن كوهنا نائبا منتخباً )رغم أنف 
اخلاسرين( يتمتع بكامل احلصانة اليت تلزم النيابة واألجهزة األمنية مبالحقة من يتعرض هلا ، 
لكنّ ؟؟؟ الذي جعل البعض يرشق مسرية لطالبات إعرتضن على إقتحام مصلياهتن تضامنا مع 

املُقتحم جيعلنا ندرك القيمة الفارغة من مضموهنا لكثري من املُسميات.

خامسا : إدارة النجاح مطالبة بوضع حدٍ أوال ملن أخطأ واقتحم املصليات عنوة..ثم ملن تعرض 
للنائب منى منصور ثانيا وتقدميه للجان الضبط املختصة ؟ مع ضرورة أن ينال العقاب الالزم ،ال 
أن يُسكت عنه ألنّ السكوت من املسؤول يعين املوافقة يف هذه األيام اليت بدأت فيها فتح تدشني 
شعارها للمرحلة وهو )من ليس فتحاوياً فهو عدوٌ ( يتوجب مالحقته وهتديده والتعرض له قتالً 

أو اعتقاال.

سادسا: إنّ جامعة النجاح وبالرغم من كل ما ميارس داخل أسوارها من قمع للحريات وتعرض 
للكتلة اإلسالمية وطلبتها فإننا نعترب ذلك فعال طارئا غري أصيل ، وهي تبقى جامعتنا الفلسطينية 
ومؤسستنا الوطنية و احملضن الدافئ الذي قدمت له وفيه محاس وكتلتها كّل مناذج البذل والعطاء 
والتميّز ،ناهيك عن كوهنا القلعة الفلسطينية اليت خرج منها قادة الشعب ورموزه وعلى رأسهم 
الدكتور عزيز دويك وأخوانه، وقبلهم وبعدهم عشرات الشهداء ومئات األسرى الذين أفنوا أعمارهم 

وسنوات دراستهم خدمة يف اجلامعة وطلبتها. 

سابعا : الكتلة اإلسالمية هي الكتلة األكرب يف اجلامعة وهي من قادت العمل الطالبي عشرات 
بريزيت  رؤســاء  أن حيذو حذو  اجلامعة  رئيس  وعلى  إقصاؤها  أو  فال ميكن جتاوزها  السنوات 
املخرج  هو  فهذا  للجامعات  واألنشطة  احلريات  إعــادة  يف  غزة  وجامعات  والبولتكنك  واخلليل 
الوحيد من األزمة ومن حيلم بغري ذلك فهو واهمٌ ال ميلؤ خياله إال أضغاث خياالت تنفيها حقائق 

املاضي واحلاضر واملستقبل. 

اهلل أكرب وهلل احلمد وإنه جلهاد نصر أو استشهاد حركة املقاومة اإلسالمية محاس /حمافظة 
نابلس

71 شوال 8241هـ املوافق 7002/9/82م

11 - بيان صادر عن الكتلة اإلسالمية يف جامعة النجاح خبصوص استدعاء عدد 
من الطالبات للتحقيق

إحندارٌ فتحاوي وإدارة متورطة وفصائل صامتة

ـــوب  ـــل الـــــتـــــعـــــرض لـــطـــالـــبـــاتـــنـــا وحــــــرائــــــرنــــــا شـــحـــنـــة كـــــبـــــرية اســـــتـــــقـــــرت يف ق
يشتهون ال  ـــــا  م ســــيــــولــــد  ــــط  ــــضــــغ وال وقــــتــــهــــا  يف  ـــفـــجـــر  ـــن وســـت ــــن  ــــوري ــــي ــــغ ال ـــــل   ك
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أشــــــــرف  عـــــلـــــى  ـــــــــســـــــــالم  وال الــــــــصــــــــالة  و   ، ــــــني  ــــــامل ــــــع ال رب  هلل  احلـــــــمـــــــد 
: وبـــــعـــــد  الــــبــــاغــــيــــني  ــــني  ــــظــــامل ال عــــلــــى  إال  عــــــــــدوان  وال  واملـــــرســـــلـــــني   األنـــــبـــــيـــــاء 

هـــي  وعــــــــديــــــــدة   ... هبـــــــا  مـــــــررنـــــــا  ـــــــــيت  ال ــــــاب  ــــــصــــــع وال اآلالم  هـــــــي  كــــــثــــــرية 
 احملــــــــن واالبـــــــــتـــــــــالءات الــــــــيت تــــعــــرضــــنــــا هلــــــا ...وجــــــــلــــــــل هــــــو املــــــصــــــاب الــــــذي 
حل بشعبنا وأمتنا وكتلتنا ... ومع ذلك كله إال أننا صربنا وسنصرب ونعضّ على جرحنا .. و سنضيع 
الفرصة على كل من تآمر وتربص بشعبنا وكتلتنا وجامعتنا ... لكن أن يصل األمر إىل املساس 
حبرائرنا وأخواتنا وعرضنا .. عندها لن تلفظكم أقالمنا فقط .. بل سيتعدى األمر ذلك وسيثور 
عليكم أحرار شعبنا والغيورون عليه .. ولن يرحم التاريخ من تعدى كل األعراف والتقاليد والقيم 

.. بل وجتاوز ذلك كله لينال من شريعة اهلل وحرماته .

حرماته عــلــى  والــغــيــوريــن  شعبنا  أحــــرار  ــا  ي  .. الــطــالــبــات  األخــــوات   .. الطلبة   األخــــوة 
لقد آملنا وأدمى قلوبنا ما وصلت إليه حال جامعتنا احلبيبة جامعة النجاح من سيطرة لألجهزة 
األمنية ومن لف لفها عليها يف خطوة خطرية تنذر بكثري من التداعيات والسلبيات اليت ال حتمد 
عقباها ... حتى غدت اجلامعة ميدانا للتنافس بني األجهزة األمنية يف التسابق على ضرب الكتلة 
اإلسالمية ومالحقة أبنائها والتفنن يف اعتقال وتغييب قادة العمل الطالبي فيها .. بل وتعدى األمر 
ذلك إىل حد سلب إرادة إدارة اجلامعة ... فمن منع لألنشطة وحظر هلا ..إىل فصل لعدد من الطالب 
والطالبات وبشكل تعسفي وظامل .. إىل مالحقة الطالب واعتقاهلم وبتعاون مطلق بني األجهزة 
وبعض الطلبة احملسوبني عليها وأمن اجلامعة .. مرورا مبنع للحريات العامة والتعبري عن الرأي 
.. و اقتحام للمصليات وتدنيس هلا وانتهاك حلرماهتا .. و ابتزاز يف الوضع األكادميي من بعض 
األساتذة احملسوبني على لون معني .. إنتهاء باإلعتداء الصارخ على طالباتنا والتعرض هلن سواء 
من قبل أمن اجلامعة أو أبناء حركة الشبيبة على حد سواء .. كل ذلك وأكثر على مرأى ومسمع إدارة 
اجلامعة اليت أغمضت أعينها عن كل هذه املمارسات و ضربت بعرض احلائط كل الوثائق والعرائض 
اليت تقدمنا هبا إليقاف هؤالء عند حدهم .. بل وقابلت ذلك كله بتحويل مقر عمادة شؤون الطلبة 
 إىل مركز للتحقيق مع الضحية وابتزاز هلا وتكتمت على نتائج جلنة التحقيق وأخفت تقريرها !!!

ــوم تــتــوج ذلـــك كــلــه بـــإرســـال طــلــبــات اســتــدعــاء لثمانية من  ــي وهــاهــي األجـــهـــزة األمــنــيــة ال
خيوط  بذلك  لتكتمل  اخلدماتي  اجلامعي  نشاطهن  خلفية  على  اإلسالمية  الكتلة  طالبات 
وبات  واحلــرمــات  والقيم  والتقاليد  لــألعــراف  حسبا  حتسب  تعد  مل  الــيت  واملكيدة  املــؤامــرة 
وراء  ــتــون هلــثــا  داي املــلــعــون  الـــيت جـــاء هبــا  األجــنــدة  الــشــاغــل تطبيق  الــوحــيــد وشغلها  مهــهــا 
 !! الــشــرفــاء ومالحقتهم  لــضــرب  مـــادي يستخدم  لــدعــم  واســتــجــداء  كــاذبــة  وعـــودات   ســـراب 
املضايقات  مــن  اهلــائــل  الكم  هــذا  وأمـــام  املسلمة  فلسطني  كتلة   – اإلسالمية  الكتلة  يف  إننا 
 : التالية  النقاط  على  عامة  شعبنا  وجلماهري  الطلبة  ألحبابنا  لنؤكد  والتجاوزات   واملالحقات 
أوال : إنّ الضغط سيولد اإلنفجار والنتائج هلا مقدمات ..و التعرض لطالباتنا وحرائرنا شحنة 
كبرية استقرت يف قلوب كل الغيورين ستخرج للهواء الطلق وعندها سنسمع الرئيس واخلسيس 

وكل صامت ال يتحدث إال يف وقت يشاؤه غريه.

ثانيا : حنمل إدارة اجلامعة املسؤولية الكاملة عما جرى وجيري وسيجري داخل اجلامعة .. 



319

مؤكدين أن استمرار اإلدارة يف التغاضي عن كل األيادي اللعينة هو السبب الرئيس فيما وصلنا 
إليه من حال .

 : فنقول  ويقتلعها  الكتلة اإلسالمية  أن جيتث  إىل كل من حاول وحياول  نوجه رسالة   : ثالثا 
للحركة  امتداد  وهي   .. واعد  ومستقبل  مشرق  وحاضر  عريق  ماض  هي  اإلسالمية  الكتلة  إن 
وفرعها  ثابت  أصلها  مباركة  شجرة  فهي  جذورها  األرض  أعماق  يف  ضربت  اليت  اإلسالمية 
مستوى  على  الطالبيـــة  الكتل  أكــرب  هي  اإلســالمية  الكتلة  أن  ــاه  إي مذكرين   ... السماء   يف 
إنتخابات وهي من قادت جملس  آخر  اختاروها يف  النجاح  وأن 64% من طلبة  الضفة  جامعات 

الطلبة ألكثر من عشر سنوات متتالية وأبدعت يف خدمة الطلبة من خالله .

ـــا جيــــري داخـــــل اجلـــامـــعـــة هـــو منع  الـــرئـــيـــس مل ــب  ــســب ال لــلــجــمــيــع أنّ  نـــؤكـــد  ـــا :  ـــع راب
ــن خـــالل حــظــر األنــشــطــة الــطــالبــيــة.. لـــذا نــدعــو إدارة اجلــامــعــة إىل  احلـــريـــات الــعــامــة م
ــشــطــة الــطــالبــيــة وإقــتــفــاء أثـــر اجلــامــعــات األخـــــرى يف ذلـــك .  املــســارعــة يف إعـــــادة األن

خامسا : هي دعوة لكم أحبابنا الطلبة وأساتذتنا األكارم ... آن لكم أن تقولوا كلمتكم وتلفظوا 
كل املتآمرين والعابثني بأمننا وأمن جامعتنا من بينكم .. فأنتم أصحاب اليد الطوىل يف التغيري 
.. مؤكدين لكم أننا سنبقى وكما عهدمتونا دائما حريصني على أمن جامعتنا ومسريهتا وهنضتها 

وتقدمها .. مفوتني الفرصة على كل من يسعى جلرنا إىل فتنة ال حتمد عقباها .

ترعاكم  اهلل  فعني  ســريوا   ... الــغــراء  اإلسالمية  الكتلة  أبــنــاء  يــا  لكم  طمأنة  هــي   : ختاما 
لــه خمرجا  يــتــق اهلل جيــعــل  فــمــن   .. أعــمــالــكــم  ــرتكــم  ي ـــن  ول ـــن خيــذلــكــم  ول مــعــكــم  واهلل   ..
هناك  أو  هــنــا  بــعــاصــفــة  ــأهبــوا  ت ال  و   ... وطــنــكــم  و  جامعتكم  عــلــى  األحــــرص  وكـــونـــوا   ... 
:  وليكن شعاركم )طموح يروض املستحيل ومهة ال ترضى بالقليل ( وليكن لسان حالكم قائال 

أقوى من الريح واإلعصار أشرعيت والبحر أوسع من أن حيتوي سفين

ولينصرن اهلل من ينصره إن اهلل لقوي عزيز

الكتلة اإلسالمية – كتلة فلسطني املسلمة
20 شوال 1428هـ 2007/10/31 م        

12- بيان الكتلة اإلسالمية يف جامعة القدس خبصوص تعليق مشاركتها يف انتخابات 
جملس احتاد الطلبة

قال تعاىل : )) ال حيب اهلل اجلهر بالسوء من القول إال من ظلم وكان اهلل مسيعا عليما ((

النساء 148
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احلمد هلل رب العاملني الذي أعزنا باإلسالم وأعز اإلسالم بنا .. احلمد هلل الذي جعلنا جندا 
خلدمة القويم والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني سيدنا حممد صلى اهلل عليه وسلم 

وعلى أله وصحبه أمجعني أما بعد :

إخواننا الطلبة أخواتنا الطالبات ... تطل علينا يف هذه األيام فعالياتانتخابات جملس احتاد 
الطلبة الذي تشارك فيه عادة كافة األطر الطالبية ، حيث تتنافس يف متثيل الطلبة عرب صناديق 
االقرتاع لتخرج جسما طالبيا شامال متكامال يهدف بشكل أساسي خلدمة الطلبة واحلرص على 

تقديم مصلحتهم فوق كل اعتبار .

أحبتنا الطلبة .. ألنكم أنتم عماد املستقبل .. وألنكم احلصن املنيع ضد املؤامرات اليت حتاك 
جبامعتكم ... وألنكم ينابيع العطاء الدائم بعلمكم وعملكم وبدينكم ...وألنكم أمل املرحلة ، سنضع 

بني أيديكم رؤية كتلتكم ، الكتلة اإلسالمية من انتخابات جملس احتاد الطلبة هلذا العام .

إن مشاركة الكتلة اإلسالمية يف كافة اجلامعات الفلسطينية إمنا هي وسيلة نتقرب هبا إىل اهلل 
عز وجل خبدمة دعوته اليت هي أوىل أولوياتنا ، وهلا نعيش وعليها منوت وهبا نلقى وجه اهلل ، 
وشعارنا ) هي هلل هي هلل (ومن ثم خدمة طلبتنا األعزاء يف ظل الظروف املعيشية الصعبة اليت 

يعيشوهنا بسبب اإلختالل الصهيوني الغاشم .

أبناء جامعة القدس ... إن أي عملية انتخابية ال تتوفر فيها النزاهة والشفافية وحرية الرأي 
والتعبري ومن األطراف املشاركة تعترب عملية انتخابية فاشلة وغري عادلة .

وإننا يف الكتلة اإلسالمية نعلن تعليق مشاركتنا يف انتخابات جملس احتاد الطلبة هلذا العام 
بإذن اهلل عز وجل ، وسنضع بني أعينكم أسباب عدم مشاركتنا يف انتخابات جملس احتاد الطلبة 

هلذا العام : 

اليت ــرات  ــؤام وامل السياسية  الــظــروف  ظــل  يف  ومتاسكه  شعبنا  وحــدة  على  حفاظا   :  أوال 
هتدف إىل متزيقه وتوسيعا ألفق الذين ضاقت أحالمهم الستيعاب اآلخرين .

لالعتقال  اإلسالمية  الكتلة  ألبناء  التعرض  بعدم  تقضي  اليت  بالضمانات  ثقتنا  عدم   :  ثانيا 
من واالعــتــقــال  للمالحقة  أبــنــاؤهــا  تــعــرض  بــريزيــت حيث  جامعة  شــاهــد  وخــري   ،  واملــالحــقــة 

قبل األجهزة األمنية .

ثالثا : املمارسات والتضييق الذي نتعرض له يف شتى املرافق ومنها :

* منع املطابع واملكتبات من التعامل مع الكتلة اإلسالمية وهتديدها .

* االعتقاالت املستمرة ألبناء الكتلة اإلسالمية .

بصورة اإلسالمية  الكتلة  ألبــنــاء  األمنية  واألجــهــزة  الشبيبة  حركة  قبل  مــن  هتــديــدات   * 
داخل بنشاطاهتا  القيام  مــن  ومنعها  اإلســالمــيــة  الكتلة  وحــظــر   ، مباشرة  غــري  أو   مباشرة 
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اجلامعة ما أعاقها من توصيل رسالتها للطلبة . 

إخواننا الطلبة .. أخواتنا الطالبات .. اعلموا علم اليقني أن عدم مشاركتنا يف اإلنتخابات مل 
يأت من عدم قدرتنا على خوضها فثقتنا باهلل عز وجل عالية ومن ثم ثقتنا بكم وحبكمة رأيكم 

غالية .

فحرصا منا على املصلحة العامة ورأبا ألي صدع قد ينتج جراء مشاركتنا يف انتخابات جملس 
احتاد الطلبة هلذا العام .

وسيظل عهدنا لكم ووالؤنا لديننا ولرسالتنا بالسري على هنج املصطفى صلى اهلل عليه وسلم، 
والصاحلني من بعده .

ثم لكم أبناء جامعتنا بأن نوجه كافة جهودنا وطاقاتنا خلدمة املصلحة الطالبية ورفعة جامعتنا 
ووفاءا للشهداء واألسرى ولفلسطني األرض واهلوية راجني للجميع جتربة انتخابية نزيهة .

والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته .

إخوتكم يف الكتلة اإلسالمية اإلطار الطالبي حلركة املقاومة اإلسالمية ) محاس (

2008/4/29 م
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ومطرقة  السلطة  سندان  بني  الغربية  الضفة  يف  املقاومة  الثاني:  احملور 
اإلحتالل :

1 - بيان كتائب شهداء األقصى يندد بدور األجهزة األمنية املكمّل لدور االحتالل 
يف ضرب املقاومة

يطول على هذه  لن  االحتالل وصربنا  لدور  مكملة  أصبحت  الغربية  الضفة  األمن يف  أجهزة 
اجلرائم

حتية الثورة والبطولة والعطاء.. حتية خمضبة بدماء املقاومني األبطال اليت تروي ثرى وطننا 
 .. العظام  والقادة   .. الشهداء  ألرواح  والكربياء  الشموخ  حتية  جنني..  حتى  رفح  من  املغتصب 

واألسرى واجلرحى ..

شعبنا الفلسطيين البطل...

يف الوقت الذي يستمر به االحتالل الصهيوني يف مواصلة شتى أنواع القمع واإلرهاب ضد أهلنا 
يف قطاع غزة والضفة الغربية احملتلة، وضد أسرانا األبطال داخل السجون الصهيونية، ويف ظل 
الصمت الرهيب من قبل احلكومة الفلسطينية على احلصار املفروض على شعبنا، تقوم األجهزة 
األمنية يف الضفة الغربية مبالحقة مقاومينا ومطاردهتم، حتى وصل احلال اىل اطالق النار عليهم 
لتصفيتهم جسدياً واليت كان آخرها باألمس من اطالق النار املباشر على أحد قادة كتائب شهداء 
األقصى وهو القائد البطل »سفيان قنديل« واملطلوب لقوات االحتالل ومن اعتقال عدد آخر من 

املطلوبني لدى االحتالل.

فاليوم األجهزة األمنية يف الضفة أصبحت ذنباً لالحتالل االسرائيلي، تطبق ما ميليه عليها، 
وهذا ما حذرنا به ومن استمرار اللقاءات األمنية بني قيادات األجهزة األمنية الفلسطينية وبني 
قوات االحتالل االسرائيلي واليت طالبنا بوقفها ألهنا لن جتلب لنا إال الدمار، ونؤكد على أن ما 
اللقاءات كما أهنا نتاج للزيارة األخرية لرايس للمنطقة واليت حذرنا  اليوم هو نتاج لتلك  حيدث 
املقاومة  ولتدمري  الوطنية  الوحدة  لضرب  تأتي  ألهنا  يقظة  على  بالبقاء  اجلميع  وطالبنا  منها 

الفلسطينية.

من  إليهم  تصدر  اليت  األوامــر  يطبقوا  ال  بأن  األمنية  األجهزة  أفــراد  اىل  رسالة  نرسل  وهنا 
مالحقة ملطاردينا ومقاومينا وإال فإن الدائرة ستدور عليهم، وسنعترب من يطبق تلك األوامر هو يف 
مكانة العمالء واخلونة ولن نتهاون بعد اليوم مع أي أحد يشكل خطر علينا ويالحقنا وينفذ أوامر 
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االحتالل الصهيوني، ونقول بأن صمتنا لن يدوم طويالً على جرائم هذه األجهزة فإهنا الفرصة 
األخرية إليكم لرتجعوا اىل شعبكم ولتخوضوا املقاومة معنا ضد االحتالل الذي ميارس يومياً شتى 

أنواع العذاب واإلذالل لشعبنا وضد أتباعه من العمالء واخلونة.

من هنا تؤكد كتائب شهداء األقصى على السري يف طريقها الواضح ضد احملتل الصهيوني وكل 
املرتزقة الذين يتسرتون حبركتنا الرائدة ويتسرتون بغطاء شرعي خلف األطر القيادية واملؤسسات 
التنظيمية والوطنية يسلبون الشرفاء بندقيتهم, فالوطن لديهم ليس إال مشروع استثماري فليحرتق 
الكل حتت شعارات بطوالت ومهية وخياالت أسطورية, لذا نقف هنا حنرس سياج الوطن واالنتماء 

له و دماءنا الذكية حتمي ارث الشهداء وارث الوطن.

الواقي للشرفاء ألهنا ستبقى أمينة على وصايا  الدرع  نقسم أن تظل كتائب شهداء األقصى 
الشهداء وتتربأ من كل العابثني املرتزقة واملتسلقني على قبور الشهداء الن دماء الشهداء تصمد 

حيث ينهارون.

إن من يعتقد أنه يستطيع إسكات صوت البندقية والكلمة الصادقة فهو واهم ألننا عاهدنا اهلل 
منذ انطالقتنا يف انتفاضة األقصى املباركة على املضي قدما حتى دحر احملتل الغاصب عن آخر 

شرب من أرضنا احملتلة.

اجملد لشهداء امتنا العربية واإلسالمية
احلرية لألسرى واملعتقلني

كتائب شهداء األقصى _ فلسطني
        األربعاء ، 09  نيسان ، 2008
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مالحقة  من  األمنية  األجهزة  األقصى حيذر  شهداء  كتائب  عن  ص��ادر  بيان   -  2
مطارديها ومقاوميها:

بدء دور احلساب ... وهذه أوىل مراحلها

حتية الثورة والبطولة والعطاء.. حتية خمضبة بدماء املقاومني األبطال اليت تروي ثرى وطننا 
 .. العظام  والقادة   .. الشهداء  ألرواح  والكربياء  الشموخ  حتية  جنني..  حتى  رفح  من  املغتصب 

واألسرى واجلرحى ..

شعبنا الفلسطيين البطل...

اليوم األجهزة األمنية يف الضفة أصبحت ذنباً لالحتالل اإلسرائيلي، تطبق ما ميليه عليها، وتعمل 
جاهدة على أمنه وسالمة مواطنيه، وهذا ما حذرنا منه سابقاً وال زلنا حنذر من استمرار اللقاءات 
واليت طالبنا  اإلسرائيلي  االحتالل  قوات  وبني  الفلسطينية  األمنية  األجهزة  قيادات  بني  األمنية 

بوقفها ألهنا لن جتلب لنا إال الدمار، ونؤكد على أن ما حيدث اليوم هو نتاج لتلك اللقاءات.

لقد حذرنا سابقاً ويف عدة بيانات من العبث والتطاول على أبنائنا يف كافة الفصائل الفلسطينية 
املقاومة، أو االعتداء عليهم، ويف آخر بيان لنا قلنا أن هذه هي الفرصة األخرية لألجهزة األمنية 
يف الضفة الغربية ولقياداهتا للرجوع إىل حضن الشعب واملقاومة، ولكن يبدو أن رسالة صمتنا 
وتروينا مل تفهم بالشكل الصحيح، بل فهمت على أهنا عجز من قبل الكتائب وحاش هلل أن تعجز 

الكتائب ألهنا احلامية للوطن والعرض والشعب.

ولكن يأبى املدعو مجال حميسن حمافظ نابلس، إال أن يستمر يف وحل العمالة والرذيلة ويأبى 
بأننا  العميل  أيها  عليك  نرد  فها حنن  واألمريكان،  الصهاينة  من  ألسياده  يكون خملصاً  أن  إال 
موجودين هنا يف هذه األرض املباركة ولن نسلم سالحنا وسنبقى يف وجه الدفاع األول مدافعني 
عن كرامة أمتنا وعن شعبنا الذي يذبح ليل هنار على مرأى ومسمع من القريب والبعيد، ونقول بأن 
هذه هي الرسالة األوىل ولتفهمها كما تريد ولتكف أيدي أجهزتك األمنية عنا وإال فإن احلساب 

سيطول وسيمتد إىل الرقاب. 

وبناء عليه فإننا نؤكد على ما يلي:-

أوالً: إننا يف كتائب شهداء األقصى حنذر وبشدة من املساس بكتائبنا واملساس بأفرادنا ونقول 
بأن من حياول املساس بنا سيكون مصريه مصري العمالء واخلونة .  

من  إليهم  اليت تصدر  األوامــر  يطبقوا  بأن ال  األمنية  األجهزة  أفراد  إىل  نكرر رسالتنا  ثانيا: 
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دارت وستدور على مدرائهم،  كما  الدائرة ستدور عليهم  فإن  وإال  مالحقة ملطاردينا ومقاومينا 
وسنعترب من يطبق تلك األوامر هو يف مكانة العمالء واخلونة.

ثالثا: نؤكد على أننا لن نتهاون بعد اليوم مع أي أحد يشكل خطر علينا ويالحقنا وينفذ أوامر 
االحتالل الصهيوني، ونقول بأن صمتنا نفذ على جرائم هذه األجهزة عودوا إىل شعبكم ولتخوضوا 
املقاومة معنا ضد االحتالل الذي ميارس يومياً شتى أنواع العذاب واإلذالل لشعبنا وضد أتباعه 

من العمالء واخلونة.

هذا  وحماسبة  وتنحية  إزالة  على  فوراً  بالعمل  عباس  حممود  الرئيس  السيد  نطالب  رابعاً: 
اخلائن املدعو مجال حميسن، الذي يعمل على مطاردتنا ومالحقة مقاومينا كما ونؤكد مطالبتنا 
لشعبنا  واهلالك  الدمار  إال  لنا  اليت مل جتلب  الصهيوني  العدو  مع  املتكررة  اللقاءات  بوقف  إياه 

ومقاومينا. 

الواضح ضد احملتل الصهيوني  خامساً: تؤكد كتائب شهداء األقصى على السري يف طريقها 
وكل املرتزقة الذين يتسرتون حبركتنا الرائدة ويسلبون الشرفاء بندقيتهم, فالوطن لديهم ليس إال 

مشروع استثماري.

وهنا نرسل بالتحية إىل مقاومينا ومناضلينا وأبطالنا من كافة الفصائل املقاومة وعلى رأسها 
كتائب شهداء األقصى، ونقسم بأننا سنبقى حنن صوتكم الذي لن يسكت، وثورتكم اليت لن تنطفئ 
ضد كل املهاترين واملنتفعني الذين أضاعوا فتح سابقاً مبمارساهتم اخلاطئة واليوم يصرون على 

إضاعتها جمدداً بفسادهم وسوء أخالقهم.

وإن من يعتقد أنه يستطيع إسكات صوت البندقية والكلمة الصادقة فهو واهم ألننا عاهدنا 
اهلل منذ انطالقتنا يف انتفاضة األقصى املباركة على املضي قدما حتى دحر احملتل الغاصب عن 

آخر شرب من أرضنا احملتلة.

اجملد لشهداء امتنا العربية واإلسالمية
واخلذي والعار للخونة والعمالء والساقطني

احلرية لألسرى واملعتقلني
كتائب شهداء األقصى _ فلسطني

        االثنني ، 14  نيسان ، 2008
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3- وثيقة موقعَّة باسم »الكوادر القيادية يف حركة فتح« تثبت عمالة وخيانة املدعو 
»توفيق الطرياوي« )أ(:
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4- وثيقة موقعَّة باسم »الكوادر القيادية يف حركة فتح« تثبت عمالة وخيانة املدعو 
»توفيق الطرياوي« )ب(: 
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واستهداف  املقاومة  الطرياوي« يف مالحقة  »توفيق  املدعو  تورّط  تثبت  وثيقة   -  5
املقاومني:
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6 - وثيقة سرِّية تثبت تورّط املدعو »توفيق الطرياوي« يف مالحقة سالح املقاومة:
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7 - بيان كتائب شهداء األقصى يندد بتساوق األجهزة األمنية مع خطط »دايتون«

السرية  واخلاليا  العاصفة اجملموعات  تنظيم  وابناء  االقصى  كتائب شهداء  اجنحة  من  بيان 
الصامتة

يا شعبنا يف املواقع

اىل الشرفاء على هنج املقاومة والتحرير »لقد مت غزو بعض من اجنحة كتائب االقصى بشعارات 
يقودها زمرة مكافحة املقاومة« مستهدفني كتائبنا اجملاهدة وهم انفسهم من سرقوا )فتح التارخيية( 
، وسارعوا إىل تشكيل جمموعات حمسوبة عليهم ممن ال يوثق هبم باسم كتائب االقصى وهي منهم 
براء بعد قبوهلم مبواقع ، تعترب ، ترضية ، ولشراء صمتهم ، عما جيري من جتاوزخلصوصية 
وسرية عمل كتائبنا، ان التعارضات والصراعات داخل حركة فتح ، واليت طفت على السطح بشكل 
علين وصريح، لن تستطيع األطر القيادية احلالية للحركة أن توقفها أو أن تعزهلا . فاجته البعض 
النتحال صفة كتائب االقصى واللصاق الفلتان هبا ولتظهر االجهزة االمنية على اهنا قوة ضبط 
وربط وهي باحلقيقة من حيرك الفلتان بعينة وهم انفسهم من يالحق كتائبنا وطالب اكثر من 
مرة حبلها وترحيل ابطاهلا الرحيا، وفق رؤيتها ومقاسها حتت خمطط كنث دايتون وديفيد وولش، 
اإلسرائيلي  العسكرية  االستخبارات  شعبة  ورئيس  االسرائيلي  الشاباك  رئيس  ديسكني  ويوفال 
 عاموس يدلني الذين فشلوا واندحروا مبخططاهتم جبنوب لبنان ويريدون ترحيل هزائمهم حنونا

ولذا نقول حذاري فالعدو الزال يستفرد بالنواة الصلبة ألجنحة املقاومة بالضفة الغربية ؛ فتارة 
يستهدف شهداء األقصى وبسرايا القدس وعلى كتائب القسام فحذاري يا من تتسكعون يف الضفة 
الفلسطينية تنشرون الرعب يف نفوس املواطنني باسم كتائبنا ومهمتها معروفة للعدو قبل الصديق، 
فأنتم تنفذون سياسات غري تلك اليت يطمح أو يريدها أبناء فتح الشرفاء هنج سعد صايل وابوعلي 
اياد وابوجهاد ونايف ابو شرخ وحسني عبيات وجهاد عمارين ومجال ابو مسهدانة ورائد الكرمي ، 
ان الثائر واملناضل الشريف واملدافع عن فتح ال يهون عليه الدم الفلسطيين . وال يعتدي على من 
حيمل السالح يف وجهة االحتالل وال على مساملاً يف منزله أو عمله ؟!! ان استعراض الشوارعيون 
يف أزقة مدن الضفة وشوارعها ، ، ال ميثلون شرف األقصى وال كتائبها ، ألن مناضلو هذه الكتائب 
الشعب  أمام مجاهري  للفرجة  السالح  أن يستعرضوا هذا  أنفسهم من  احلقيقيون خيجلون على 
الفلسطيين وأمام الكامريات حبركات استعراضية ال تأتي بؤكلها . ويستفيد منها زمرةاملهزومني 
واملتفرجني ممن تسلقوا على فتح املقاومة لتغطية عجزهم وترحيل األزمات واالستحقاقات حنو 
كتائبنا و هروب من مواجهة فتحاوية قادمة ال بد هلم من مواجهتها، اليوم أو غدا فغطاء هؤالء 
امسها  زج  من خالل  األقصى  شهداء  كتائب  وبدماء  فتح  باسم  للمتاجرة  ســوداء  بسوق  سجال 
مبعاركهم ؟. وهل كتائب شهداء االقصى فقط مهمتها محل السالح واملواجهة واالعتقال واملطاردة 
ونسف بيوهتم والتنكيل بعائالهتا، وهل الثمن سيكون التهميش والقفز باسم املصاحل العليا الزائفة 
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التنسيق  اصحاب  بقيادة  وبربنامج جديد  الكتائب حبلة جديدة  تعيني ممثلني عن  وهل سيتم   ،
والتعاون االمين مع العدو وهم اصحاب الطاعة العمياء وأصحاب االمتيازات والتاريخ الذي يرفضه 
شرفاء فتح ومقاوموها بالدرجة األوىل وحنن األصل والفعل واحلقيقة مبا فيهم الشرفاء أسرى 
الرجال ؟  الكتائب وقياداهتا حني عز  الذين نؤكد مرة أخرى أهنم يعرفون جيدا حقيقة  احلرية 
نؤكد ان االقتتال الداخلي مل يستفيد منة غري اسرائيل وامريكا واعواهنم مساسرة العمل الوطين 
وحنن خاليا كتائب شهداء االقصى اكرب من تشق صفها دعوات مفلسة بسحب اسلحتنا من اجل 
التويض والتدجني كما اننا حنمل االجهزة االمنية مسؤولية احلفظ على امن ومحاية املواطن وهذه 
مهمتهم واننا مل ولن نكون من اصحاب السمع والطاعة العمياء، ونربئ ذمتنا أمام اهلل والشعب 
والتاريخ من الدخول يف تصعيد دموي جتاه من حيمل السالح يف وجهة االحتالل ولن ندفع فاتورة 
الصراعات الداخلية والفساد والفلتان التنظيمي واملايل والسياسي بفتح وليعلم اجلميع ان هدفنا 
ومهمتنا االوىل هي مواجهة االحتالل وهو سبب البالء واملكائد والدسائس ولتتوجهة كل البنادق 
حنوساحة املعركة احلقيقية حنو العدو جنودا ومستجلبني وكتائبنا تعرف خالياها وجمموعاهتا 
ومن منها ومن هم ليسوا منها فقيادة الكتائب اخلاليا احلقيقية والسرية صمدت واستمرت يف 
توجيه أبناءها واخواهنا حنو املقاومة اليت أحرجت الكثريين ممن هم من سحرة الكالم زمرة مؤمتر 
جنيف وحماربة ومطاردة ابناء املقاومة ولن يستطيع احد ضمنا لالجهزة االمنية سيبقى سالحنا 

بايدينا وقرارنا ذاتيا طاملا االحتالل على اراضينا لن يكون والءنا سوى للة واملقاومة.

نوجه التحية اىل كل من اختار طريق املقاومة وشارك يف رد كيد العدو اىل حنره دفاعا عن 
الدين والعرض والوطن.

طوبى للشهداء على طريق املقاومة 
           اجملموعات واخلاليا السرية الصامتة

كتائب شهداء االقصى وابناء قوات العاصفة السرية
         القابضني على أسلحتهم بشرف وامانة

              2007/6/26فلسطني/الضفة 
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8 - صورة عن منوذج من تعهدات اليت جلأت سلطة رام اهلل إىل إصدارها واليت يتم 
من خالهلا إجبار املختطف على توقيعها
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جتريم  إىل  الرامية  »عباس«  ملراسيم  رفضها  فيها  تعلن  مح��اس  حركة  بيان   -  9
املقاومة:

»إذا كان احلوار مشروطاً لدى البعض بعودة األمور إىل سابقها يف غزة، 

فهو اآلن مشروط لدينا بالعودة عن مراسيم حماكم التفتيش«

محاس: »عباس يتحول إىل ديكتاتور صغري يف املنطقة  ومراسيمه تنفذها دبابات االحتالل يف 
نابلس وغزة«

تعقيباً على استمرار املراسيم الصادرة عن السيد حممود عباس واخلاصة حبل ما أمساه » 
املليشيات املسلحة« واستمراره يف التغطية على محالت األجهزة الوحشية من اعتقال و مالحقة و 

تعذيب .. فقد أدىل الناطق الرمسي باسم احلركة يف الضفة الغربية .. بالتصريح اآلتي:

» إننا قد سبق و حذرنا من توجهات املراسيم الرئاسية الصادرة بالتتايل واهلادفة إىل تقويض 
الدميقراطية الفلسطينية واستغالل اللحظة الراهنة يف فرض سياسة األمر الواقع و إفراز حقائق 
سياسية وقانونية ختدم مصلحة البعض يف التشبث بالسلطة يف ضوء حتالفاهتم املعلنة و احنيازهم  

على املستويني اإلقليمي و الدويل إىل املشروع األمريكي يف املنطقة.

 اآلن وصلت املراسيم املراثونية إىل نقطة انطالقتها احلقيقية بإخراج السالح الطاهر النظيف 
املقاوم عن القانون و تبين سالح املارقني و الفوضويني واملتسلطني على شعبنا و أبنائه و قوت 
جيبات  اهلل  رام  تستقبل  وأن   .. املقاومة  عاصمة  نابلس  تكون  أن  للبعض  يروق  يعد  فلم  يومه، 
أهلنا  الضئيل حيتمل عظمة صمود  البعض  يعد هذا  .. ومل  والرصاص   .. باحلجارة  االحتالل 

األبطال يف جنني وكل مدن الضفة.

ترمجة  جاء  مستنكراً  أو  متباكياً  املرة  هذه  جتد  مل  اليت  لغزة  الصهيوني  االجتياح  أن  وكما 
فورية لتجمع شرم الشيخ ، فإن اجتياح مدن الضفة و أخرها اجلاري اليوم يف نابلس جاء التزاماً 
إسرائيليا لتطبيق مراسيم رئاسة السلطة اليت مل جتد يف أجهزة االنفالت من يطبقها فجاءت 

دبابات االحتالل لتفعل ذلك .. 

كنا قد رفضنا قبل فرتة مرسوم الرئاسة اخلاص باجلمعيات اخلريية و أعلنا أن اجلمعيات و 
املؤسسات الرتبوية و اخلريية و الرياضية ستبقى تقدم خدماهتا ألهلنا األحبة يف الضفة الغربية، 
اجلهات  بأن  نؤكد  و  املسلحة«  »املليشيات  ملرسوم  رفضنا  اليوم  نعلن  فإننا   السياق  ذات  ويف 
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املعنية من جانبنا هبذا املرسوم ستبقى تؤدي واجبها اجلهادي بالتصدي لالعتداءات الصهيونية 
املتواصلة، وحنن يف هذا اإلطار حنيي و نبارك إلخواننا يف كتائب شهداء األقصى جهدهم الصادق 
أن فهمنا لدور  األرواح، ونؤكد  تكبيده خسائر فادحة يف  و  نابلس  الغازي يف  للمحتل  بالتصدي 
إخواننا يف كل الفصائل املقاومة و من ضمنهم »األقصى« يندرج يف اإلطار السابق و ليس يف سياق 
سعي القلة للظهور اإلعالمي باإلعالن عن حل أنفسهم و كأهنم هم الوكيل االحتكاري للمقاومة و 

شهدائها و أبطاهلا«

إننا نعلن منذ اآلن أنه إن كان البعض يشرتط ضعفاً استئناف احلوار الوطين بعد عودة األمور 
إىل سابقها يف غزة، فنحن نضع احلوار حتت مشروطية عودة الرئيس إىل املربع الوطين بإلغاء 
صكوك غفرانه الكهنوتية و تبين املقاومة نظيفة اليد حسنة السمعة ونبذ السالح قاطع الطريق 

من األجهزة األمنية.

إن السيد أبو مازن يتحول إىل ديكتاتور صغري يف املنطقة يف هذه املرحلة عرب جهوده يف اإلقصاء 
حنو خمتلف االجتاهات ، فعلى صعيد األجهزة األمنية يقوم و منذ أحداث قطاع غزة بإعادة ترتيب 
مقيتة هلذه األجهزة تكرس البؤر األمنية و تعيد تقاسم النفوذ فيما بينها، و على صعيد احلركة 
اإلسالمية فقد أثخن يف أجساد إخواننا اعتقاال و تعذيباً، وحتى على صعيد حركة فتح نفسها 
فهو يشن داخلها محلة هتميش و فصل لكل القيادات اليت ختالفه الرأي واليت كان منها األخ أمحد 

حلس و أألخ هاني احلسن.«

»إن ما سبق يدفعنا لتحذير الرئيس من االنقالب على هنج الدميقراطية واحرتام الشرعية مبا 
فيها شرعيته هو ذاته، وليعي جيداً أن شرعية الداخل ال تعوضها دوالرات أمريكية وال حتميها 

الدبابات اإلسرائيلية« ..

            حركة املقاومة اإلسالمية »محاس«
الضفة الغربية –  فلسطني       

28 حزيران 2007م املوافق 13 مجادة األخرة 1428هـ
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10 -بيان صادر عن اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني حتذر فيه من خطورة سحب 
سالح املقاومة:

فلتتوقف حماوالت تصفية املقاومة نعم حملاربة سالح الفلتان

يف الوقت الذي يتعرض خميم العني وحمافظة نابلس لالجتياحات اإلسرائيلية اليت تفرض على 
اجلميع التصدي هلا، تقوم قوات األمن الفلسطينية مبحاصرة جمموعة من املقاومني من كتائب 
 . واهية  حجج  أمس حتت  ليلة  منذ  نابلس  مبدينة  العني  مصطفى يف خميم  على  أبو   الشهيد 

إننا يف اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني يف الوقت الذي كنا وال زلنا ندعو إىل توحيد قوى املقاومة 
يف مواجهة االحتالل، كما كنا والزلنا ندعو إىل توحيد الصف الفلسطيين وإعادة اللحمة للساحة 

الفلسطينية واحلفاظ على الثوابت ومحاية املقاومة، فإننا نؤكد على ما يلي:

1. إدانة هذا التصرف من قبل قوات األمن الفلسطينية، ونؤكد على ضرورة التمييز دوماً بني 
سالح الفلتان األمين وسالح املقاومة.

2. ما تقوم به قوات االحتالل وحكومة سالم فياض أحد مظاهر تطبيق الشق األمين من خطة 
خارطة الطريق اليت هتدف إىل محاية أمن إسرائيل بدالً من محاية أمن الوطن واملواطن. 

3. إن املشاركة يف لقاء اخلريف بأنابوليس الذي حيمل خماطر سياسية هتدد حاضر ومستقبل 
برام اهلل مبحاوالت تصفية  الفلسطينية  السلطة  أال يرتافق مع قيام  الفلسطينية جيب  القضية 
املقاومة الفلسطينية فعدونا جمرم وال ميكن حتقيق مكاسب سياسية إال بفتح كل اخليارات ومن 
وممارساته  حلقوقه  وتنكره  ألرضنا  واحتالله  العدو  هذا  مواجهة  يف  املسلحة  املقاومة  ضمنها 

القمعية حبق أبناء شعبنا. 

4. نطالب السلطة الفلسطينية وأجهزهتا األمنية بالتوقف الفوري عن حماصرة خميم العني 
للتحرك  واإلسالمية يف فلسطني  الوطنية  والقوى  وندعو مجاهري شعبنا،  كما   ، فيه  واملقاومني 

الضاغط إليقاف هذه املمارسات الضارة بقضيتنا ووحدتنا. 

5. نؤكد على استمرار هنج املقاومة يف مواجهة االحتالل، وعلى إبقاء سالحنا مصوباً حنوه، 
ونؤكد أن النهج الذي نسلكه يف عالج اخلالفات الداخلية باعتماد احلوار والنضال الدميقراطي 
اجلماهريي طريقاً هلذا العالج، ال يعين أبداً الرتاجع عن متسكنا باملقاومة والعمل على محايتها. 

عودوا إىل رشدكم، توقفكوا عن األوهام فأمريكا وعدونا يكافئكم إال مبزيداً من الضغط عليكم 
لتقديم مزيداً من التنازالت اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني 

فلسطني 2007/11/18
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اد: 11- بيان مسيح خلف من كتائب األقصى حول تصرحيات املدعو منر محَّ

بيان حول تصرحيات املغرتب املوظف منر محاد حول التنسيق والتعاون األمين مع العدو طالبا 
من أجهزة العدو األمنية موافاة مكتب رئيس السلطة الفلسطينية مبعلومات عن خاليا فلسطينية 

ووعد بأن تعمل األجهزة األمنية على إحباط نشاطات هذه اخلاليا.

وتأتي يف ظل العمليات اليت يقوم هبا العدو باالغتياالت واالجتياحات املتواصلة واالختطافات 
للنواة الصلبة املقاومة من قبل القوات اخلاصة واملستعربة يهمنا ومن موقع احلرص على القضية 

الوطنية أن نوضح ما يلي:

 إن هذه التصرحيات هي رسالة سحرية »وحسن السري والسلوك »موجهة لالحتالل وأجهزته 
الوطين سنوات طويلة وال  العمل  املغرتب عن  السفري سابقا منر محاد  املوظف  األمنية من هذا 
حيمل سجال نضاليا وال ميت بصلة للمقاومة أو املشاركة مبواقع الثورة أو باحلركة الوطنية اليت 
وجودة سفريا  منذ  أمريكي مزمن  برضى  وهو حيظى  الزمن  من  بغفلة  األسف  مع  فيها  متحك 
بايطاليا وملفه األمين حافل بايطاليا وتصرحياته تعترب جرمية وخيانة عظمى حلقوق هذا الشعب 
ولشهدائه وللمقاومة، وطريقا سهال لنيل الرضى األمريكي والصهيوني وهو تصريح سهل للبحث 
عن موقع مستقبلي بأسهل الطرق وهذا التناغم مع األجهزة األمنية الصهيونية عرب أجهزة اإلعالم 
اإلسرائيلية تعترب رسائل معلنة لالحتالل نفسه وقد وصلت الرسالة وهذه التصرحيات املشبوهة 
باسم الشرعية من املتزلفني واملناكفني ستؤدي إىل التأثري سلباً على العالقة مابني مكتب الرئاسة 
واجلماهري اليت تعاني القهر من االحتالل، وخللق حالة من الفصل بني األجهزة األمنية وزعزعة 
الثقة فيما بينها، وإرباك حالة االستقرار الداخلي، وتقسيم املوقف الفلسطيين حول املقاومة إىل 

شقني.

 إن كتائب األقصى ترى يف الدعوة اليت أطلقها محاد الستئناف التنسيق األمين مابني أجهزة 
أمن السلطة الفلسطينية واألجهزة األمنية اإلسرائيلية هي جرمية أخالقية، وخيانة وطنية وإهانة 
أفراد األجهزة األمنية وقادهتا، وإظهارهم مبظهر  واملعتقلني واجلرحى، وتشكيك حبق  للشهداء 
املقاومة  به ظهر  يُطعن  للنيل من جماهديه، وخنجراً مسموماًُ  أبناء شعبه  الذي يرتبص  اخلائن 
أنفسهم  الدفاع عن  الفلسطينيني يف  لصاحل االحتالل- فمواجهة احملتل هي أسهل السبل حلق 
ومحاية مشروع املقاومة واجملاهدين بكل السبل، والعمل على إسقاط حماوالت عودة التنسيق األمين 
الذي يسيء إىل أفراد األجهزة األمنية وأبناء الشعب الفلسطيين، والذي جيعل منهم حراساً أمنيني 

لالحتالل وجيعل املقاومني واجملاهدين من أبناء الشعب الفلسطيين فريسة سهلة لالحتالل

ليدون عليها أمساء اجملاهدين وفصائلهم وعنوانيهم وكل شاردة وواردة عنهم لتقدميها للكيان 
الصهيوني، وعليه أن ال ينسى أن يستخرج من عظامهم وهذا املستشار عربت تصرحياته عن أمركة 
متغلغة حتى النخاع، وإذا ما تريثت الفصائل على هكذا فكر فلن تقف عند حدود تقديم املقاومة 

على طبق من ذهب للكيان الصهيوني ميكنه من حتسني ربطة عنقه األمريكية 

إن السكوت على تصرحيات هذا املغرتب عن املقاومة هو مشاركة يف مثل هذه القضايا الوطنية 
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املفصلية اخلطرية وحنن يف كتائب شهداء األقصى نرفض هذا املوظف وتصرحياته املبنية على 
قاعدة تعطيل جهود الوحدة الوطنية واليت ال تنسجم مع طبيعة املقاومة يف وجهة االحتالل وهو ال 
ميثل سوى نفسه ونؤكد كل من ترضى عنه اإلدارة األمريكية والكيان الصهيوني وأجهزته وأدواته 

مرفوض من طرفنا وال مكان هلم بيننا.

اجملد للشهداء

كتائب شهداء األقصى/جناح حق العودة واملقدسات.
      2007/3/26فلسطني.

اعتقال  من  فيه  حي��ذر  مصطفى«  علي  »أب��و  الشهيد  كتائب  عن  ص��ادر  بيان   -13
املقاومني يف خميم العني بنابلس: 

اخليانة لن متر .. لن ننسى جرمية أرحيا و لن نغفر 

مجاهري شعبنا األبي: 

يف الوقت الذي تتواصل فيه سياسات اإلجرام الصهيونية حبق شعبنا من حصار واجتياحات 
وقتل وترويع, ويف الوقت الذي تتصدى فيه مقاومتكم الباسلة هلذه اجلرائم وتقارع العدو رغم قلة 
اإلمكانيات, ويرتقي أبناء هذا املشروع املقاوم شهداء يف ميادين وساحات النضال, ويرون ارض 
هذا الوطن بدمائهم الطاهرة دفاعا عن حريته, يصر فيه بعض إذناب املشروع الصهيوني على 
عمالتهم ويأبى هؤالء   إال أن يكونوا يف مكاهنم املعتاد كإذناب لالحتالل وأدوات رخيصة له, فاليوم 
خيرج املدعو ذياب العلي املسمى بقائد القوات, ليصدر قرارا بالقتل وإطالق النار على مقاتلينا 
البواسل أبناء كتائب الشهيد أبو علي مصطفى وأبناء املقاومة وفرساهنا, يف خميم العني, هؤالء 
اإلبطال الذين كانوا دوما فداءا للوطن واألرض وقدموا الشهيد تلو الشهيد من رفاقهم ولقنوا العدو 

الدروس يف خميمهم , خميم العني » هليب املقاومة« 

مجاهري شعبنا الصامد: 

 إذ نذكر هذا املدعو  ذياب العلي  بامسه لنؤكد أن الغرض من أيراد امسه هو حتميله املسؤولية 
يا شعب  سؤالنا  املقاومة,  أبناء  من  أي  أو  رفاقنا  من  بأي  مساس  أي  عن  واملباشرة  الشخصية 
الصمود والتضحيات يف هذه اللحظات اليت حياصر فيها أبناء املقاومة ال جلرم ارتكبوه إال أهنم 
قد أصابوا العدو يف املقتل املرة تلو املرة, أين كان املدعو ذياب العلي » يد االحتالل األكثر قذارة«,, 
ومقاومينا  رفاقنا  كان  حينما  نابلس  حمافظ  مبنصب  املسمى  حميسن  مجال  املستوزر  وسيده 
يصدون العدوان عن خميم الصمود وعن حمافظة الصمود حمافظة نابلس؟....  وأين هو وقواته 
وبنادقه حينما يرتكب العدو جرائمه حبق أبناء شعبنا , وسؤالنا أيضا ملاذا اختيار هذا التوقيت 
إصابات  وإيقاع  هلا  مقاومينا  وتصدي  للمخيم  العدو  قوات  اجتياح  على  واحد  يوم  بعد  بالذات 
اعرتف العدو من بينها بإصابة جندي, فهل يريد هؤالء إثبات دورهم كذراع لالحتالل لينفذوا نيابة 
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عنه مهمة تصفية وقتل أو سجن اسود املقاومة يف خميم الصمود؟!!! 

إننا يف كتائب الشهيد أبو علي مصطفى خناطب هؤالء موضحني بأن من يظن أننا نسينا ما 
ومن يظن أننا قد نغفر هذه  حدث يف سجن أرحيا أو نسينا صفقة املقاطعة القذرة فهو واهم, 
الوطنية,  للمصلحة  تغليبا  إال  وما سكوتنا وصربنا على هذه اجلرائم  أكثر,,  واهم  فهو  اجلرمية 
وحرصا على هذه املصلحة نؤكد اليوم أن الثمن سيكون باهظا ألي يد ستمتد لسالح املقاومة هذا 
السالح الطاهر الذي أذاق العدو الويل,, وان من حيلم بالعودة لزمن زج املقاومني يف السجون هم 
فقط العمالء وإذناب االحتالل ومشروعه, ونذكر اجلميع بان ابناء املقاومة مل ولن يكونوا عاجزين 
عن احملاسبة والقصاص من العمالء واخلونة وان أي قطرة دم من هؤالء الفرسان البواسل األوفياء 

ليست رخيصة عند مجاهري شعبنا أو عند مقاومينا. 

مقاومتنا مستمرة .... بنادقنا مشرعة
اجملد للشهداء ...... احلرية لألسرى ...... الشفاء للجرحى 

اخلزي والعار للخونة والعمالء وإذناب االحتالل 
الوطن أو املوت........ النصر أو الشهادة 

 
كتائب الشهيد أبو علي مصطفى 

                   دائرة اإلعالم العسكري 
2007/11/20             
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القانونية  التجاوزات  بني  وحكومتها..  »داي��ت��ون«  سلطة  الثالث:  احمل��ور 
والفضائح املالية:

1 - البيان الصادر عن رئيس وأعضاء  اجمللس التشريعي األسرى يف سجن جمدو 
الرافض لإلجراءات اليت تقوم هبا حكومة »دايتون«:

إدانة لإلجراءات اليت تقوم هبا حكومة سالم فياض

ندين ما تقوم به حكومة سالم فياض من إقصاء وظيفي ونقض لقرارات احلكومات السابقة، 
خمالفة بذلك صالحياهتا ومتعدية على لقمة عيش املوظفني وتزج هبم يف التجاذبات السياسية 

اليت ال شان هلم هبا وهذه سياسة ظاملة وفئوية ومرفوضة.

ال  فالشرعية  دستوريا  الباطلة  املراسيم  من خالل  التشريعي  اجمللس  على  االنقالب  نرفض 
تتجزأ و أعلى الشرعيات شرعيه للمجلس التشريعي.

الشامل  الوطين  احلوار  باستئناف  واحلريصة  املستقلة  والشخصيات  والفصائل  القوى  ندعو 
اجلاد فورا. وعدم تكريس الفصل الذي أحدثه االحتالل بني قطاع غزة والضفة الغربية، فال جيوز 

زيادة الفصل عن الواقع اجلغرايف بإجراءات تتخذها السلطة التنفيذية.

استنكار وإدانة حلملة املدامهات واالختطافات اليت يقوم هبا أناس ملثمون باسم األجهزة األمنية 
بالضفة، وميارسون األفعال املرفوضة ضد نواب يف الضفة أو يف األسر أو يف بيوهتم وممتلكاهتم 
ومكاتبهم كما حصل مع النائب أمحد احلاج علي .. وبيت رئيس اجمللس التشريعي .. وبيت النائب 

حسن يوسف.

نثمن اجلهود املشكورة اليت بذلت .. وأمثرت اإلفراج عن الصحفي الربيطاني )أالن جونسون( 
.. وخنص بالذكر حكومة تسيري األعمال برئاسة األستاذ إمساعيل هنيه .. وندعو إىل نبذ كل 

املمارسات اليت ختالف قيمنا وأخالقنا وتراثنا.

دون  مجيعها  الشرعيات  على  واحلفاظ  العقل  وحتكيم  واحلــوار  الوطنية  الوحدة  إىل  ندعو 
استثناء.

متمثلة  النواب  ضد  االحتالل  إلجــراءات  فلسطيين  طرف  استغالل  جواز  عدم  على  التأكيد 
باعتقاهلم يف تعطيل شرعية اجمللس التشريعي وااللتفاف على قضايا األغلبية والنصاب.

نؤكد على ضرورة استجابة األخ الرئيس أبو مازن لنداءات احلوار وعدم االجنرار وراء الضغوط 
اإلسرائيلية واألمريكية وتغليب املصلحة الوطنية العليا على مصاحل الفئة الفاسدة.

رئيس وأعضاء اجمللس التشريعي األسرى يف سجن جمدو
             عنهم رئيس اجمللس التشريعي  د. عزيز دويك



340

2 - نص اخلرب الذي نشره موقع »فلسطني اآلن« اإللكرتوني يكشف يه عن أمساء 
بعض املسؤولني عن قطع رواتب املوظفني:

فياض  عن حكومة سالم  وثائق رمسية صادرة  على  اإلخبارية  اآلن  فلسطني  حصلت شبكة 
الالشرعية يف رام اهلل »دايتون«، تكشف عن أمساء عدد من املتورطني يف رفع كشوفات مضللة 

بأمساء املوظفني من أجل فصلهم وقطع رواتبهم دون أي حق بذريعة عدم التزامهم بالشرعية.

وتفصح الوثائق أن سعدي الكرنز أمني عام جملس وزراء حكومة سالم فياض الالشرعية، أرسل 
املتعاونني معهم يف غزة، بعمل  الدوائر احلكومة ولعدد من  بتاريخ 2007/8/29م، لكافة  تعميم 
كشوفات بأمساء املوظفني الغري ملتزمون بالشرعية » يف إشارة إىل قرارات حكومة رام اهلل الال 

شرعية، اليت تسعى لضرب مؤسسات السلطة والوزارات وذلك من أجل فصلهم من وظائفهم .

وجاء يف الوثيقة: »هتديكم األمانة العامة جمللس الوزراء أمسى حتياهتا، وتعلمكم بقرار جملس 
الوزراء الصادر يف جلسته األسبوعية رقم )17( املنعقدة بتاريخ 2007/08/27 القاضي بفصل كل 

موظف ال يلتزم بالشرعية حبسب الفئة اليت ينتمي إليها املوظف ».

وجاء أيضا: »يفصل موظفو الفئة اخلاصة والعليا املخالفني للشرعية وغري امللتزمني هبا بقرار 
من السيد الرئيس، ويفصل موظفو الفئة األوىل فما دون بقرار من رئيس ديوان املوظفني العام 
بالتنسيق مع رئيس الدائرة احلكومية املختص على أن يتم إشعار األمانة العامة جمللس الوزراء 

بذلك«.

وحبسب الوثيقة فإن هذه القرارات بدأ العمل هبا بعد أسبوع من تارخيه حيث بدأت حكومة 
رام اهلل باختاذ اإلجراءات من أجل التنفيذ، ففي هذا السياق طالعنا مؤخرا وزير أوقاف فياض 

»بواطنة« ليعلن أنه سيقوم بفصل عدد من اخلطباء وأئمة املساجد الذين ال يلتزموا بالشرعية.

وتظهر الوثيقة أن وكيل وزارة الداخلية أمني مقبول كتب على الوثيقة، يف تاريخ 2007/9/5م، 
حيث أمر بتعميمه على مجيع الدوائر واجلهات املعنية برفع الكشوفات املضللة، وطالب بضرورة 

تزويدهم باألمساء اليت ينطبق عليها القرار. 

أما يف موضوع املوظفني املوقوفة رواتبهم، فقد وجه الكرنز كتاب آخر بتاريخ 2007/9/6م لوزراء 
حكومة فياض وعدد من اجلهات املتعاونة معهم يف غزة، قال فيه :هتديكم األمانة العامة جمللس 
الوزراء مبالحظاتكم  العامة جمللس  األمانة  تزويد  من حضرتكم  وترجو  أطيب حتياهتا،  الوزراء 
النهائية بشأن املوظفني املوقوفة رواتبهم خالل مدة ال تتجاوز 2007/09/13. وذلك هبدف رفع 
الكشوفات النهائية لوزارة املالية العتمادها وإهناء امللف بصورته النهائية ، كما نرجو من حضرتكم 
تسليم كتاب فيمن ترغبون بإعادة صرف رواتبهم أو إيقاف صرف رواتبهم لألمانة العامة، شاكرين 

لكم حسن تعاونكم.

وكشفت الوثيقة الرمسية عدد من أمساء املتورطني يف رفع الكشوفات املضللة حبق املوظفني 
يف األجهزة األمنية، واملؤسسات املدنية، وهم:
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- طه الفقيه، وهو أحد مسئويل دائرة الشئون اإلدارية يف وزارة الداخلية بالضفة الغربية

وهو:  النقال  هاتفه  رقم  وأظهرت  غــزة،  بقطاع  الداخلية  وزارة  يف  مستشار  األغــا،  بيان   -
0599994399، هذا وأفادت مصادر مطلعة أن احلكومة الفلسطينية الشرعية بقيادة دولة رئيس 
وزارة  اإلدارية يف  للشئون  »األغا« من منصبه كمدير  املدعو  بنقل  الوزراء إمساعيل هنية قامت 

الداخلية وتعينه مستشارا وذلك بعد أن تأكد للحكومة الشرعية تآمره على املوظفني.

- و )األخ سلطي( جلنة طوارئ غزة ، كما ظهر يف الوثيقة.

وتظهر الوثيقة بأن أمني مقبول وكيل وزارة الداخلية طالب بتاريخ 2007/9/9م هؤالء األشخاص 
والذي  يوم 2007/9/13م،  له قبل  ورفعها  الكرنز،  به  بعمل كشوفات وفق ما طالبهم  باإلسراع 

يوافق يوم غد من يوم نشر التقرير والوثائق املوافق األربعاء 2007/9/12م. 

حسبنا اهلل ونعم الوكيل. 
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3 - صورة عن نص الوثيقة الصادرة عن حكومة سالم فياض الكاشفة عن أمساء 
بعض املسؤولني املتورطني يف قطع رواتب املوظفني
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: 4- وثيقة تثبت تورّط املدعو »أمحد قريع« يف قضية فساد مايلٍّ
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احملور الرابع: السلطة وإعالمها.. وسياسة تكميم األفواه وطمس احلقائق:

1- صورة عن اخلطة الرباعية لكشف املستور اليت أعدهتا »فتح« لتشويه مواقف حركة 
محاس :
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2- تصريح صحفي صادر عن عائلة املعتقل مؤيد بين عودة:

ـــا مــــؤيــــد قبل  ـــن ـــن ـــال اب ـــق ـــاعـــت ــيــة ب ـــــزة األمــــنــــيــــة الــفــلــســطــيــن ـــد قــــامــــت األجـــــه ـــق ل
األحــــــد22 \7\2007م. ـــــوم  ي طـــمـــون  يف  مـــنـــزلـــنـــا  مــــن  يـــومـــا  عـــشـــريـــن  مــــن   أكـــثـــر 

ــه هــو عند  ب ــا  أخــربن مــا  عــلــى  بــنــاء  ـــاس  وق لتعذيب شــديــد  ــعــرض  وت نقله إىل جــنــني  ــم مت  ث
ال حقا.  عنهم  اإلفــــراج  ومت  معه  كــانــوا  الــذيــن  السجناء  بــه  أخــربنــا  ومــا  نابلس  يف  ــه  ــارت  زي
وتفصيال  مجـــلـــة  هــــو  نـــفـــاهـــا  ــــة  وواهــــي كــــاذبــــة  بــــاعــــرتافــــات  اإلدالء  عـــلـــى  أجـــــرب  وقـــــد 
ــــرتفــــوا عليه.  اع الــــذيــــن  ــني  ــل ــق ــت ــع امل ــض  ــع ــب ب مـــواجـــهـــتـــه  ـــدمـــا مت  وعـــن  أمــــــام احملـــكـــمـــة 
.2007\8\2 اخلـــمـــيـــس  يـــــوم  ــيــد  جــن ســـجـــن  إىل  جـــنـــني  ســـجـــن  مــــن  ـــد  ـــؤي نـــقـــل م  مت 

يوم  بنابلس  بزيارته يف سجن اجلنيد  لنا  وثم مسح  نابلس  إىل احملكمة يف  مؤيد  إرســال  ثم مت 
تعرض لتعذيب شديد  أنه  مؤيد  أخربنا  الزيارة  نضال ويف  اخوه  زاره  اإلثنني 6\8\ 2007حيث 
اهتامه  من بينها  الصحة  من  أســاس هلا  ال  اعرتافات  التوقيع على  على  وأجــرب  وقــاس يف جنني 
منه  والطلب  وحيازة األسلحة  التنفيذية  والقوة  القسام  كتائب  يف  بعضويته  اهتامه  ثم  باخليانة 
التنفيذية  القوة  بعضويتهم يف  أبناء »محاس« يف طمون  األخوة من  االعرتاف على جمموعة من 
مواجهته  مت  أنه  وقــال لنا مؤيد  ومالحقتهم  اعتقاهلم  تربير  أجل  من  األسلحة  على  وتدريبهم 
ببعض املعتقلني وأنه أنكر هذه االعرتافات أمامهم وأمام احملققني. وقد أخربنا مؤيد أهنم قاموا 
قضيته. ملتابعة  حمام  تكليف  مؤيد  منا  طلب  ــادة. وقد  اإلف هذه  وهو يقرأ  بالفيديو   بتصويره 

ــــا حنــــــذر مـــــن تـــشـــويـــه صــــــــورة أبـــنـــنـــا وعـــائـــلـــتـــنـــا  ــــن ونـــــؤكـــــد يف هــــــذا الــــســــيــــاق أن
ـــد أحــــــد كــــائــــن مــــن كــــان.  ـــي ـــا لـــعـــبـــة ســـيـــاســـيـــة ب ـــن ـــن  وأنــــنــــا لــــن نـــقـــبـــل أن يــــكــــون اب
ــنــا إىل احملــكــمــة يــــوم األربــــعــــاء بـــصـــورة مــفــاجــئــة قــبــل أن نــتــمــكــن من  ــن ثـــم مت إرســـــال أب
يــتــم اإلعـــــداد هلا. لــتــبــني هـــذا احملــاكــمــة أن خــطــة مــاكــرة   تكليف حمـــام ملــتــابــعــة الــقــضــيــة 

ــيــة األقـــصـــى أن هـــنـــاك مـــصـــادر يف األجـــهـــزة  ــــعــــاء عــلــمــنــا مـــن فــضــائ ــــوم األرب مـــســـاء ي
الصحية. ــه  ــت حــال ـــدهـــور  ت بــســبــب  املــســتــشــفــى  ــا إىل  ــن ــن اب بــنــقــل  أبــلــغــتــهــم  قـــد   األمـــنـــيـــة 

يوم اخلميس توجهنا إىل نابلس وقابلنا العديد من قادة األجهزة األمنية أوهلم حمافظ نابلس والنائب 
 العام وقائد املنطقة ومسؤول خمابرات نابلس وقائد قوات األمن الوطين وأعطونا روايات متناقضة وهي:
نــابــلــس هنائيا. إىل  ــه  ــقــل ن يــتــم  ومل  هنــائــيــا  نــابــلــس  يف  لــديــنــا  حمــتــجــز  ـــري  غ  .1مــــؤيــــد 

قمنا باالتصال  وقــد  إســرائــيــل.  يف  مستشفى  إىل  نقله  ومت  سيئة  الصحية  حالته  .2مــؤيــد 
االســم لديهم.  هبــذا  مريض  وجــود  عــدم  لدينا  ـــدوا  وأك اإلسرائيلية  املستشفيات  كافة   على 
وقد قمنا باالتصال على اهليئة الفلسطينية املستقلة حلقوق اإلنسان وقد أخربونا أهنم أجروا اتصاالهتم 
 مع األجهزة وأخربوهم بأن مؤيد مت نقله إىل مستشفى إىل إسرائيل بسبب تدهور حالته الصحية. 
السيدة خالدة جرار أخربتنا يف متام الساعة 11 مساء يوم اخلميس 9\8\2007 بواسطة الدكتور 
الغربية الذي  بالعميد توفيق الطريواي نائب مدير خمابرات الضفة  أمين ضراغمة أهنا اتصلت 
 أخربها بوفاة مؤيد سريريا ووجوده داخل مستشفى يف إسرائيل دون إعطاء أية تفاصيل أخرى.

مؤيد  أن  احملافظ  وقــد أخربنا  جنني  حمافظ  إىل   2007\8\10 اجلمعة  يــوم  صباح  توجهنا 
بزيارته.  لنا  املستشفى ويسمح  عــن  أخبارنا  سيتم  ــه  وان مستقر  وضعه  وأن  املستشفى   يف 
ـــد وهـــــو يـــتـــحـــدث على  ـــؤي ـــصـــور يــظــهــر فـــيـــه م ـــســـاء اجلـــمـــعـــة بـــشـــريـــط م فــوجــئــنــا م
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ـــه. وضـــع عــــن  بـــشـــكـــل رمســــــي  ــــا  ــــارن إخــــب ـــم  ـــت ي أن  دون  انــــــه خبــــري  فــلــســطــني   قــــنــــاة 
نود يف هذا اجملال أن نؤكد على ما يلي: 

• نرفض االهتامات املوجهة ضده وأن هذه االهتامات بالنسبة لنا هي أخطر من قتله. 

• لقد مت التالعب بأعصاب عائلتنا وأهل البلدة ومت استغالل ابننا يف لعبة سياسية مرفوضة 
من قبل األجهزة األمنية.

اإلنسان  الفلسطينية املستقلة حلقوق  واهليئة  األقصى  وفضائية  حركة محاس  دور  • نثمن 
وأعضاء اجمللس التشريعي وعضو بلدية طمون الدكتور جهاد بين عودة وكافة الشخصيات اليت 

وقفت إىل جانبنا يف البحث عن ابننا. ومتابعة موضوع اختفائه

• حنمل األجهزة األمنية مسؤولية اختفاؤه حتى اآلن ونطالب مبعرفة مصريه.

إخوة املعتقل مؤيد راشد بين عودة/طمون
السبت  11 /08 /2007        
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3- بيان حركة محاس حول منع صحيفيت »فلسطني« و«الرسالة«:
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وثيقيَّة: ثانيا: الصور التَّ

• صور تربز حجم املمارسات اإلجرامية ضد أبناء حركة محاس من اعتقال واختطاف 
وتعذيب حتى املوت.

جامعات  من  اإلسالمية  الكتلة  إقصاء  يف  السلطة  ألجهزة  األمين  الــدور  تربز  • صور 
الضفة الغربية والتدخل يف نشاطاهتا واقتحام وحرق املدارس واملؤسسات التعليمية.

جامعات  من  اإلسالمية  الكتلة  إقصاء  يف  السلطة  ألجهزة  األمين  الــدور  تربز  • صور 
الضفة الغربية والتدخل يف نشاطاهتا واقتحام وحرق املدارس واملؤسسات التعليمية.

• صور تربز انتهاكات األجهزة األمنية حبق املؤسسات التشريعية واجلمعيات اخلريية 
األهلية وجلان الزكاة.

• صور توّضح استجابة بعض أجنحة كتائب األقصى التابعة حلركة فتح ملؤامرة تسليم 
السالح.

• صور توثق انتهاكات األجهزة األمنية ضد املؤسسات اإلعالمية.

• صور توثق ملمارسات األجهزة األمنية يف قمع املسريات السلمية.
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صور تربز حجم املمارسات اإلجرامية ضد أبناء حركة محاس من اعتقال واختطاف 
وتعذيب حتى املوت:

نَمْ  يا شهيدنا.. فدماؤك ستظل وصمة عار تالحق من أعدموكالشهيد الشيخ جمد الربغوثي يف منزله

آثار التعذيب الذي تعرّض له الشهيد جمد الربغوثي يف سجون سلطة »دايتون«

جانب من مسرية غاضبة تندّد باغتيال الشهيد جمد 
الربغوثي

آثار الكدمات بادية على قدمي الشهيد جمد الربغوثي
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مجال األسطة، يف  حالة املوت السريري  إثر التعذيب املستمر يف سجون سلطة »دايتون«

الشهيد الطالب حممد رداد الذي أعدم برصاص غادر 

 املعتقل جمد اجلبور يرقد يف املستشفى إثر تعذيبه يف 
سجون عباس

صور تربز حجم املمارسات اإلجرامية ضد أبناء حركة محاس من اعتقال واختطاف 
وتعذيب حتى املوت:
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ممارسات بشعة وانتهاكات فظيعة حبق املواطن جمدي اجلبور يف أقبية سجون الضفة

اختطاف وترويع .. أنت ملتح .. إذن أنت يف مرمى أجهزة »دايتون«

أفراد من األجهزة األمنية خيتطفون الشيخ ماهر اخلراز

صور تربز حجم املمارسات اإلجرامية ضد أبناء حركة محاس من اعتقال واختطاف 
وتعذيب حتى املوت:
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صور تربز حجم املمارسات اإلجرامية ضد أبناء حركة محاس من اعتقال واختطاف 
وتعذيب حتى املوت:

اختطاف كل ذي حليةاختطاف من املنازل وترويع لألهايل

اختطاف على الطريقة الصهيونية
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صور تربز الدور األمين ألجهزة السلطة يف إقصاء الكتلة اإلسالمية من جامعات الضفة 
الغربية والتدخل يف نشاطاهتا واقتحام وحرق املدارس واملؤسسات التعليمية :

طالبات من الكتلة اإلسالمية يتظاهرن ضد جرائم مسلحي »فتح« وشبيبتها ضد مصليات الطالبات يف جامعة النجاح

آثار اقتحام مليشيات عباس لسكنات طالب الكتلة اإلسالمية بنابلس
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صور تربز الدور األمين ألجهزة السلطة يف إقصاء الكتلة اإلسالمية من جامعات الضفة 
الغربية والتدخل يف نشاطاهتا واقتحام وحرق املدارس واملؤسسات التعليمية :

األجهزة األمنية تقتحم باحة جامعة النجاح بنابلس يف تعدٍّ سافر 
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صور تربز الدور األمين ألجهزة السلطة يف إقصاء الكتلة اإلسالمية من جامعات الضفة 
الغربية والتدخل يف نشاطاهتا واقتحام وحرق املدارس واملؤسسات التعليمية :
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اخلريية  واجلمعيات  التشريعية  املؤسسات  حبق  األمنية  األجهزة  انتهاكات  تربز  صور 
األهلية وجلان الزكاة.

مسلحو »كتائب األقصى« يقتحمون مديرية الرتبية والتعليم مسلح »فتحاوي« ميارس هوايته يف اقتحام املؤسسات
باخلليل

مسلحو »فتح« حيرقون حافالت تابعة ملدرسة اإلسراء النموذجية بطولكرم
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اخلريية  واجلمعيات  التشريعية  املؤسسات  حبق  األمنية  األجهزة  انتهاكات  تربز  صور 
األهلية وجلان الزكاة.

آثار اقتحام مسلحي »فتح« ملقر مجعية النهضة بسلفيت

ميليشيات عباس متعن يف جرائمها الوحشية وحترق سيارات إسعاف مستشفى طولكرم
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اخلريية  واجلمعيات  التشريعية  املؤسسات  حبق  األمنية  األجهزة  انتهاكات  تربز  صور 
األهلية وجلان الزكاة.

آثار اقتحام مسلحي »فتح« ملقر مركز »جذور« الثقايف

مركز رعاية الطلبة املبدعني يتعرض لعملية سطو وختريب من قبل مسلحي »فتح«

آثار اقتحام مسلحي »فتح« ملقر نقابة املعلمني
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صور توّضح استجابة بعض أجنحة كتائب األقصى التابعة حلركة فتح ملؤامرة تسليم السالح.
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صور توثق انتهاكات األجهزة األمنية ضد املؤسسات اإلعالمية.

آثار اقتحام مسلحي »فتح« ملقر شركة »الثريا« اإلعالمية بنابلس
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صور توثق انتهاكات األجهزة األمنية ضد املؤسسات اإلعالمية.

آثار اقتحام مسلحي »فتح« ملقر تلفزيون »سنا«
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صور توثق ملمارسات األجهزة األمنية يف قمع املسريات السلمية

جانب من االعتصام النسوي أمام سجن جنيد بنابلس 

مسرية نسائية تطالب األجهزة األمنية باإلفراج عن املختطفني يف سجون السلطة
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صور توثق ملمارسات األجهزة األمنية يف قمع املسريات السلمية

بأيِّ ذنب يُقاد هذا العجوز ؟! مسرية سلمية تواجه هبراوات األجهزة األمنية

بدون تعليق !!



366

انتشار مكّثف ألفراد األمن لقمع مسرية سلمية

أجهزة األمن تقمع بالقوة مسرية ضد »أنابوليس«

افتخار بالتنسيق األمين مع االحتالل

من يفرتض هبم مقاومة االحتالل يسريون جبانبه حلمايته!
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الفهرس

املقدمة
مة حلركة محاس يف الضفة الغربية • احملور األول: خطة اإلقصاء املنظَّ

أواًل: استهداف رموز احلركة وكوادرها ومناصريها باملالحقة واالختطاف وإطالق النار واالعتقال والتعذيب
- استهداف احلركة يف الضفة بعد أحداث احلسم يف قطاع غزة

- املخالفات القانونية اليت صاحبت ظاهرة االعتقال السياسي ألبناء »محاس« 
- سجون سلطة »دايتون« .. الداخل مفقود واخلارج مولود

- سجن »جنيد« .. مسلخ الضفة الغربية
قون يف سجون السلطة أطقم فلسطينية وصهيونية وأمريكية يديرُها اجلنرال »دايتون«  - احملقِّ

- اإلرهاب النفسي يف سجون سلطة احلكم الذاتي ومناذج من التعذيب
- روايات نزالء يف سجن »جنيد« 

- إعدامات يف أقبية التحقيق .. سجل أسود لألجهزة األمنية
- الشهيد جمد الربغوثي .. الشاهد احليّ على جرائم االغتيال السياسي 
ثانياً: استهداف املؤسسات التشريعية واخلريية والثقافية ودور العبادة 

- اقتحام املؤسسات التشريعية ومكاتب »كتلة التغيري واإلصالح« التابعة حلركة محاس 
- االعتداءات على دور العبادة واجلمعيات اخلريية والثقافية وإغالق مكاتبها وسرقة حمتوياهتا 

- املّس بالوجود القانوني للجمعيات األهلية 
- االعتداءات على اجلمعيات األهلية 

- إغالق جلان الزكاة 
- مناذج من االنتهاكات حبق اجلمعيات األهلية واخلريية يف الضفة الغربية 

- التعرّض للعاملني يف البلديات واجلمعيات األهلية 
- جتميد احلسابات البنكية 

- التأثريات السلبية إلغالق اجلمعيات األهلية 
- االعتداء على حرمة املساجد وروّادها والعبث مبكتباهتا 

- مساجد الضفة تشكو فقدان روَّادها وغياب دروس الدعوة وحلقات الذكر 
- غياب األنشطة الدعوية يف مساجد الضفة 

- حلقات حتفيظ القرآن أضحت جزءاً من املاضي 
ثالثاً: استهداف املسرية التعليمية يف خمتلف مراحلها ومالحقة أبناء الكتلة اإلسالمية 

- طالب التوجيهي واملصري اجملهول وراء الفوضى التعليمية 
- الغش عنوان املرحلة .. واملستقبل جمهول لطلبة املرحلة الثانوية 

- استهداف املدارس واعتقال املدّرسني واملدراء 
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- اقتحام املدارس وسرقة حمتوياهتا وترهيب الطلبة 
- اعتداءات األجهزة األمنية على الطلبة والكتلة اإلسالمية يف جامعات الضفة الغربية 

- الطالب حممَّد ردَّاد .. أول شهيد داخل احلرم اجلامعي برصاص أجهزة سلطة »دايتون« 
- اعتداءات األجهزة األمنية على الطالبات يف جامعات الضفة الغربية 

- الكتلة اإلسالمية يف جامعات الضفة .. ودور األجهزة األمنية يف عرقلة مشاركتها يف االنتخابات الطالبية 
• احملور الثاني: املقاومة يف الضفة الغربية بني سندان السلطة ومطرقة االحتالل 

أواًل: الشراكة بني االحتالل واألجهزة األمنية وتقاسم األدوار 
- التنسيق األمين مع االحتالل 

- لقاءات أمنية على أعلى مستوى 
- تفاخر بالتنسيق األمين مع االحتالل 

- االحتالل يشيد بارتفاع مستوى التنسيق األمين مع أجهزة السلطة يف الضفة
- أزالم التنسيق األمين مع االحتالل 

- تناقض بني التصرحيات اإلعالمية ألزالم التنسيق األمين وما حيدث على أرض الواقع 
- تقاسم األدوار مع االحتالل 

- دعم األجهزة األمنية بأموال الصهاينة واألمريكان 
- سخاء األمريكان واألوروبيني يف دعم أجهزة »دايتون« األمنية يف الضفة الغربية 

- »األكادميية الفلسطينية للعلوم األمنية« صرح للتنسيق األمين 
- قوَّات »بدر« والدور املشؤوم املراد هلا 

ثانياً: ضرب املقاومة ومالحقة كوادرها 
- جتريم املقاومة قانونياً 

- تداعيات مرسوم »عبَّاس« وتصرحيات مستشاريه 
- مالحقة املقاومني وسالح املقاومة 

- مناذج من االعتداءات على املقاومني 
• احملور الثالث: سلطة »دايتون« وحكومتها الالشرعية .. بني التجاوزات القانونية والفضائح املالية 

 أواًل: املراسيم الرئاسية واإلجراءات غري الدستورية للحكومة »الدايتونية« 
- القرارات والتجاوزات القانونية اليت انتهكت مواد الدستور 

- قرار تشكيل حكومة الطوارئ الالشرعية 
- قرار حّل وإغالق أكثر من 103 مجعية أهلية يف الضفة الغربية 

- قانون متلّك األراضي الفلسطينية لألجانب 
- الدعوة النتخابات تشريعية مبكرة 

- جتريم املقاومة من الناحية القانونية 
- أجهزة أمن السلطة تتجاوز القرارات القضائية 

- اإلجراءات غري الدستورية اليت اختذها رئيس السلطة وحكومته الالشرعية بعد عملية احلسم يف غزة 
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ثانياً: اإلقصاء الوظيفي وقطع الرواتب 
- اإلقصاء الوظيفي 

- قطع الرواتب 
ثالثاً: الفضائح املالية لرموز سلطة »دايتون« 

• احملور الرابع: السلطة وإعالمها .. وسياسة تكميم األفواه وطمس احلقائق 
أواًل: أموال طائلة لدعم الفربكات اإلعالمية ضد حركة محاس 

- »اخلطة الرباعية لكشف املستور« 
رت للكذب والتشهري باملقاومة  - وسائل إعالم »فتح« سخِّ

- وكالة »وفا« لألنباء وادِّعاء االلتزام بوقف احلمالت اإلعالمية 
- مؤيد بين عودة .. وسيناريو العمالة الزائف 

- دراسة إعالمية تظهر أنَّ خطاب »فتح« اإلعالمي موجَّه يف غالبيته ضد »محاس« 
ثانياً: االنتهاكات واالعتداءات حبق الصحفيني ووسائل اإلعالم 

- انتهاكات طالت مؤسسات إعالمية يف الضفة الغربية 
- انتهاكات حبق الصحفيني واإلعالميني يف الضفة الغربية 

- منع التغطية اإلعالمية للفعاليات الشعبية يف الضفة الغربية 
- منع طباعة وتوزيع الصحف يف الضفة الغربية 

- حظر نشر أخبار املقاومة 
• احملور اخلامس: ملحق خاص بالبيانات والوثائق والتصرحيات والصور التوثيقية 

أواًل: جداول إحصائية 
ثانياً: البيانات والتصرحيات والوثائق 

ثالثاً: الصور التوثيقية
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