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توطئة:

عند �سدور �لكتاب �لأ�سود )�جلزء �لأول( بتاريخ 2008/6/15م، و�لذي ف�سح �نتهاكات �ل�سلطة، وك�سف 

�أن تكف �لأجهزة  �أبناء �ل�سعب �لفل�سطيني يف �ل�سفة �لغربية، كان �لأمل  ممار�سات �أجهزتها �لأمنية �سد 

�لأمنية عن ممار�ساتها غري �لوطنية. لكن هذ� �لأمل خاب؛ حيث �زد�دت وترية هذه �ملمار�سات، و�أمعنت 

جرمًا  يقرتفو�  مل  �لذين  �ملعتقلني،  �سد  و�لوح�سي  �مل�ستمر  �لتعذيب  وممار�سة  و�لعتقال،  �لختطاف  يف 

�سلبها �لحتالل  �لتي  ثو�بت وطنهم وحقوقهم  بكر�مة، حمافظني على  �لعي�س  يريدون  �أنهم  �سوى  �أو ذنبًا، 

�ل�سهيوين..

�لغربية  �ل�سفة  باأمر حاكم  �ملوؤمترة  �لأمنية  �لأجهزة  تلك  �نتهاكات  ن�ستمر يف ك�سف  �أن  لز�مًا علينا  وكان 

لدعم  و��سحٌة  ر�سالٌة  �إلَّ  �مل�سينة،  �ملمار�سات  لتلك  وتوثيُقنا  ُدنا  َر�سْ وما  د�يتون«،  »كيث  �لأمريكي  �جلرن�ل 

�سمود �أبناء �سعبنا �لف�سطيني يف �ل�سفة �لغربية �لذين يعانون كل يوم من ظلم ذوي �لقربى من جهة، ومن 

ظلم �ل�سهاينة �ملحتلني، ويبقى ظلم ذوي �لقربى �أ�سد مظاظة من �أيِّ �أمل.. 

حيث  من  �لأول،  �جلزء  �سنُوه  �نتهى  حيث  من  ليبد�أ  �لأ�سود،  �لكتاب  من  �جلديد  �لإ�سد�ر  هذ�  ياأتي  لذ� 

�إىل  ن�سعى  �لتي  �ل�سورة،  لتكتمل  �ملنهج،  حيث  من  و�لتوثيق،  �سد  �لرَّ يف  ذ�ته  �لأ�سلوَب  وينتهج  �لتاريخ، 

ن منهما وثيقة تاريخية ت�سهد على �لو�سع �لفل�سطيني  �إي�سالها للر�أي �لعام �لعربي و�لإقليمي و�لدويل، ولنكوِّ

يف �ل�سفة �لغربية �ملحتلة، وما يعانيه �أبناوؤها ورجالتها وطالبها وحر�ئرها وموؤ�س�ساتها �لتعليمية و�لرتبوية، 

من ممار�سات غري �أخالقية ول وطنية ول �إن�سانية، فاقت �لتوقعات كلها يف جتاوزها �لأعر�ف كلها.

�لأمنية  �لأجهزة  و�لتوثيق ممار�سات  �سد  بالرَّ يغطي  �لثاين(  �لأ�سود )�جلزء  �لكتاب  �لإ�سد�ر من  �إنَّ هذ� 

�ملختلفة، و�نتهاكات حكومات فيَّا�س غري �ل�سرعية �ملتعاقبة يف �ل�سفة �لغربية، من تاريخ 2008/6/15م �إىل 

غاية 2009/12/31م. ويتوّزع هذ� �لكتاب على خم�سة مباحث هي:

•�ملبحث �لأول: �لختطاف و�لعتقال �سد �أبناء �ملقاومة و�أن�سارها. 	

•�ملبحث �لثاين: �أ�سناف �لتعذيب و�لقتل يف �سجون �سلطة فريق«�أو�سلو«. 	

ا�س. •�ملبحث �لثالث: حر�ئر �ل�سفة �لغربية وجتاوز�ت �أجهزة �أمن عبَّ 	

•�ملبحث �لر�بع: م�ساجد �ل�سفة �لغربية يف قب�سة حكومة فيَّا�س غري �ل�سرعية. 	

•�ملبحث �خلام�س: مالحقة نا�سطي �حلركة �لطالبية يف �ل�سفة �لغربية. 	

ويف �خلتام، و�إىل غاية كتابة هذه �لأ�سطر، ل تز�ل هذه �ملمار�سات، وتلك �لنتهاكات م�ستمرة، �سمن خمطط 

و��سح �ملعامل، ما د�م �أن هناك من يعار�س نهج �أو�سلو �لتفريطي للحقوق و�لثو�بت.





املبحث الأول:

 الختطاف والعتقال �سد اأبناء 

املقاومة واأن�سارها
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املبحث الأول: الختطاف والعتقال �سد اأبناء املقاومة واأن�سارها

متهيد:

�سمودهم،  ويقمع  �لفل�سطيني،  �ل�سعب  �أبناء  �ملحتل  وجي�سه  �ل�سهيوين  �لعدو  يالحق  �أن  بيعي  �لطَّ من  �إنَّه 

ويقتل �ملقاومني فيهم، �أو يرميهم يف غياهب �ل�سجون، �أو ينكل بهم، �أو يعذبهم.. لأنهم �أ�سحاب �حلق، وهو 

�ملغت�سب لأر�سهم، يحاول ��ستئ�سالهم و�قتالعهم منها.

لكن �لأمر �لغريب �أن ميار�س هذ� �لفعل �لإجر�مي غري �لإن�ساين، ُطغمة من �أبناء �ل�سعب �لفل�سطيني، باعت 

�لأمريكي  �ل�سهيوين  �مل�سروع  لذلك  �لتنفيذ  �أد�ة  لت�سبح  فل�سطني،  �أعد�ء  حاكه  مل�سروع  وذمتها  �سمريها 

�لهادف للق�ساء على �ملقاومة وحماربة �ملقاومني، وقتل روح �ل�سمود و�لتحدي يف نفو�س �ل�سعب �لفل�سطيني 

�لذي قاوم �لحتالل منذ �أن �حتلت �أر�سه.

�أمني فا�سح، وتبادل لالأدو�ر )عاملك�سوف(،  �ليوم، من تن�سيق  �إنَّ �لذي يح�سل يف �ل�سفة �لغربية �ملحتلة 

بني �أجهزة �أمن �سلطة عبا�س وبني جي�س �لحتالل �ل�سهيوين، يتم �سمن خمطط �سهيوين مدرو�س وحتت 

له  من  كل  ومالحقة  �ملقاومة،  ��ستئ�سال  �إىل  ي�سعى  د�يتون«،  »كيث  �لأمريكي  �جلرن�ل  وتوجيه  �إ�سر�ف 

عالقة بها، ويف مقدمتهم �أبناء وكو�در حركة �ملقاومة �لإ�سالمية )حما�س(، وموؤ�س�ساتها �لدعوية و�خلريية 

و�لتعليمية، فالتَّخطيط و�لإ�سر�ف �أمريكي �سهيوين، و�لتنفيذ �لذي فاق �لتخطيط لأجهزة �أمن ر�سعت من 

لبان �ملفاو�سات �لعبثية، و�رتوت من �ملاء �لآ�سن لتفاقات �أو�سلو، وتدربت على �أيد خرب�ء �أمريكيني و�سهاينة 

ل يهمهم �إل حماية �أمن مغت�سبيهم.

فجي�ُس �لحتالل �ل�سهيوين �ليوم، يف مدن �ل�سفة �لغربية وقر�ها، ويف ظل �لتاآمر �لأمني بينه وبني �أجهزة 

عًا، ملا تقوم به تلك �لأجهزة »�لد�يتونية«  قًا وم�سجِّ جًا، بل م�سفِّ �أمن �سلطة عبا�س �ملنتهية وليته، يبقى متفرِّ

�لتي باعت �سمرَيها وثو�بَتها �لوطنية بثمن َبْخ�س.

و�أد�وؤها  ومك�سوفة..  �لأجانب  لأمر�ئها  �لغربية... جهودها خمل�سة  �ل�سفة  »�لد�يتونية« يف  �لأمن  فاأجهزة 

وحقوقه  �لوطنية  ثو�بته  على  �ملحافظ  �لفل�سطيني  �ملو�طُن  ويبقى  بامتياز..  ع  �ملتوقَّ فاق  �ل�ساقط  �لأمني 

لطة  ذه بنو �لوطن؛ فالذي ترتكه �أجهزة �ل�سُّ �مل�سروعة يف مقاومة �ملحتل �سحيًة لتاآمر �أمني يرعاه �لأعد�ء وينفِّ

لطة، تعذيبًا و��سطهادً�،  يلتقطه جي�ُس �لحتالل، و�لذي تفرج عنه �أجهزة �لحتالل تتوله �أجهزة �أمن �ل�سُّ

بت عليها  وح من �لبدن عرب و�سائل تعذيب �إجر�مية ووح�سية، تدرَّ و�سرقًة للممتلكات، و�أخريً� �لقتل و�إخر�ج �لرُّ

هذه �لأجهزة على �أيد �أجنبية خبيثة.

وليَت تلك �لأجهزة �لأمنية »�لد�يتونية« تعرتف مبا �قرتفت �أيادي جالديها وزبانيتها، لكنَّ �لكذب و�لتزوير 

طهم يف �ختطاف و�عتقال كو�در �ملقاومة وخرية رجال فل�سطني  وقلب �حلقائق ديدنهم، فبعد تنفيذ خمطَّ
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يخرج  �ملوت،  حتى  �ل�سعيفة،  �أج�سادهم  بحق  �أنو�عه  �أب�سع  وممار�سة  تعذيبهم  وبعد  ودعاة،  علماء  من 

ة، ليكّرر �لأ�سطو�نة �مل�سروخة �لتي ملَّها �ل�سعب  �لناطق �لإعالمي با�سم تلك �لأجهزة »�لد�يتونية« يف كل مرَّ

ابق �لر�بع.. مات نتيجة جلطة قلبية ب�سبب �إدمانه  �لفل�سطيني، فيقول: لقد �نتحر.. لقد �ألقى بنف�سه من �لطَّ

على �لتدخني...!!!

�أنَّ  علمًا  للحقيقة،  نزيه  تق�سٍ  دون  لتربير جرميتهم  مرتكبي �جلرمية،  كلُّها من طرف  تاأتي  رو�يات  �إنها 

بني من �حلدث تناق�ُس متامًا ما ذهَب �إليه �ملجرمون يف رو�يتهم. رو�ياِت منظمات حقوق �لإن�سان، و�ملقرَّ

د �تهامات متبادلة،  �إنَّ �لو�قع �ملرير �لذي يعي�سه �ملعتقلون و�ملختطفون يف �سجون �أمن �سلطة عبا�س، لي�س جمرَّ

ى �خلط �لأحمر، وجتاوز �لُعرف �لفل�سطيني،  �أونظرة وفق �أجندة حزبية، بل �لو�قع �أ�سّد من ذلك، وقد تعدَّ

لي�سل �إىل ��ستدعاء �لأخو�ت �لفا�سالت من زوجات وبنات و�أخو�ت �ل�سهد�ء و�لأ�سرى، لتقوم هذه �لأجهزة 

« و�إهانتهن عدَة �ساعات، و�أحيانًا لأيام، و�سط �حلرِّ �ل�سديد. �لأمنية »�لد�يتونية« بـ»�سبحهنَّ

ويف �لوقت �لذي تن�سط فيه �جلهود �ملبذولة لإجناح �حلو�ر �لفل�سطيني، ويف �لوقت �لذي ُتفِرج فيه �حلكومة 

توّرط جزٍء كبري منهم يف  نية رغم  �أكرث من مئة معتقل مبنا�سبة �سهر رم�سان كبادرة ح�سن  يف غزة عن 

ُعْر�َس  بها  وي�سربون  �جلهود  بهذه  �كرت�ثهما  عدم  فتح  وحركة  �هلل  ر�م  فريق  د  يوؤكِّ �أمنية،  خمالفات 

�حلائط؛ ويت�سح ذلك من خالل �رتفاع وترية �لعتقالت �ل�سيا�سية يف �ل�سفة �لغربية �سد قياد�ت و�أبناء 

حركة حما�س، و�ملنا�سرين مل�سروع �ملقاومة و�حلفاظ على �لثو�بت، لُتْمِعَن هذه �لأجهزة �لأمنية يف عمليات 

�لختطاف و�لعتقال.

�صد والتَّوثيق تلك التجاوزات واالنتهاكات: ونعر�ض فيما يلي بالرَّ

بتاريخ 2008/06/16م: وعلى �لرغم من دعو�ت �حلو�ر �لوطني �لفل�سطيني، �ختطفت �أجهزة �أمن �ل�سلطة 

�أ�سرف زهور �لطالب يف جامعة بولتكنك فل�سطني بعد ��ستدعائه للمقابلة، وكانت منذ ثالثة �أيام قد �عتقلت 

د �أبو جحي�سة.  مقد�د �أبو جحي�سة جنل �لنائب �لأ�سري حممَّ

��ستدعائه  بعد  بلدية جناتا  �لزير ع�سو  �سليم  �إبر�هيم  �لأمنية  �لأجهزة  ويف حمافظة بيت حلم؛ �ختطفت 

للمقابلة. 

بتاريخ 2008/6/17م: �ختطفت �أجهزة �أمن �ل�سلطة يف حمافظة �سلفيت �ملو�طن نعيم �أبو �سعدة، وهو �أ�سري 

ر �أم�سى يف �سجون �لحتالل �أربع �سنو�ت. حمرَّ

و�لإن�سانية  �حلقوقية  �ملوؤ�س�سات  كلَّ  مل�س  �إبر�هيم  حممد  �ل�ساب  عائلة  نا�سدت  2008/6/17م:  بتاريخ 

و�ل�سمائر �حليَّة مل�ساعدتها باخلروج من �ملاأزق �لإن�ساين �لذي تعي�س فيه جر�ء ��ستمر�ر �عتقال �بنها يف 

لل�سهر �ل�سابع على �لتو�يل بالرغم من تدهور حالة و�لدته  لل�سلطة �لفل�سطينية،  �لتابع  �سجون �ملخابر�ت، 

�ل�سحية. 

و��ستهجنت عائلة مل�س ��ستمر�ر �حتجاز �بنها، وعدم عر�سه على �أية حمكمة، و�عتربت ��ستمر�ر �عتقاله 
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لل�سهر �ل�سابع » غري قانوين ولي�س له �أي مرّبر«. 

�لتي ت�سود �لأو�ساط �لأمنية؛ حيث نقابل ب�سورة �سيئة وعدم  �لعائلة ��ستغر�بها من »�سريعة �لغاب  و�أبدت 

مبالة من قبل جهاز �ملخابر�ت غري �آخذين بعني �لعتبار ما تعانيه و�لدته من و�سع �سحي يهدد حياتها؛ 

ة  هت منا�سد�ت عدَّ حيث �أجريت لها عملية جر�حية ب�سبب �إ�سابتها مبر�س �ل�سرطان«. وبيَّنت �لأ�سرة �أنَّها وجَّ

ك �ساكناً  يف هذه �لق�سية.  لرئي�س �ل�سلطة حممود عبا�س �إلَّ �أنَّ �أحدً� مل يحرِّ

�لحتالل  �سلطات  لدى  �سابق  معتقل  وهو  �أريحا،  مدينة  �ملخابر�ت يف  �سجن  �لآن يف  يقبع  مل�س  �أن  ويذكر 

�ل�سهيوين. 

ر جربيل �جلياوي )50 عامًا( من بلدة  بتاريخ 2008/6/21م: �ختطفت �أجهزة �أمن �ل�ّسلطة �لأ�سري �ملحرَّ

�إذنا ق�ساء �خلليل. 

بتاريخ 2008/6/25م: �ختطفت �أجهزة �لأمن يف حمافظة �خلليل، �ل�سيخ عبد �حلليم ثابت »�أبو �لرب�ء«، 

من مقر �سركته يف بلدة بيتونيا.

بتاريخ 2008/6/29م: �ختطفت �أجهزة �لأمن يف حمافظة �خلليل، كالًّ من �ملو�طنني: حممد غنام، وعلي 

بني عودة، وعمار �سو�فطة. 

بتاريخ 2008/6/30م: �ختطف جهاز �لأمن �لوقائي ثالثة مو�طنني من قرية �سقبا غرب مدينة ر�م �هلل، 

بحجة �نتمائهم حلركة حما�س، هم : نعيم �سل�س )35 عامًا(، ويو�سف حممد �مل�سري )40 عامًا( وفالح 

يو�سف �مل�سري )38 عامًا(، ومتَّ نقلهم �إىل مركز �لتحقيق يف مقر �جلهاز مبدينة بيتونيا. 

وباختطاف �ل�سبان �لثالثة يرتفع عدد �ملختطفني من قرية �سقبا لدى جهاز �لأمن �لوقائي �إىل �ستة �أ�سخا�س، 

وهم �أحمد �سبحي قدح )43 عامًا( وم�سى على �ختطافه )50 يومًا( وهو يعاين من عدة �أمر��س مزمنة، 

و�سامل �سويلم قدح )51 عامًا(، ويعمل رئي�س ق�سم �لإ�سر�ف �لرتبوي يف وز�رة �لرتبية و�لتعليم منذ 30 عامًا، 

وم�سى على �ختطافه 3 �أ�سابيع، و�ملختطف �لثالث عبد �حلليم حممد ثابت )43 عامًا(. 

بعد  �ل�سيد،  �ل�سحفي فريد  �لأمنية يف حمافظة طولكرم كالًّ من  �لأجهزة  �عتقلت  بتاريخ 2008/6/30م: 

��ستدعائه عرب �لهاتف، ونعيم عياط، و�إبر�هيم فرحة، بعد ��ستدعائهم للمقابلة، و�ل�سحفي حممد ��ستيوي 

مدير مكتب ف�سائية »�لأق�سى« يف �ل�سفة �سابقًا. و�ل�سحفي طارق �سهاب مر��سل �إذ�عة »�لأق�سى« �سابقًا، �لذي 

ذهب �سباح �ليوم �لتايل، ومل يفرج عنه، حيث منع �لثنان من ممار�سة عملهما من قبل �لأجهزة �لأمنية. 

ة �أربعة �أيام، كما ��ستدعو�  وكان �ل�سحفيون �لثالثة قد �ختطفو� من قبل �ل�ستخبار�ت بد�ية �لعام �حلايل مدَّ

هر،  �ت، و�ختطف طارق �سهاب من قبل �ملخابر�ت ما يزيد عن �ل�سَّ ة مرَّ من قبل جهاز �ملخابر�ت و�لوقائي عدَّ

ومنعه من مر��سلة �إذ�عة »�لأق�سى«. 

ر نعيم �أبو �سعده، �أحد �أفر�د »�لأمن �لوطني« من طولكرم، �ختطف  وُعِلَم من م�سادر مطلعة، �أّن �لأ�سري �ملحرَّ

قبل ثالثة �أ�سابيع من قبل �ل�ستخبار�ت �لع�سكرية يف حمافظة �سلفيت، بعد ذهابه لاللتحاق بعمله، وذلك 
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بعد �أيام من خروجه من �سجون �لحتالل، �لتي �أم�سى فيها �أربع �سنو�ت. 

وكان �أبو �سعده، وهو يف �لثالثينيات من �لعمر من �سكان مدينة طولكرم، قد �عُتقل من قبل قو�ت �لحتالل 

يف »�نتفا�سة �لأق�سى«، وُحكم بال�سجن �أربع �سنو�ت، و�أطلق �سر�حه بد�ية �سهر حزير�ن )يونيو( �جلاري بعد 

جون.  ة حكمه يف �سجون �لحتالل، وُعِرَف عنه قربه من »حما�س« خا�سة يف �ل�سُّ ق�ساء مدَّ

بتاريخ 2008/7/2م: ��ستهجنت كتلة �ل�سحفي �لفل�سطيني �إقد�م �لأجهزة �لأمنية يف �ل�سفة �لغربية، على 

هذه  �أن  �إىل  �لنظر  لفتة  طويلة،  ل�ساعات  بع�سهم  و�حتجاز  �ل�سحفيني،  من  ملجموعة  ��ستدعاء�ت  توجيه 

�لأجهزة تو��سل بذلك »نهجها يف �لت�سييق على �ل�سحافيني وو�سائل �لإعالم �لتي حتظى بح�سانة خا�سة 

ح�سب �ملو�ثيق و�لأعر�ف و�لقو�نني«. 

�أنَّ »��ستدعاء �أجهزة �لأمن لكل من �لزمالء �ل�سحفيني )فريد �ل�سيد  و�أكدت �لكتلة يف بيان �سحفي على 

من طولكرم، وحممد ��ستيوي و�سامر يون�س وطارق �سهاب وم�سطفى �سربي من قلقيلية(، يتطلب حترك كل 

من يعدُّ نف�سه معنيًا وحري�سًا على �سيانة �حلريات �ل�سحافية وحماية �ل�سحافيني من �ملالحقة و�ملطاردة 

حافيني وو�سائل �لإعالم �لعاملة  �لأمنية �لتي تاأتي يف �سياق فر�س �أجو�ء من �خلوف و�لقلق يف �أو�ساط �ل�سَّ

يف �ل�سفة �لغربية«. 

ر عالء �ل�سركجي، بعد �أيام  بتاريخ 2008/7/3م: �ختطفت �لأجهزة �لأمنية يف حمافظة نابل�س �لأ�سري �ملحرَّ

من خروجه من �سجون �ملخابر�ت. 

و��ستمرت �لأجهزة �لأمنية يف حمافظة نابل�س يف �عتقال مو�سى �لطنبور، لأكرث من �سهرين على �لتو�يل. 

بتاريخ 2008/7/4م: ويف بيان �سحفي مكتوب، لل�سيخ �أحمد �حلاج علي �لنائب يف �ملجل�س �لت�سريعي 

�لفل�سطيني، و�لقابع  يف �سجن جمدو منذ �عتقاله بتاريخ2007/12/16،   عدَّ فيه حملَة �لعتقالت 

�لو��سعة �لتي نفذتها �أجهزة �أمن �ل�سلطة يف �سفوف عنا�سر و�أن�سار حركة �ملقاومة �لإ�سالمية »حما�س« 

يف �ل�سفة �لغربية، ت�سعيدً� خطريً� ينذر بتقوي�س جهود �مل�ساحلة �لوطنية �ملبذولة عرب حماور عدة لر�أب 

دع بني �أبناء حركتي »فتح« و»حما�س«.  �ل�سَّ

وطالب �حلاج علي رئي�َس �ل�سلطة �لفل�سطينية حممود عبا�س بتو�سيح موقفه �ل�سخ�سي من م�ساألة تكثيف 

ه للحو�ر، ل يعطي قر�رً� بالعتقال«.  حملة �لعتقالت قائال: »�أمتنى �أن �أكون خمطئًا، لكن من يتوجَّ

ائب �حلاج علي �نزعاج نو�ب �ل�سعب �لفل�سطيني �لأ�سرى من هذه �حلملة، قائاًل »�إنها ق�ست على  و�أبدى �لنَّ

�آخر ما تبقى لديهم من �آمال بجدية دعوة رئي�س �ل�سلطة للحو�ر«.

ر �أحمد �لقدح، بعد يوم و�حد  بتاريخ 2008/7/6م: �ختطفت �أجهزة �لأمن يف حمافظة نابل�س، �لأ�سري �ملحرَّ

من �لإفر�ج عنه من �سجون �لحتالل، و�ملو�طن حممد �خلف�س، بعد ��ستدعائه للمقابلة.

ويف حمافظة �خلليل، �ختطفت �ل�سحفي حممد �حلاليقة زوج �لنائبة باملجل�س �لت�سريعي �سمرية �حلاليقة، 

بعد ��ستدعائه للمقابلة.



الكتاب الأ�سود

11

�ل�سلطة حملة �عتقالت و��سعة يف حمافظة جنني، حيث �عتقلت  �أمن  �أجهزة  بتاريخ 2008/7/7م: �سنَّت 

�ملو�طن حممد ماجد )20 عامًا( وماهر �لوليد من قرية بيت قاد �سرقي مدينة جنني، ثم �أفرج عنهما بعد 

�لعتد�ء عليهما بال�سرب. 

 كما �عتقلت ب�سري �لبزور )40 عامًا( و�سقر �لبزور )47 عامًا( من قرية ر�با �سرقي مدينة جنني، ثم �أطلق 

�سر�حهما، و�عتقلت عبد �هلل برهم من قرية �سريي�س جنوب �ملدينة. 

 و��ستمرت �أجهزة �ل�سلطة  يف �عتقال كلٍّ من حممد �سوقية وغ�سان جمال من جنني يف �سجن �أريحا منذ ما 

يقارب خم�سة �سهور ون�سف. 

ر �أحمد �لقدح، بعد يوم و�حد من �لإفر�ج عنه من  ويف حمافظة نابل�س، �عتقلت �لأجهزة �لأمنية �لأ�سري �ملحرَّ

�سجون �لحتالل، كما �عتقلت �ل�ساب حممد �خلف�س بعد ��ستدعائه للمقابلة، و�ل�سيخ بكر �أبو �سالل من �أمام 

اب يف �ملدينة.  م�سجد عمر بن �خلطَّ

�لأ�سري  جنل  �لهيجا  �أبو  �لدين  عماد  جنني  حمافظة  يف  �لأمنية  �لأجهزة  �ختطفت  2008/7/8م:  بتاريخ 

جمال �أبو �لهيجا وجمدي �أبو �لهيجا وفتحي عتوم بعد ��ستدعائهما للمقابلة. 

ويف حمافظة �خلليل، جرى �ختطاف رئي�س بلدية �ل�سموع جمال �أبو �جلد�يل، على يد �أجهزة �لأمن، و�لتي 

�ختطفت �أي�سًا د�ود �أبو ها�سم من دور� بعد ��ستدعائه للمقابلة. 

�أما يف حمافظة �سلفيت؛ فقد �ختطفت �أجهزة �أمن �ل�سلطة �ملو�طن رزق عزيز عبد �لروؤوف من بلدة جماعني 

للمرة �لثالثة بعد ��ستدعائه للمقابلة.

بتاريخ 2008/7/9م: قامت �لأجهزة �لأمنية يف مدينة �سلفيت باعتقال �لفتى حممد عزيز فتا�س )17 عامًا( 

من منزله يف �ملدنية، وكان قد ��ستدعي لأكرث من مرة لدى جهاز �ملخابر�ت. 

ر حممد فتا�س  كما �عتقلت �ملو�طن �أحمد �سامح �أبو حجلة من مكان عمله يف �ملدنية، و�عتقلت �لأ�سري �ملحرَّ

ة ق�سرية من �سجون �لحتالل. ة �لثالثة من منزله، و�ملفرج عنه منذ مدَّ �لزبيدي للمرَّ

بتاريخ 2008/7/10م: �عتقلت �لأجهزة �لأمنية يف حمافظة نابل�س، وجدي عليوي بعد ��ستدعائه للمقابلة، 

�أي�سًا  ��ستدعائهما  بعد  ليفة  �أبو  وبهاء  �حل�سري،  عدنان  ر  �ملحرَّ �لأ�سري  �عتقلت  طولكرم  حمافظة  ويف 

للمقابلة. 

�أما يف حمافظة ر�م �هلل، فقد �عتقلت �لأجهزة �لأمنية رئي�س �لنقابة �لإ�سالمية يف �ملدينة حممود غامن بعد 

مد�همة مقر �لنقابة. ويف حمافظة طولكرم، �ختطفت �ملو�طَنني: عدنان �حل�سري، وبهاء �أبو ليفة.  

ذت �ل�ستخبار�ت �لع�سكرية، يف جنني، حملة ��ستدعاء�ت باجلملة لكو�در و�أن�سار  بتاريخ 2008/7/14م: نفَّ

حركة �ملقاومة �لإ�سالمية »حما�س« يف �ملحافظة. 

حيث متَّ ��ستدعاُء �لع�سر�ِت منهم، وجميعهم ممن �عتقلو� يف وقٍت �سابٍق لدى �لأجهزة �لأمنية؛ حيث ُطلب 

وقال عدٌد من  ل�سالح حركة حما�س.  �أن�سطة جديدة  و�سوؤ�لهم عن ممار�سة  �إفاد�تهم،  كتابة  �إعادة  منهم 
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�لذين متَّ ��ستدعاوؤهم: �إنَّهم �سعرو� بغياب �لتن�سيق بني �لأجهزة �لأمنية، و�إنَّ كلَّ جهاٍز يعمل على حدة، وهو 

ما يخلق م�ساكل كثرية للذين يتمُّ ��ستجو�بهم لدى �أكرث من جهاز �أمني.

ويف حمافظة جنني، �ختطفت كالًّ من �ملو�طنني: �سامح عا�سور، من بلدة كفر د�ن غرب �ملدينة. 

بتاريخ 2008/7/16م: يف حمافظة نابل�س �عتقلت �لأجهزة �لأمنية �إبر�هيم �لنوري �ملن�سد يف فرقة �لغرباء 

�لإ�سالمية يف �ملدينة. 

للمقابلة،  ��ستدعائه  بعد  �لتمام  ح�سام  ر  �ملحرَّ �لأ�سري  طولكرم  حمافظة  يف  �لأمنية  �لأجهزة  و�عتقلت 

��ستدعائه  بعد  �ملدينة  يف  م�سجد  �إمام  نوفل،  جماهد  �ل�سيخ  ر  �ملحرَّ �لأ�سري  �عتقلت  قلقيلية  حمافظة  ويف 

للمقابلة.

 بتاريخ 2008/7/20م: �ختطفت �أجهزة �لأمن يف حمافظة ر�م �هلل، جمال �مل�سلوت، من قرية قبيا غربي 

مدينة ر�م �هلل.

د �ملركز �لفل�سطيني للتنمية و�حلريات �لإعالمية »مدى« ما قامت به �أجهزة �لأمن  بتاريخ 2008/7/20م: ندَّ

�لفل�سطينية، �خلا�سعة لإمرة رئي�س �ل�سلطة حممود عبا�س، من �سّن حملة �عتقالت يف �سفوف �ل�سحفيني 

و�لإعالميني يف �ل�سفة �لغربية. 

وقال يف بيان �سادر عنه: �إنَّ �أجهزة �لأمن �لفل�سطينية قامت يوم �خلمي�س )7/17( باعتقال مر��سل »�جلزيرة 

�لفل�سطيني يف  اح عبد �لكرمي عيد، بعد ��ستدعائه من قبل جهاز �لأمن �لوقائي  نت« يف مدينة نابل�س و�سَّ

�أنهم ل يعلمون �سبب �لعتقال، ولي�س  د �سقيقه  مدينة قلقيلية، حيث ليز�ل معتقاًل منذ ذلك �لتاريخ، و�أكَّ

لديهم معلومات عن و�سعه. 

كما قام جهاز »�لأمن �لوقائي« يف بيت حلم يف �ليوم نف�سه باعتقال م�سور قناة »�لأق�سى« �لف�سائية �أ�سيد 

عمارنة و�أطلق �سر�حه يف �ليوم نف�سه، بعد �حتجازه من �ل�ساعة �لتا�سعة �سباحا �إىل �لتا�سعة لياًل. 

بتاريخ 2008/7/21م: يف حمافظة نابل�س، �ختطفت �لأجهزة �لأمنية مو�سى �لطنبور للمرة �لثانية بعد �أن 

ر �أجمد عو�د بعد ��ستدعائه للمقابلة.  �عتقلته ملدة ثالثة �أ�سهر من قبل، و�ختطفت �لأ�سري �ملحرَّ

و��ستمرت �لأجهزة �لأمنية يف �عتقال حممد �سوقيه وغ�سان جمال من مدينة جنني لأكرث من �ستة �أ�سهر على 

�لتو�يل يف �سجن �أريحا �ملركزي. 

بتاريخ 2008/7/23م: �ختطفت عنا�سر من جهاز �لأمن �لوقائي، فجر يوم �خلمي�س )7/17(، �لأ�ستاذ 

جالل �مل�سلوت )38 عامًا(، من قرية قبيا غربي مدينة ر�م �هلل من د�خل �أر�سه �لزر�عية يف �لقرية، �لتي 

تقع يف منطقة تخ�سع �أمنيًا و�إد�ريًا ل�سلطات �لحتالل. 

وعند  باجتاه،  �لنار  و�أطلقو�  �لزر�عي،  حقله  د�خل  �مل�سلوت  لحقو�  م�سلحني  ثالثة  �إنَّ  عيان:  �سهود  وقال 

�إ�سابته ر�أ�سه بجرح كبري، حيث مت نقله ب�سيارة  ى �إىل  �أدَّ �ل�سيطرة عليه، متَّ �لعتد�ء عليه بال�سرب، مما 

مدنية كانت مع عنا�سر �لوقائي �إىل مركز �لتحقيق يف �سجن بيتونيا �لتابع للجهاز. 
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�أمو�ل  �أنَّ �مل�سلوت تعّر�س لتعذيب �سديد و�سبح متو��سل خالل �لتحقيق معه، بتهمة نقل  و�أ�سارت �مل�سادر 

لعائالت �لأ�سرى من حركة �ملقاومة �لإ�سالمية »حما�س«.  

من  �ل�سويل  وعالء  دغل�س  ن�سال  نابل�س  حمافظة  يف  �لأمنية  �لأجهزة  �ختطفت  2008/7/24م:  بتاريخ 

ع�سرية �ل�سمالية للمرة �لثانية بعد ��ستدعائهم للمقابلة. 

ويف حمافظة ر�م �هلل؛ �ختطفت �لأجهزة �لأمنية �ل�سيخ �أحمد قدح من �سقبا غرب �ملدينة بعد يومني من 

�لإفر�ج عنه من �سجون »�لوقائي« بعد �عتقال د�م 70 يومًا، و�ختطفت �لأ�ستاذ �أديب وهد�ن بعد ��ستدعائه 

للمقابلة. 

كما  للمقابلة،  ��ستدعائه  بعد  در�غمة  فالح  حممد  �لأمنية  �لأجهزة  فاختطفت  طوبا�س؛  حمافظة  يف  �أما 

�ختطفت تلك �لأجهزة يف حمافظة طولكرم �أ�سامة عو�د مالك فقها وعالء رجب بعد ��ستدعائهما للمقابلة. 

بتاريخ 2008/7/24م: طالب �لحتاد �لدويل لل�سحفيني باإطالق �سر�ح مر��سل »�جلزيرة نت« و�ساح عيد، 

و�ملعتقل دون تهمة حمددة منذ �أ�سبوع من قبل جهاز �لأمن �لوقائي �لتابع لرئي�س �ل�سلطة �لفل�سطينية حممود 

عبا�س يف قلقيلية. 

وقال �إيدين و�يت، �أمني عام �لحتاد �لدويل لل�سحفيني، �خلمي�س )7/24( : �إّن »هناك خرقًا �سديدً� حلقوق 

هذ� �ل�سحفي، �إذ� مل يكن هناك تهمة ر�سمية موجهة له يجب �أن يتم �إطالق �سر�حه فورً�، و�أن ُي�سمح له 

مبز�ولة عمله ك�سحفي«، وتابع » نحن قلقون من �أن يكون هذ� �لعتقال و�سيلة لرتهيب زميلنا وللتاأثري على 

تقاريره �ل�سحفية«. 

ويف حمافظة طولكرم، �ختطفت �أجهزة �لأمن �ملو�طن عبد �لرحيم دروبي. 

در�غمة. ويف حمافظة  فالح  �ملو�طن حممد  �لأمن يف حمافظة طوبا�س  �أجهزة  �ختطفت  نف�سه،  وبالتاريخ 

جنني، �ختطفت �ملو�طن عالء عطاطرة.

بتاريخ 7/25 /2008م: �ختطفت �أجهزة �لأمن يف حمافظة نابل�س، �ملو�طن �سعيد ع�سفور.

�لإله قا�سم،  ر عبد  �لأ�سري �ملحرَّ نابل�ض:  يف حمافظة  �لأمنية  �لأجهزة  بتاريخ 2008/7/26م: �ختطفت 

وذلك بعد ع�سرة �أيام من �لإفر�ج عنه من �سجون �لحتالل �ل�سهيوين. كما �عتقلت �لأجهزة �لأمنية نف�سها 

كالًّ من: حممد �أقرع، بالل بدر�ن، �سهيب عملة، حممود قا�سم، وحممود قطناين، �ملطارد من قبل �أجهزة 

�أمن �ل�سلطة وخمابر�تها منذ 8 �سهور.

ر ريا�س عبد �لفتاح بدير جنل   ويف حمافظة طولكرم: �عتقلت �لأجهزة �لأمنية، كالًّ من: �لأ�سري �ملحرَّ

رين؛ تي�سري جابر و�أ�سيد عارف، و�أحمد  �ل�سهيد �لقائد ريا�س رد�د �أحد قادة �سر�يا �لقد�س، و�لأ�سريين �ملحرَّ

�ل�سردي، و�أمين نور وحممود  عود� من قرية �سيد� ق�ساء �ملدينة، وحممد حطاب من بلدة فرعون، وبهاء 

�سدلة من بلدة عنبتا، وعبد �لرحيم حنون من �كتابا، وعبد �لفتاح �لقدومي، وعبد �هلل مهد�ي من �ساحية 

�سويكة باملدينة.
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ويف حمافظة قلقيلية: �عتقلت �لأجهزة �لأمنية كالًّ من �ملو�طنني �لتالية �أ�سماوؤهم:

رحممد �سمحان، ريا�س ولويل، حممود �جلعيدي، حم�سن حرد�ن. �مل�سن فرح روبني �سمحان، �لأ�سري �ملحرَّ

�لأق�سى  ف�سائية  مر��سل  �لطيطي،  عالء  �ل�سحفي  �لأمن  �أجهزة  �ختطفت  اخلليل:  حمافظة  ويف 

�لف�سائية. 

�ل�سليبي  حممد  �أ�سيد  �ملو�طَنني:  نابل�ض  حمافظة  يف  �لأمنية  �أجهزة  �ختطفت  2008/7/27م:  بتاريخ 

و�أن�س حممد �ل�سليبي، كما �عتقلت �لدكتور حافظ �ساهني، رئي�س بلدية نابل�س بالإنابة، و�أمين �ل�سائح معتقل 

�سو� لتعذيب �سديد يف بد�ية �لعتقالت، وخ�سع  �سابق لدى �أجهزة �ل�سلطة �لفل�سطينية، وهو �أحد �لذين تعرَّ

�أكرث من 3 �أ�سهر يف �سجني �جلنيد وبيونيا. وب�سام �لب�سطامي، �سقيق �لأ�سري �لق�سامي ح�سام �لب�سطامي، 

و�ملحامي �أ�سامة مقبول، �ملوظف يف موؤ�س�سة �لت�سامن �لدولية للحقوق �لأ�سرى، وعبد �لهادي ب�سكار معتقل 

�ل�سهيد  �سقيق  �أبو هو��س،  و�أ�سيد  �ل�سديد،  و�لتعذيب  لل�سبح  �س  تعرَّ قد  وكان  �لأمنية،  �لأجهزة  لدى  �سابق 

�أبو هو��س، معاذ عا�سور وحمزة عا�سور، وحامت �لد�موين من خميم �لعني، وهو  �إبر�هيم  �لقائد �لق�سامي 

معتقل �سابق لدى �لأجهزة �لأمنية، وعالء ف�سة �لنا�سط يف جمال �لأ�سرى، وهو معتقل �سابق لدى �لأجهزة 

ر نهاد �لعجوري من خميم ع�سكر، وهو معتقل �سابق لدى  �لأمنية، و�ل�سيدلين ع�سام �أ�سالن، و�لأ�سري �ملحرَّ

�لأجهزة �لأمنية.

و�أن�سار  عنا�سر  و�ختطاف  �عتقال  يف  �مل�سعورة  حملتها  �لأمنية  �لأجهزة  �سنَّت  طولكرم:  حمافظة  ويف 

و�أجمد  منزله،  �قتحام  بعد  �لبدوي  �لدكتور خبيب عمار  فاعتقلت  �ملقاومة؛  مع  و�ملتعاطفني  حركة حما�س 

�ل�سيد جنل �سقيق �لقائد �لق�سامي �لأ�سري عبا�س �ل�سيد، وح�سام �ل�سيد جنل �سقيق �لقائد �لق�سامي �لأ�سري 

عبا�س �ل�سيد، و�ل�سيخ عدنان �ل�سفاريني، وفتح �هلل �سعيدي، وخالد زيد�ن، ونز�ر �سديد.

و�ملهند�س  �لق�سامي حممد �سبحة،  �لأ�سري  �سقيق  �سبحة  �ملهند�س عمار  �ل�سلطة  �أمن  �أجهزة  �عتقلت  كما 

فتحي طوير، و�أحمد �أبو جبارة، وعبد �لرحمن عبد ربه. 

 ويف حمافظة جنني: �ختطفت �لأجهزة �لأمنية كالًّ من �ملو�طنني �لتالية �أ�سماوؤهم:

�ملنعم  عبد  عجاوي،  عمار  عتوم،  فتحي  �لفخ،  معاوية  �ل�سلعو�س،  ثائر  يعاقبة،  حممد  زيد،  �أبو  حممد 

طحاينة،نائل دلة، مهدي ب�سناق. 

ويف حمافظة طوبا�ض: �ختطفت كالًّ من: ماأمون مرعي، �سائد در�غمة، �سائد �سو�فطة. 

ويف حمافظة قلقيلية: �عتقلت �أجهزة �أمن �سلطة عبا�س �ل�سحفي م�سطفى �سربي ع�سو بلدية قلقيلية، 

وهو معتقل �سابق لدى �لأجهزة �لأمنية، حيث �عتدت عليه بال�سرب �أثناء �لعتقال، كما �ختطفت �ملو�طن 

�لفل�سطيني و�سام باكري. 

ر حممد �سبحي �لبحي�سي، �ملمنوع  ويف حمافظة رام اهلل والبرية: �عتقلت �لأجهزة �لأمنية �لأ�سري �ملحرَّ

من قبل قو�ت �لحتالل من دخول غزة؛ م�سقط ر�أ�سه.  
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بتاريخ 2008/7/28م: �عتقلت �لأجهزة �لأمنية يف حمافظة نابل�س: �لأ�ستاذ حممد �أبو �لعز معتقل �سابق 

�لأجهزة  لدى  �سابق  معتقل  وهو  �خلر�ز،  ماهر  �لأ�سري  �ل�سيخ  جنل  �خلر�ز  و�أ�سيد  �لأمنية،  �لأجهزة  لدى 

�لأمنية، وكالًّ من �ملو�طنني: منري �لعفوري وحممد �لعفوري، و�سالح �لنابل�سي �ملعتقل �ل�سابق لدى �لأجهزة 

 ،
)1(

�لأمنية، و لوؤي �سعبان. كما �ختطفت �لربوف�سور عبد �ل�ستار قا�سم، �ملحا�سر يف جامعة �لنجاح �لوطنية

�جلوهري  وغ�سان  �لحتالل،  قو�ت  قبل  من  �ملعلقة  �لطبية  �لعلمية  �جلمعية  رئي�س  خرمي  ح�سام  و�لدكتور 

ر �سامح �سامل، بعد  ع�سو بلدية نابل�س، وعدنان �لقاطوين، معتقل �سابق لدى �لأجهزة �لأمنية، و�لأ�سري �ملحرَّ

�لإفر�ج عنه بخم�سة �أيام من �سجون �لحتالل.

جمال  وحممد  خري،  �هلل  وفتح  �لقادري،  و�أحمد  �ل�سايح،  �أحمد  �أ�سماوؤهم:  �لتالية  �ملو�طنني  �عتقلت  كما 

�لكتوت، وعبد �ملعطي مقبول، وحمزة قادري، وع�سام منى.

ويف حمافظة ر�م �هلل و�لبرية: �ختطفت �أجهزة �أمن �ل�سلطة كالًّ من:جهاد عوين و�سياء �سمور، ويف حمافظة 

طوبا�س، �عتقلت خمابر�ت عبا�س �ملو�طن با�سم �أبو عرة من بلدة عقابا.

ويف حمافظة �سلفيت، �ختطفت �لأجهزة �لأمنية  جالل �سلمان، من بلدة دير ��ستيا بعد �قتحام منزله.

بتاريخ 2008/7/29م: يف حمافظة �سلفيت �ختطفت �لأجهزة �لأمنية كالًّ من: عزت �أحمد زيتاوي رئي�س 

بلدية جماعني، و�سادق عا�سي وعزت يو�سف ريان من بلدة قرو�ة بني ح�سان.

�أبو �سم�س،�ملوظف بالغرفة �لتجارية، و�ل�سيخ موؤيد ��سليح  �أحمد  ويف حمافظة طولكرم، �ختطف كالًّ من: 

نائب رئي�س بلدية عتيل، وفتح �هلل �أبو غريب من �أن�سار حزب �لتحرير يف �ملدينة.

�إىل  �قتادته  و  عرة،  �أبو  م�سرف  �ملو�طن  طوبا�س  يف  �لأمنية  �لأجهزة  �ختطفت  2008/7/29م:  بتاريخ   

ة �لر�بعة. مقارها، وللعلم، فاإنَّ هذ� �لختطاف يتم للمرَّ

�لذي  �جلعربي،  ماهر  �لدكتور  �خلليل  حمافظة  يف  �ل�سلطة  �أمن  �أجهزة  �عتقلت  2008/7/29م:  بتاريخ 

يعّد من نا�سطي حزب �لتحرير يف �ملحافظة، كما د�همت �لأجهزة �لأمنية مكتب �ل�سحفي ومر��سل موقع 

�أْن �سادرت حمتويات مكتبه، و�ختطف �أجهزة  ها، بعد  )�جلزيرة نت(، عو�س �لرجوب، و�قتادته �إىل مقرِّ

اد. �أمن �ل�سلطة يف ر�م �هلل �ل�سحفي يف جريدة �لأيام �لفل�سطينية فريد حمَّ

�ملو�طن �سائد عا�سي. ويف حمافظة  �لأمن يف حمافظة �سلفيت  �أجهزة  بتاريخ 7/31 /2008م: �ختطفت 

ر حممد �لعينبو�سي. و�ملو�طن �أحمد �أبو عرة. طوبا�س، �ختطفت �أجهزة �لأمن كالًّ من: �لأ�سري �ملحرَّ

بتاريخ 2008/8/1م: �ختطفت �أجهزة �لأمن يف حمافظة قلقيلية كالًّ من: �ملو�طنني: حم�سن حرد�ن، منر 

هندي، ح�سني ح�سنني، عبد �لفتاح �سرمي، عماد �سبح.  

ويف  �ل�سليبي.  حممد  �أ�سيد  �ملو�طن  نابل�س،  حمافظة  يف  �لأمن  �أجهزة  �ختطفت  م:   2008/8/2 بتاريخ 

�سرمي.  حممود  ر  �ملحرَّ و�لأ�سري  طب�سية،  رحممد  �ملحرَّ �لأ�سري  �لأمن  �أجهزة  �ختطفت  قلقيلية،  حمافظة 

ر رفيق د�وود.  و�لأ�سري �ملحرَّ

)1( متَّ اإلفراج عنه يوم الثالثاء 2008/7/29م
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بتاريخ 4/ 8/ 2008 م: �ختطفت �أجهزة �لأمن يف حمافظة نابل�ض، كالًّ من: �ملو�طن عماد �ل�سويل، وهو 

ر منذ 3 �أيام، �ملو�طن حممد عمر �ل�سويل، �ملو�طن زياد عبد �جلو�د، �ملو�طن �أ�سعد �حللبوين،  �أ�سري حمرَّ

ع�سرية  بلدة  من  حمادنة،  نايف  �ملو�طن  خالد«،  »�أبو  �خلليلي  مرو�ن  �ملو�طن  �ل�سليبي،  �أ�سيد  �ملو�طن 

�ل�سمالية. 

ويف حمافظة اخلليل، �ختطفت �أجهزة �لأمن �ملو�طن رزق �خلماي�سة. ويف حمافظة �سلفيت، �عتقلت عمر 

عبد �لعزيز مرعي، وعبد �للطيف �ل�سرع، ع�سو بلدية جماعني، وجرب �حلاج حمد، ع�سو بلدية جماعني، 

وعبد �حلميد خ�سري، ع�سو بلدية جماعني، ورئي�س بلدية جماعني، عزت زيتاوي.  

ويف حمافظة طوبا�ض، �ختطفت كالًّ من �ملو�طَنني عبادة �لطوبا�سي، و�سبحي �أبو عرة.

ويف حمافظة جنني، �ختطفت كالًّ من �ملو�طِنني: عادل عزموطي، وحممد ح�سني �لبزور، وفوزي �سباعنة، 

وعادل �سباعنة، وجعفر زياد يا�سني، وفايز فخري يا�سني، وهيثم حو�سية.

ويف حمافظة رام اهلل، �ختطفت �ملو�طِنني: ح�سني يعقوب �لأجرب، و�إدري�س ح�سني �سالح، وروحي حممود 

طه، وجالل �ملفلوت، وعامر حمودة.

وحممد  جماهد،  �هلل  وحمد  �ل�ساعر،  ومنذر  �جلدع،  علي  �ملو�طنني:  �ختطفت  قلقيلية،  حمافظة  ويف 

�سهو�ن، و�أحمد عودة.

بتاريخ 5/ 8 /2008 م: �ختطفت �أجهزة �لأمن يف حمافظة نابل�ض، كالًّ من: �ملو�طن وليد �ل�سيد، خمتطف 

�سابق لدى �لأجهزة �لأمنية، وب�سار من�سور من حمل �حلالقة �لذي يعمل به يف حي �جلبل �ل�سمايل باملدينة. 

ر �أحمد �جليتاوي، و�أحمد عبده يف حمافظة طولكرم، بعد ��ستدعائهما  و�عتقلت �لأجهزة �لأمنية �لأ�سري �ملحرَّ

للمقابلة. 

�أبو  و�عتقلت كالًّ من حامت  �ملدينة،  د�ن غرب  بلدة كفر  �سامح عا�سور من  �عتقلت  ويف حمافظة جنني، 

�لوفا، و�أ�سرف زيود، وحممد �سالح جر�د�ت، وعمار جر�د�ت من بلدة �ل�سيلة �حلارثية غرب �ملدينة، بعد 

��ستدعائهم للمقابلة.

بتاريخ 2008/8/6م: �ختطفت �أجهزة �لأمن يف حمافظة جنني، كالًّ من �ملو�طَنني: حممد �أبو �لّرب، وجمال 

�حلنيطي.

ويف حمافظة طولكرم، �ختطفت �أجهزة �لأمن �ملو�طن م�سطفى عمر بدير، �ملوظف يف خمترب�ت م�ست�سفى 

كاة يف �ملدينة. �لزَّ

بتاريخ 2008/8/9م: �ختطفت �أجهزة �لأمن يف حمافظة جنني، كالًّ من �ملو�طَنني حممد حت�سني عابد، و 

حممد �أبو ب�سام.

بتاريخ 2008/8/10م: �ختطفت �أجهزة �لأمن يف حمافظة �خلليل، كالًّ من: �ملو�طنني با�سم �ل�سالمية ومعتز 

دة بالإغالق و�مل�سادرة من قبل قو�ت �لحتالل. �جلعبة، وعبد �لكرمي فر�ج، حمامي �جلمعيات �خلريية �ملهدَّ
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بتاريخ 2009/8/11م: �ختطفت �أجهزة �لأمن يف حمافظة طولكرم �ملو�طن حممد �سلباية، من خميم نور 

�سم�س، وذلك للمرة �لثالثة على �لتو�يل.

بتاريخ 2008/8/12م: �ختطفت �أجهزة �لأمن يف حمافظة اخلليل، �ملو�طن ماهر عبد �لقادر �ساللدة من 

بلدة �سعري �سمال �ملدينة، بعد ��ستدعائه للمقابلة. 

ويف حمافظة طوبا�ض، �ختطفت �أجهزة �لأمن كالًّ من �ملو�طنني: حممود خ�سر، و�ملو�طن �سامر �سبح، 

وكالهما من خميم �لفارعة.

ويف حمافظة رام اهلل، �ختطفت �ملو�طن عبد �هلل �ل�سعافني.

ويف حمافظة قلقيلية، �ختطفت �أجهزة �لأمن �ملو�طن حممود باكري بعد �قتحام منزله باملدينة.

بتاريخ 2008/8/14م: �ختطفت �أجهزة �لأمن يف حمافظة نابل�س، �ملو�طن �أحمد جرب �سو�ملة، من ع�سرية 

�ل�سمالية.

نابل�س،  بعد مد�همة منزله يف مدينة  �أ�سرف عو�د  �ل�سلطة  �أمن  �أجهزة  بتاريخ 2008/8/16م: �ختطفت 

يعبد،  و�ختطفت كذلك بالل حرز �هلل من  قرية مركة غرب مدينة جنني،  �أبو جلبو�س من  وزكريا حممد 

�بع و�لع�سرين.   وو��سلت �لأجهزة �لأمنية يف جنني �عتقال عالء عطاطرة لليوم �لرَّ

�لر�زق،  ر عمر عبد  �ملحرَّ �لنائب  �لر�زق جنل  �سعيد عبد  �لأمن  �أجهزة  �صلفيت، �ختطفت  ويف حمافظة 

وكانت �لأجهزة �لأمنية قد �سنت حملة �عتقالت يف حمافظة �سلفيت طالت �أكرث من 60 من �أن�سار حركة 

�أم�سى يف  و�لذي  �لبطر�ن،  ر حممد  �ملحرَّ �لأ�سري  �ختطاف  فقد جرى  �خلليل؛  �أما يف حمافظة  »حما�س«. 

�سجون �لحتالل 12 �سنة. ويف حمافظة جنني، �ختطفت �أجهزة �لأمن كالًّ من �ملو�طنني: زكريا حممد �أبو 

جلبو�س، من قرية مركة غرب �ملدينة. وبالل حرز �هلل من قرية يعبد. 

ويف حمافظة نابل�ض، �ختطفت �أجهزة �لأمن �ملو�طن �أ�سرف عو�د.

�ملو�د  لبيع  كبريً�  قلقيلية حماًل جتاريًا  �لأمن يف مدينة  �أجهزة  د�هم عنا�سر من  بتاريخ 2008/8/20م: 

�لغذ�ئية يعود للمو�طن عبد �لفتاح �سرمي، ونهبو� �لكثري من حمتوياته، بدون �أي مرّبر. 

و قامت عنا�سر من �لأجهزة �لأمنية بتوزيع �سور ملجاهدي حركة �ملقاومة �لإ�سالمية »حما�س« على �ملو�طنني 

�ملو�طنني يف  ��ستياء وغ�سب  �أثار  �لذي  �لأمر  لديهم،  باعتبارهم مطلوبني  �أماكن وجودهم،  لإبالغهم عن 

�ملدينة من هذ� �لت�سرف، و�لذي يلجاأ �إليه �لحتالل للنيل من �ملجاهدين، م�ستهجنني هذ� �لدور لأجهزة 

�أمن �ل�سلطة، �ملكّمل لدور �لحتالل يف مطاردة �ملقاومني.

تامر  �لغربية،  �ل�سفة  ب�سمال  طولكرم  يف  �لوقائي«  »�لأمن  جهاز  �ختطفت  2008/8/20م:  بتاريخ 

�لأجهزة  قبل  �سكر من  فيها  يختطف  �لتي  �لثالثة  �ملرة  وهذه هي  �لتجاري يف طولكرم،  �سكر من حمله 

�لأمنية.

بتاريخ 2008/8/25م: �أقدمت �لأجهزة �لأمنية يف �ل�سفة �لغربية  على �ختطاف �مل�سن غ�سان عا�سور، �لذي 
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يعاين من �أمر��س مزمنة، بعد مد�همة حمله،  كما نقلت �ملعتقل يف �سجونها �لأ�ستاذ حممد طوطح، �ملوظف 

يف جمعية �لإ�سالح �خلريية �إىل �مل�ست�سفى، وهو يف و�سٍع �سحيِّ �سيء. 

ويف حمافظة اخلليل، �ختطفت �أجهزة �أمن �ل�سلطة �ل�سيخ ح�سن �إبر�هيم �ل�سروف من نوبا غرب �خلليل، 

و�عتقلت نز�ر �لف�سيالت بعد ��ستدعائه للمقابلة، وو��سلت �لأجهزة �لأمنية يف �خلليل �عتقال ح�سن �لبدوي 

لليوم �لعا�سر. 

اأما يف حمافظة بيت حلم، فقد قامت �أجهزة �لأمن باختطاف رئي�س جمل�س قروي حو�سان علي �سو�سة، 

ة �لثالثة، و�ختطفت قا�سم �لبلبول �أثناء حفلة يف بلدة �خل�سر ل�ستقبال  بعد ��ستدعائه للمقابلة، وذلك للمرَّ

ر من �سجون �لحتالل.   �أ�سري حمرَّ

ر االأمر يف حمافظة طولكرم، حيث قامت �أجهزة �أمن �ل�سلطة باختطاف تي�سري جابر وكمال م�سارقة  وتكرَّ

من خميم نور �سم�س، و�عتقلت �سفيان ��ستيتية.

�سيئة،  �عتقال  ظروف  يف  مو�طنني  ع�سرة  �ختطاف  �ل�سلطة  �أمن  �أجهزة  و��سلت  2008/08/26م:  بتاريخ 

�سون لل�سبح و�حلرمان من �لنوم و�سوء �لتغذية. و�ختطفت �أجهزة �لأمن يف طولكرم: حممد عارف من نور  يتعرَّ

ر، كمال  �سم�س �لذي يختطف للمرة �لر�بعة، تي�سري جابر من نور �سم�س، يختطف للمرة �لثالثة وهو �أ�سري حمرَّ

م�سارقة من نور �سم�س، وهو طالب يف جامعة �لقد�س �ملفتوحة، وثالثتهم خمتطفون من قبل جهاز �ملخابر�ت،  �أما 

�سفيان ��ستيته من طولكرم، فقد �ختطفه جهاز �ل�ستخبار�ت �لع�سكرية، وذلك للمرة �لثالثة، ومرعب �أبو �سعده 

�س يف �لرتبية، ويختطف للمرة �لثالثة من قبل جهاز �لأمن �لوقائي.   من بلدة عالر، وهو مدرِّ

بتاريخ 2008/8/26م: �أعربت عائلة �ملختطف يف �سجون �ل�سلطة علي نعيم در�غمه )39 عامًا(، عن قلقها 

من تردي �حلالة �ل�سحية لبنها �ملختطف منذ نحو �سهر. 

من  �سر�حه  لإطالق  عبا�س  �أجهزة  على  و�ل�سغط  للتدخل  و�لإن�سانية  �حلقوقية  �ملوؤ�س�سات  �لعائلة  ودعت 

�سجونها بعد تدهور حالته �ل�سحية. 

ا�س،  ي حالة �بنها �ل�سحيَّة يف �سجون �أجهزة عبَّ وقالت �لعائلة: �إنَّ هناك معلوماٍت موؤكدًة و�سلتها تفيُد برتدِّ

ن من �لعالج.  ريع عنه ليتمكَّ وهو ما يتطلَّب �لإفر�ج �لعاجل و�ل�سَّ

ا�س �ختطفت در�غمة �أثناء عيادته لو�لدته �ملري�سة يف مدينة طوبا�س قبل �سهر  وكانت عنا�سر من �أجهزة عبَّ

�ِسَر ملرتني و�أم�سى يف �سجون 
ُ
تقريبًا، وهو مطلوب لقو�ت �لحتالل منذ ما يقارب �سبع �سنو�ت، و�سبق له �أن �أ

�لحتالل ثالثة �أعو�م. 

حمافظة  يف  فاعتقلت  �عتقالتها،  حملة  �لفل�سطينية  �لأمنية  �لأجهزة  و��سلت  م:   2008/08/27 بتاريخ   

ر ريا�س قر�دة �ملفَرج عنه منذ  نابل�س، ب�سار �سمارو، و�ل�سيخ ر�ئد �ملنري، و�سامح �أبو �سمط، و�لأ�سري �ملحرَّ

�أيام من �سجون �لحتالل، بعد مد�همة منازلهم باملدينة، كما �عتقلت عالء جر�رعة، و�أحمد دير�وي من 

ع�سرية �ل�سمالية بعد ��ستدعائهما للمقابلة. 
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اميني مهند و�سامد عبد �هلل، �ملعتقَلني منذ �أكرث من ع�سرة  و�قتحمت �لأجهزة �لأمنية منزل �ل�سقيقني �لق�سَّ

�سهور يف �سجون �لأجهزة �لأمنية، وعاثت فيه ف�سادً�. 

�ملقاومة  حركة  �أن�سار  �سفوف  يف  �عتقالتها  حملة  �لأمنية،  �لأجهزة  و��سلت  2008/08/28م:  بتاريخ 

�لإ�سالمية »حما�س« يف �ل�سفة �لغربية. 

ففي حمافظة نابل�ض، �ختطفت �لأجهزة �لأمنية �لقيادي يف حركة »حما�س« ر�سو�ن ثابت من قرية 

بيت دجن، �أثناء وجوده يف �ملدينة، وحممد مفيد نز�ل، من بلدة قباطية بعد ��ستدعائه للمقابلة. ومرو�ن 

��ستيتية. وعفيف حبي�سة. 

��ستدعائه  بعد  قباطية  بلدة  من  نز�ل  مفيد  حممد  �لأمنية  �لأجهزة  �ختطفت  جنني،  حمافظة  ويف 

للمقابلة. 

للمقابلة،  ��ستدعائه  بعد  يا�سني،  مازن  �ملو�طنني: حممد  �لأمن  �أجهزة  �ختطفت  قلقيلية،  ويف حمافظة 

و�سعد حماد، بعد �قتحام مكتبته و�سط �ملدينة.

��ستدعائه  بعد  �للبد  كفر  من  خمي�س  �أبو  �للطيف  عبد  ر  �ملحرَّ �لأ�سري  �ختطف  �ملخابر�ت  جهاز  و�ختطف 

ة �لثانية �لتي يختطف فيها �أبو خمي�س من قبل �لأجهزة �لأمنية، بعد خروجه من �سجون  للمقابلة، وهذه �ملرَّ

ام«.  �لحتالل �لتي �أم�سى فيها 6 �سنو�ت بتهمة �لنتماء لـ »كتائب �لق�سَّ

و�ختطف جهاز �لأمن �لوقائي حممد �لددو من طولكرم بعد مد�همة �أحد �ملحال �لتجاري يف �ملدينة. كما 

�ختطفت �لأجهزة �لأمنية �ل�سقيقني �إياد ونهاد زياد �لديو�ين بعد مد�همة حملهم �لتجاري )حلويات نابل�س( 

يف �سارع حيفا، و�سط طولكرم.

للمرة  وذلك  �سعري،  بلدية  مبنى  حما�سرتها  بعد  �ساللدة،  عزت  �ل�سيخ  �ختطفت  اخلليل،  حمافظة  ويف 

�لثانية.

ويف حمافظة طوبا�ض، �ختطفت كالًّ من �ملو�طَنني: بر�ء �لعينبو�سي، وحمد�ن �أبو مطاوع.

بتاريخ 2008/08/29 م: و��سلت �لأجهزة �لأمنية، حملة �عتقالتها؛ ففي حمافظة نابل�س �عتقلت �لأجهزة 

�لأمنية �لأ�ستاذ بالل ��ستية من قرية تل، و�عتقلت �لأ�ستاذ قا�سم عمر �سعادة من ع�سريه �ل�سمالية.  

 ويف حمافظة بيت حلم، مت �عتقال �ل�سحفي عبد �هلل عدوي بعد ��ستدعائه للمقابلة. 

ويف حمافظة قلقيلية، �عتقلت �لأجهزة �لأمنية حممد مازن يا�سني بعد ��ستدعائه للمقابلة، كما �عتقلت 

�سعد حماد بعد �قتحام مكتبته و�سط �ملدينة. 

نابل�س؛  حمافظة  ففي  ؛  �عتقالتها  حملة  �لفل�سطينية  �لأمنية  �لأجهزة  و��سلت  2009/8/30م:  بتاريخ 

ار.  �ختطفت �لأجهزة �لأمنية فر��س �لزبيدي �سقيق �ل�ست�سهادي عماد �لزبيدي للمرة �لثالثة، وحممد �ل�سنَّ

ويف حمافظة اخلليل، �ختطفت تلك �لأجهزة �ل�سيخ زكريا �أحمد ن�سار �إمام م�سجد خر�سا ووليد علقم 

موؤذن �مل�سجد و�سامل عبد �جلليل �ل�سحاتيت، من دور� جنوب �خلليل. 
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ر عبد �للَّطيف �أبو خمي�س، و�لذي  و��ستمر �حلال يف حمافظة طولكرم، حيث جرى �ختطاف �لأ�سري �ملحرَّ

�أم�سى �ستة �سنو�ت يف �سجون �لحتالل. 

بتاريخ 2008/9/1م: �ختطفت �أجهزة �لأمن يف حمافظة نابل�س، كالًّ من: �ملو�طنني بهاء �لتكروري، و�أجمد 

جمال، وفادي جامو�س.

بعد  �لرمياوي،  طالب  فايز  �ملو�طن  �هلل،  ر�م  حمافظة  يف  �لأمن  �أجهزة  �ختطفت  2008/9/2م:  بتاريخ 

��ستدعائه للمقابلة.

بتاريخ 2008/9/3م: �ختطفت �أجهزة �لأمن يف حمافظة �خلليل، �ملو�طن �إ�سماعيل حممد جرب من يطا 

جنوب �ملدينة.

ويف حمافظة جنني، �ختطفت �أجهزة �لأمن �إبر�هيم �سباعنة من قباطية بعد ��ستدعائه للمقابلة.

ويف حمافظة قلقيلية، �ختطفت �أجهزة �لأمن �ملو�طن حممد عبد �لر�زق جمد، من قرية عزون. 

�لعامر،  �سعد  ر  �ملحرَّ �لأ�سري  من:  كالًّ  نابل�س،  حمافظة  يف  �لأمن  �أجهزة  �ختطفت  2008/9/4م:  بتاريخ 

و�ملفرج عنه منذ يومني من �سجون �لحتالل، بعد �عتقال �إد�ري د�م عامني. 

ويف حمافظة جنني، �ختطفت �أجهزة �لأمن كالًّ من �ملو�طنني: �أحمد زهدي غو�درة، وحممد يون�س دقة، 

وكالهما من بلدة بري �لبا�سا، طارق فايز غو�درة، رئي�س �ملجل�س �لقروي يف بري �لبا�سا.

ا�س، بالعتد�ء بال�سرب �لعنيف  لطة حممود عبَّ ويف حمافظة رام اهلل، قامت عنا�سر من حر�س رئي�س �ل�سُّ

على �لنائبني عن حركة فتح بالت�سريعي، وهما �إبر�هيم �مل�سدر وعالء ياغي د�خل مقر �ملقاطعة بر�م �هلل.

بتاريخ 2008/9/6م: �ختطفت �أجهزة �لأمن يف حمافظة طوبا�ض �ملو�طن فوؤ�د �ل�سلبي.

�سو�ن،  و�أجمد  �سو�ن،  وجو�د  �سو�ن،  ح�سني  من:  كالًّ  �لأمن  �أجهزة  �ختطفت  قلقيلية،  حمافظة  ويف 

�إماتني يف  و�إبر�هيم غامن، و�أحمد غامن، وعالء غامن، ومالك �لربي، و�إبر�هيم �لربي؛ وجميعهم من بلدة 

حمافظة قلقيلية، وجالء ��سليم، وهو من �أن�سار حزب �لتحرير.

ويف حمافظة طولكرم، �ختطفت �أجهزة �لأمن كالًّ من �ملو�طَنني: فوؤ�د �ل�سلبي، �أحد �أع�ساء فرقة �لأن�سار 

للن�سيد �لإ�سالمي، و �سذ�ي �ل�سلمان. 

بتاريخ 2008/9/7م: �ختطفت �أجهزة �لأمن يف حمافظة نابل�س، �ملو�طن و��سف �لقدح. ويف حمافظة بيت 

ر �أحمد حبيب، �ملفَرج عنه منذ �أيام  ا�س �لأ�سري �ملحرَّ حلم، �ختطفت �أجهزة �لأمن �لتابعة لإمرة حممود عبَّ

من �سجون �لحتالل.

ع�سرية  من  �سو�ملة،  تي�سري  �ملو�طن  نابل�ض  حمافظة  يف  �لأمن  �أجهزة  �ختطفت  2008/9/8م:  بتاريخ 

�ل�سمالية، وذلك بعد مد�همة منزله. 

ويف حمافظة جنني، �ختطفت �أجهزة �لأمن كالًّ من: �ملو�طَنني رجا فايد، و�أحمد عبد �لبا�سط نز�ل، من 

بلدة قباطية.
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ويف حمافظة قلقيلية، �ختطفت �أجهزة �لأمن �ملو�طن ممدوح �سو�ن، بعد مد�همة منزله يف بلدة �إماتني.

ويف حمافظة طولكرم، �ختطفت �أجهزة �لأمن كالًّ من �ملو�طنني: ثائر �لقدومي، �لذي �ختطف من �سيارته 

يف �أحد �سو�رع طولكرم، و حممد �أبو ليفه، بعد ��ستدعائه للمقابلة، وهذه �ملرة �لثالثة �لتي يختطف فيها من 

قبل �لأجهزة �لأمنية، وعابد جمعة، من دير �لغ�سون بعد مد�همة منزله.

بتاريخ 2008/9/10م: �ختطفت �أجهزة �لأمن يف حمافظة نابل�ض، كالًّ من: �ملو�طن حممد �سقر ع�سيدة، 

ر مرو�ن عجعج، �ختطف بعد خم�سة �أيام من �لإفر�ج عنه من  �أثناء عودته من �أد�ء �لعمرة، و�لأ�سري �ملحرَّ

�سجون �لحتالل. 

وهيثم  �إدري�س،  ومعاذ  �ل�سعو،  خالد  �ملو�طنني:  من  كالًّ  �لأمن  �أجهزة  �ختطفت  اخلليل،  حمافظة  ويف 

�لكركي، و�ساهر عا�سور.

ان �لقو��سمي، بعد �قتحام  بتاريخ 2008/9/11م: يف حمافظة �خلليل، �ختطفت �أجهزة �لأمن �ملو�طن غ�سَّ

منزله ونقلته �إىل �سجن بيتونيا يف ر�م �هلل، و�ملو�طن حازم �لفروخ، من بلدة �سعري.

ويف حمافظة رام اهلل، �ختطفت �أجهزة �لأمن �ملو�طن حممود عرب، من غرب ر�م �هلل.

ويف حمافظة بيت حلم، �ختطفت �أجهزة �لأمن كالًّ من �ملو�طنني: �أحمد �سعادة، جنل �ل�سهيد �لق�سامي 

�لقائد عمر �سعادة، وخالد �لدعدوع، و�سليمان �لدعدوع.

نابل�س، �سائد نظمي قادو�س، من قرية عر�ق  �أجهزة �لأمن يف حمافظة  بتاريخ 2008/9/12م: �ختطفت 

بورين. 

ق�ساء  جيو�س  بلدة  �قتحام  بعد  �سليم،  حكم  �ملهند�س  �لأمن  �أجهزة  �ختطفت  قلقيلية،  حمافظة  ويف 

�ملدينة. 

ويف حمافظة بيت حلم، �ختطفت �أجهزة �لأمن كالًّ من �ملو�طنني: ريا�س �سلهب، بعد �قتحام منزله يف 

ر عادل �سو�ورة، �لذي �أم�سى يف �سجون �لحتالل 12 عام. و�ملو�طَنني:  �ملدينة. وعبد �سلهب. و�لأ�سري �ملحرَّ

حبيب قا�سم، ونعمان جرب�ن. 

بتاريخ 2008/9/14م: �ختطفت �أجهزة �لأمن يف حمافظة �خلليل، �أمري ع�سافرة، من بلدة بيت كاحل. ويف 

حمافظة طوبا�س، �ختطفت �أجهزة �لأمن �ملو�طن �أحمد طاهر �مل�سري، من حمله �لتجاري يف بلدة عقابا.

ويف حمافظة بيت حلم، �ختطفت �أجهزة �لأمن كالًّ من �ملو�طنني: ح�سام �أبو دية، وب�سام �أبو دية، و�حلاج 

ح�سن عو�س، من بلدة جناتا بعد ��ستدعائه للمقابلة.

بتاريخ 2008/9/15 م: �ختطفت �أجهزة �لأمن يف حمافظة نابل�ض، كالًّ من: �ملو�طن معت�سم ريحان، وهو 

�سقيق �ل�سهيدين �لق�ساميني حممد وعا�سم ريحان، من قرية تل جنوب �ملدينة، و�ملو�طن يا�سني �ل�سخ�سري، 

بعد �قتحام منزله يف �ملدينة، و�ملو�طن �سالح �مل�سري، �لذي �ختطف من مكان عمله. 

ويف حمافظة بيت حلم، �ختطفت �أجهزة �لأمن كالًّ من �ملو�طَنني: عبد �هلل جودة، و�أحمد ن�سيم �سبيح، 

من بلدة �خل�سر. 
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حامت  ر  �ملحرَّ �لأ�سري  من:  كالًّ  اخلليل،  حمافظة  يف  �لأمن  �أجهزة  �ختطفت  2008/9/16م:  بتاريخ 

�لعو�ودة، من بلدة دور�، و�أكرم �لعويوي، و�أحمد �لعويوي، وو�ئل �لبيطار، و�إ�سالم �سحادة، وكمال �أبو طعيمة، 

�لوح�سي  �لتعذيب  نتيجة  – د�يتون  عبا�س  ع�سابات  �سجون  يف  ��ست�سهد  �لذي  �لزهور،  مرج  مبعدي  �أحد 

 .
2

�مل�ستمر

ويف حمافظة جنني، �ختطفت �أجهزة �لأمن يف حمافظة جنني، يا�سني �لكيالين، من بلدة �سريي�س.

ر حممد م�سطفى �سريتح، بعد �قتحام منزله  ويف حمافظة رام اهلل، �ختطفت �أجهزة �لأمن �لأ�سري �ملحرَّ

يف �ملزرعة �لغربية. 

بتاريخ 2008/9/17م:  �ختطفت �أجهزة �لأمن يف حمافظة طولكرم �ل�سحفي يزيد خ�سر.

بتاريخ 2008/9/18م: �ختطفت �أجهزة �لأمن يف حمافظة نابل�ض �ل�سيدلين حممد �ل�سو�سة. 

ويف حمافظة اخلليل، �ختطفت �أجهزة �لأمن، كالًّ من: �ملو�طنني جو�د �أبو ح�سني، وعو�د ور��سنة، ويو�سف 

ور��سنة، وجالل �لر�عي، وعبد �هلل �ساللدة، وعز�ت �ل�ساللدة، وعبد �لهادي �أبو خلف، وهو �سقيق �لق�سامي 

�أجمد �أبو خلف.

ويف حمافظة قلقيلية، �ختطفت �أجهزة �لأمن �ملو�طن و�ئل �حلوتري.

�ل�س�سرتي،  ربيع  �ملو�طن  من:  كالًّ  نابل�ض،  حمافظة  يف  �لأمن  �أجهزة  �ختطفت  2008/9/19م:  بتاريخ 

�قتحام  بعد  �عتقالهم  متَّ  وجميعهم  �سباح،  و�ساكر  �سحادة،  ويو�سف  �سحادة،  وحممد  �سحادة،  و�إبر�هيم 

منازلهم يف قرية عوريف جنوب �ملدينة. 

و�ملهند�س  در�غمة،  فالح  حممد  ر  �ملحرَّ �لأ�سري  من:  كالًّ  �لأمن  �أجهزة  �ختطفت  طوبا�ض،  حمافظة  ويف 

رزق بني عودة، و�ملو�طن توفيق �خلر�ز، و�ملو�طن �سالح �أحمد �أبو عرة، وهو من عقابا ق�ساء طوبا�س، بعد 

عقابا  منزله يف  �قتحام  بعد  �أبو عرة،  عادل  و�ملو�طن  �لليل،  منت�سف  بعد  وح�سية  بطريقة  منزله  �قتحام 

ق�ساء طوبا�س. 

�لر�بعة على حاجز ع�سكري  ة  للمرَّ �ملهند�س ماهر مطر،  �لأمن  �أجهزة  ويف حمافظة قلقيلية، �ختطفت 

�أقيم على مدخل قرية عزون.

ويف حمافظة طولكرم، �ختطفت �أجهزة �لأمن �ملهند�س عبد �لفتاح �لقدومي، بعد �قتحام منزله، و�قتحمت 

�ختطفت  كما  �ملتجر،  مقتنيات  وبع�س  حا�سوب  جهاز  م�سادرة  متَّ  حيث  طولكرم،  و�سط  �لتجاري  حمله 

�ملهند�س �سالح �جلالد.

ر �أجمد عليوي،  بتاريخ 2008/9/20م: �ختطفت �أجهزة �لأمن يف حمافظة نابل�ض، كالًّ من: �لأ�سري �ملحرَّ

و�ملو�طن ر�مي �لعورتاين. 

ويف حمافظة اخلليل، �ختطفت �أجهزة �لأمن �ملو�طن �أن�س �أبو مرخية.

)2( انظر تفاصيل اعتقاله وتعذيبه حتى املوت، ص
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ر  و�لأ�سري �ملحرَّ �ليمني،  ر ح�سام  �لأ�سري �ملحرَّ �لأمن كالًّ من:  �أجهزة  ويف حمافظة بيت حلم، �ختطفت 

�أحمد حبيب.

ر عبد �هلل �أبو  بتاريخ 2008/9/21م: �ختطفت �أجهزة �لأمن في حمافظة نابل�ض، كالًّ من: �لأ�سري �ملحرَّ

�سمرة، بعد �أيام من �لإفر�ج عنه من �سجون �لحتالل، و�ملو�طنني: عبد �جلليل ��ستية، عمرو ��ستية، طالب 

��ستية، �سالح �سريدة، بعد �قتحام منازلهم يف بلدة �سامل �سرق �ملدينة. 

ويف حمافظة طوبا�ض، �ختطفت �أجهزة �لأمن �أ�سرف حميي حمامي.

ويف حمافظة طولكرم، �ختطفت �أجهزة �لأمن كالًّ من: �ملو�طنني: �إ�سالمبويل بدير، با�سل �أبو حجر، وعبد 

�مل�سجد  يف  �لعتكاف  ب�سنة  ملتزمون  و�مل�سلُّون  باملدينة،  �جلديد  �مل�سجد  �قتحام  بعد  �جليتاوي،  �لرحمن 

�ملذكور. 

بتاريخ 2008/9/22م: �ختطفت �أجهزة �لأمن يف حمافظة نابل�ض، كالًّ من: �ملو�طن �أيهم ب�سام قناديلو، 

ر عمر �أبو ليل، من خميم بالطة �سرق �ملدينة، و�ملو�طن ن�ساأت ��ستية، من بلدة �سامل.  و�لأ�سري �ملحرَّ

ويف حمافظة طوبا�ض، �ختطفت �أجهزة �لأمن �ملهند�س �أمين ب�سار�ت. 

ويف حمافظة جنني، �ختطفت �أجهزة �لأمن �أ�سامة ربايعة.

ويف حمافظة رام اهلل، �ختطفت �أجهزة �لأمن �ملو�طن حممد مبت�سم �رحيمي. 

ويف حمافظة قلقيلية، �ختطفت �أجهزة �لأمن �ملو�طَنني: حممد تي�سري ر�سو�ن، وحممد باكري.

بتاريخ 2008/9/23 م: �ختطفت �أجهزة �لأمن يف حمافظة نابل�س، �ملو�طن �سادي �سبوح. 

ويف حمافظة جنني، �ختطفت �أجهزة �لأمن �ملو�طِنني: نادر �أبو زينة، و�أكثم �أبو عبيد، ويو�سف �أبو �لرب.

ر حممد قنازع،  بتاريخ 2008/9/27م: �ختطفت �أجهزة �لأمن يف حمافظة نابل�ض، كالًّ من: �لأ�سري �ملحرَّ

بعد �أ�سبوع من �لإفر�ج عنه من �سجون �لحتالل، و�ملو�طن �أبو لوؤي �ل�سركجي، و�أغلقت حمالت �ملفرو�سات 

�لتابعة له، وهو �سقيق �ل�سهيد �لق�سامي �لقائد يو�سف �ل�سركجي، و�ملو�طن ريحان فوؤ�د ريحان، وهو من قرية 

تل جنوب �ملدينة. 

رين: فر��س �أطبي�س وحممود �أبو تركي، و�أ�سرف  ويف حمافظة اخلليل، �ختطفت �أجهزة �لأمن  �لأ�سرى �ملحرَّ

�ساهني، وجميعهم من قرية �حلدب-�لفو�ر.

ر جهاد نو�ه�سة، بعد ثالثة �أيام من �لإفر�ج عنه  ويف حمافظة جنني، �ختطفت �أجهزة �لأمن �لأ�سري �ملحرَّ

من �سجون �لحتالل.

ويف حمافظة قلقيلية، �ختطفت �أجهزة �لأمن �ملو�طَنني: ر�ساد لطفي �سو�ن، وهو من قرية �إماتني. وبالل 

�ل�سدة، وهو من بلدة جيت بعد ��ستدعائه للمقابلة.

بتاريخ2008/10/1م: �ختطفت �أجهزة �لأمن يف حمافظة قلقيلية �ملو�طنني: ر�ساد �سو�ن، وجمال برغوت.

بتاريخ 2008/10/7م: �ختطفت �أجهزة �لأمن يف حمافظة نابل�س، �ملو�طن �أ�سيد عبد �جلليل من قرية �سامل 

بعد ثالثة �أيام من �لإفر�ج عنه من �سجون �لحتالل.
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بتاريخ 2008/10/8م: �ختطفت �أجهزة �لأمن يف حمافظة طولكرم �ملو�طن حممد طاهر عمرية من بلعا.

بتاريخ 2008/10/9م: �ختطفت �أجهزة �لأمن يف حمافظة قلقيلية �ملو�طَنني: مالك د�وود، وزكي د�وود 

بعد �قتحام منازليهما.

ويف حمافظة بيت حلم، �ختطفت �أجهزة �لأمن كالًّ من �ملو�طِنني: عالء �لع�سا، ويون�س �لع�سا، و�أحمد 

�ل�سغري.

بتاريخ 2008/10/10م: �ختطفت �أجهزة �لأمن يف حمافظة قلقيلية، �ملو�طَنني ريا�س �حلوتري، وبهجت 

يامني.

بتاريخ 2008/10/13م: �ختطفت �أجهزة �لأمن يف حمافظة �خلليل، كالًّ من: �ملو�طن ر�ئد �إبر�هيم حممد، 

وذلك للمرة الثانية، و�لطبيب فر��س �لقو��سمي بعد مد�همة عيادته باخلليل. كما قامت �لأجهزة �لأمنية 

يف يطا باإر�سال �أكرث من خم�سة ع�سر تبليغًا للمو�طنني لال�ستدعاء �أو �ملقابلة.

بتاريخ 2008/10/15م: �ختطفت �أجهزة �لأمن يف حمافظة �خلليل، و�سام جمال عبد �سعفوط من حلحول 

�خلليل، وهو طالب يف كلية �لدعوة بقلقيلية.

بتاريخ 2008/10/17م: �ختطفت �أجهزة �لأمن يف حمافظة طوبا�س �سالح �لدين عينبو�سي، �ملعتقل �ل�سابق 

لدى جهاز �لأمن �لوقائي يف �سجن جنيد.

بتاريخ 2008/10/20م: �ختطفت �أجهزة �لأمن يف حمافظة قلقيلية �ملو�طن زكي د�ود.

ر ع�سام غازي  ويف حمافظة طولكرم، �ختطفت �أجهزة �لأمن �لتابعة لإمرة حممود عبا�س �لأ�سري �ملحرَّ

ة  جيتاوي، �لذي �سبق �أن �ختطف مرتني من قبل جهاز �لأمن �لوقائي، وعلي يو�سف جيتاوي، وهذه هي �ملرَّ

�لثالثة �لتي يختطف فيها من قبل �لأجهزة �لأمنية، و�ملو�طن �إبر�هيم خليل فرح، وهذه هي �ملرة �لثالثة �أي�سًا 

�لتي يتم �ختطافه.

بتاريخ 2008/10/24م: �ختطفت �أجهزة �لأمن يف حمافظة ر�م �هلل �ملو�طن �سامي عارف نوفل، بو��سطة 

وقائي بيتونيا.

بتاريخ 2008/10/25م: �ختطفت �أجهزة �لأمن يف حمافظة نابل�س، �ل�سحفي بالل ح�سني طه ظاهر.

بتاريخ 2008/10/27م: �ختطفت �أجهزة �لأمن يف حمافظة ر�م �هلل، كالًّ من �ملو�طنني: عدنان �بر�هيم 

حطاب، و�إبر�هيم عبد �لقادر �لنو�س، وجالل طاهر زيد، وماهر �أيوب عبد �جلليل، وقد نفذ هذ� �لختطاف 

عنا�سر من وقائي بيتونيا. و�أ�سامة �إبر�هيم نخلة، و�إياد حممود �سايف، وعز �لدين حممد �سايف، وجعفر عبد 

�لرحمن مبارك، وجالل �أحمد بياري، وخليل حممود نخلة، وفادي �لنادي، ونفذ جهاز �لأمن �لوقائي ملدينة 

�أريحا هذ� �لختطاف. 

�أبو ��سنينة بعد �قتحام  بتاريخ 2008/10/28م: �ختطفت �أجهزة �لأمن يف حمافظة �خلليل، طالب �أكرم 

ر �أم�سى ع�سر �سنو�ت يف �سجون �لحتالل. منزله للمرة �لثانية، وهو �أ�سري حمرَّ
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بتاريخ 2008/10/29م: �ختطفت �أجهزة �لأمن يف حمافظة نابل�س، �ملو�طن ب�سري ح�سني طه ظاهر. 

بتاريخ 2008/11/2م: �ختطفت �أجهزة �لأمن يف حمافظة نابل�ض، كالًّ من: عز�م بركات بعد ��ستدعائه 

ر ر�غب عليوي. للمقابلة، يا�سر �أبو حمادة، �أثناء توجهه �إىل عمله، و�لأ�سري �ملحرَّ

ويف حمافظة اخلليل، �ختطفت �أجهزة �لأمن كالًّ من �ملو�طنني: يو�سف ن�سار، و�أ�سرف �أبو ر��س، ومفيد 

�لعمايرة، و�أيوب �لعو�ودة، وحذيفة �ل�سريف، ويحيى �لقيق، وب�سام �لربعي، وفوؤ�د �حلريبات.

ويف حمافظة جنني، �ختطفت �ملو�طن نا�سر زكارنة، من بلدة قباطية.

ويف حمافظة رام اهلل، �ختطفت خمابر�ت �أريحا �ملو�طَنني: عبد �هلل عمر عبيد، وم�سطفى د�ود نخلة.

بتاريخ2008/11/9م: �ختطفت �أجهزة �لأمن يف حمافظة �خلليل، ح�سن �أبو عيا�س، بعدما متَّ �إيقافه يف �أحد 

�سو�رع �خلليل، وهو نا�سط يف حركة �جلهاد �لإ�سالمي.

بتاريخ 2008/11/7م: �ختطفت �أجهزة �لأمن يف حمافظة جنني، �أن�س ها�سم عطاطرة بعد �قتحام بيته يف 

بلدة زبوبا، و�سادرت حا�سوبه �ل�سخ�سي.

بتاريخ 2008/11/8م: �ختطفت �أجهزة �لأمن يف حمافظة طولكرم، �ملو�طن ر�ئد �سحرور من بلعا، وهو 

معتقل �سابق لدى جهاز �لأمن �لوقائي.

حممد  عز�ت  �ملو�طن  من:  كالًّ  �خلليل،  حمافظة  يف  �لأمن  �أجهزة  �ختطفت  2008/11/13م:  بتاريخ 

يقارب  ما  منذ  �ل�سهيوين  �لحتالل  �سلطات  لدى  و�ملختطف  �حلاليقة،  حممد  �ل�سحفي  و�لد  �حلاليقة، 

�لعام، و�ملو�طن حممد علي �خل�سور.

بتاريخ 2008/11/16م: �ختطفت �أجهزة �لأمن يف حمافظة نابل�ض، كالًّ من: �ملو�طن �أمين �ملدبوح،  وذلك 

للمرة �لثالثة، و�ملو�طن ماهر �أبو ع�سب، و�ملو�طن �سادي �لعتيلي، و�ل�سحفي عبد �ل�سالم �جلمل. 

ويف حمافظة اخلليل، �ختطفت �ملو�طن نور بركات �لأطر�س، بعد �قتحام منزله، وذلك للمرة �لثانية. 

ر عبا�س فطاير،  بتاريخ 2008/11/20م: �ختطفت �أجهزة �لأمن يف حمافظة نابل�ض، كالًّ من: �لأ�سري �ملحرَّ

بعد �أيام من �لإفر�ج عنه من �سجون �لحتالل، و�ملهند�س خالد �سالمة، م�ست�سار وزير �لأ�سغال �لعامة ونقيب 

�ملهند�سني �ل�سابق، من مكان عمله يف ر�م �هلل، و�ملو�طَنني �أحمد �لبرية، وبدر خليل �لعامودي، بعد �قتحام 

منزليهما يف حي ر�أ�س �لعني باملدينة، و�ملهند�س ماهر مطر، من بلدة عزون بعد مد�همة منزله. 

ويف حمافظة �صلفيت، �ختطفت �أجهزة �لأمن �ملو�طن جمال �خلطيب، من دير ��ستيا، وذلك للمرة �لثانية. 

ويف حمافظة جنني، �ختطفت �ملو�طن معت�سم عمر �ستيتي. ويف حمافظة قلقيلية، �ختطفت �أجهزة �لأمن 

�ملو�طَنني: �سائد �سوكت �سمحة، وح�سن علي زهر�ن، بعد �قتحام منزلهما.

بتاريخ 2008/11/26م: �ختطفت �أجهزة �لأمن يف حمافظة نابل�ض، �ملو�طن نور �مل�سري.

ويف حمافظة �صلفيت، �ختطفت �أجهزة �لأمن �ملو�طن �أحمد مرعي، من قر�وة بني ح�سان، وعبد �حلكيم 

�إبر�هيم، من بديا. 
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ويف حمافظة طوبا�ض، �ختطفت �أجهزة �لأمن �ملو�طن �سايف ب�سار�ت »�أبو عبادة«، من بلدة طمون.

عطاطرة،  وعالء  خ�سر،  �سامي  حممد  �ملو�طنني:  من  كالًّ  �لأمن  �أجهزة  �ختطفت  جنني،  حمافظة  ويف 

وعماد عطاطرة، وربيع حمار�سة، وحممد �أبو بكر، بعد �قتحامها بلدة يعبد.

بتاريخ 2008/12/2م: �ختطفت �أجهزة �لأمن يف حمافظة نابل�ض، كالًّ من: �ملو�طنني ه�سام غامن، وعماد 

�سوي�سي، و�أحمد حمد�ن، وحممد �أبو ح�سني، ومهند �أبو ح�سن، بعد �قتحام بلدة �سرة. 

ويف حمافظة اخلليل، �ختطفت �ملهند�س عبد �لعزيز �ل�سعافني، بعد �أن منعه �لحتالل من �ل�سفر لأد�ء 

فري�سة �حلج.

ر �سكري �خلو�جا، من نعلني، بعد �أ�سبوع من  ويف حمافظة رام اهلل، �ختطفت �أجهزة �لأمن �لأ�سري �ملحرَّ

�لإفر�ج عنه من �سجونها، و�لذي كان قد �أم�سى فيها ما يزيد عن خم�سة �أ�سهر، و�ملو�طن معت�سم نخلة، من 

خميم �جللزون.

ر معتز عياط، بعد �أيام من  بتاريخ 2008/12/4م: �ختطفت �أجهزة �لأمن يف حمافظة نابل�س �لأ�سري �ملحرَّ

�لإفر�ج عنه من �سجون �لحتالل.

ر معتز عياط،  بتاريخ 2008/12/14م: �ختطفت �أجهزة �لأمن يف حمافظة نابل�ض، كالًّ من: �لأ�سري �ملحرَّ

بعد �أيام من �لإفر�ج عنه من �سجون �لحتالل.

ويف حمافظة اخلليل، �ختطفت كالًّ من: �ملو�طنني فار�س �لعمور، و�أ�سامة حممد عبد �هلل، بعد �قتحام 

بلدة يطا.

خف�س،  وجميب  خف�س،  وقتيبة  �أحمد  �ل�سقيَقني  من:  كالًّ  �لأمن  �أجهزة  �ختطفت  �صلفيت،  حمافظة  ويف 

وجميعهم من بلدة مرد�، و�أحمد عبد �لعزيز مرعي، من قر�وة بني ح�سان، بعد �أ�سبوٍع من زو�جه.

من  عنه  �لإفر�ج  من  �أيام  بعد  خ�سر،  يزيد  �ل�سحفي  �لأمن  �أجهزة  �ختطفت  طولكرم،  حمافظة  ويف 

�سجونها، و�ملو�طن عز �لدين �أبو دية، من خميم نور �سم�س.  

نوفل،  حممود  �ملو�طنني:  من  كالًّ  نابل�س،  حمافظة  يف  �لأمن  �أجهزة  �ختطفت  2008/12/15م:  بتاريخ 

ومعت�سم �لباز، وب�سام يا�سني، وب�سري نوفل، وعبد �حلليم �لبا�سا، بعد �قتحام منازلهم، وموؤمن نوفل، و�أحمد 

نوفل، وعارف نوفل، ويا�سر نوفل، و�سريف نوفل، و�أمري نوفل، و�سالح نوفل، وحممد �لباز، وحممد قاقوين، 

وحممود جابر. 

ويف حمافظة اخلليل، �ختطفت �ملو�طن حممود جميد�ت، بعد �قتحامها بلدة �سوريف.

ويف حمافظة �صلفيت، �عتقلت كالًّ من: �لفتى موؤمن حممد مرعي )14 عامًا(، من قر�وة بني ح�سان بعد 

�قتحام منزله، و�ملو�طن جربيل ريان، من قر�وة بني ح�سان بعد ��ستدعائه للمقابلة. ويف حمافظة طولكرم، 

وعبد  دية،  �أبو  �لدين  وعز  �أبو �سالح،  و�أحمد  �لقطاوي،  �أحمد  �ملو�طنني:  من  كالًّ  �لأمن  �أجهزة  �ختطفت 

�لرحمن ر�سر�س، و�إيهاب �أبو ليفة، وح�سن �جلر�د، وح�سام حممد، و�سامر غامن، و�أحمد �أبو عا�سم.  
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بتاريخ 2008/12/18م: �ختطفت �أجهزة �لأمن يف حمافظة طولكرم، �ملو�طن �أحمد �سباريني.

بتاريخ 2008/12/19م: �ختطفت �أجهزة �لأمن يف حمافظة طولكرم، حازم عبد �للطيف عمر، بعد مد�همة 

�لغ�سون  دير  خريجي  نادي  رئي�س  وهو  طولكرم،  �سمال  �لغ�سون  دير  بلدة  يف  �لليل،  منت�سف  قبل  منزله 

�لثقايف.

�لق�سامي رجب  �ملطارد  كالًّ من:  نابل�ض،  يف حمافظة  �لأمن  �أجهزة  بتاريخ 2008/12/22 م: �ختطفت 

�أحد مبعدي مرج  �أربع �سنو�ت، و�أجمد ز�مل،  عوين �ل�سريف، و�ملطلوب لقو�ت �لحتالل منذ ما يزيد عن 

�لزهور بعد ��ستدعائه للمقابلة. 

ر ن�سري �حلاليقة، و�لذي كان قد �أم�سى خم�س �سنو�ت يف  ويف حمافظة اخلليل، كالًّ من: �لأ�سري �ملحرَّ

�سجون �لحتالل، بعد �قتحام منزله يف بلدة �ل�سيوخ، و�ملو�طن �أحمد �قطيل بعد ��ستدعائه للمقابلة.

ويف حمافظة جنني، �ملو�طن �أحمد عدو�ن، �سقيق �ل�سهيد �لق�سامي قي�س عدو�ن.

�لعي�سة، من قرية �سانور جنوب  �أجهزة �لأمن يف حمافظة جنني، بدر  بتاريخ 2008/12/23م: �ختطفت 

مدينة جنني.

بتاريخ 2009/1/1م: �عتقلت �أجهزة �أمن �ل�سلطة يف حمافظة طولكرم، �أمين ما�سي من بلدة عتيل �سمال 

طولكرم، عندما مر�جعته �لد�خلية من �أجل جتديد �لهوية، ويعمل �أمين مدر�سًا  يف �إحدى مد�ر�س بلد�ت 

ر�م �هلل.

بتاريخ 2009/1/6م: �عتقلت �أجهزة �أمن �ل�سلطة يف حمافظة طولكرم كالًّ من: �ل�سيدلين عالء �ساهني، 

وجعفر عودة، وحممد حلطاب.

بتاريخ 2009/1/8م: �عتقلت �أجهزة �أمن �ل�سلطة يف حمافظة طولكرم كالًّ من:

�أحمد �جلالد، ويو�سف �لزقوت.

بتاريخ 2009/1/15م: �ختطقت �أجهزة �أمن �ل�سلطة يف حمافظة �خلليل:

عبد �لغني عرر، من بلدة �سوريف، �سمال �خلليل، بعد ��ستدعائه للمقابلة، و�لذي يعمل مدر�سًا.

بتاريخ 2009/1/19م: �ختطقت �أجهزة �أمن �ل�سلطة يف حمافظة �خلليل كالًّ من:

�لإعالمي خالد عمايرة، بعد ��ستدعائه للمقابلة، وعبد �لكرمي ح�سني �حلاليقة، �إمام م�سجد �ل�سيوخ �جلديد، 

�س للحرب على غزة، وعو�س �لبطر�ن من بلدة �إذنا. بعد يوم من �إلقائه خطبة تتعرَّ

بتاريخ 2009/1/23م: �ختطفت �لأجهزة �لأمنية يف حمافظة ر�م �هلل و�لبرية ع�سام برقان، مدير مكتب 

�لنائب يف �ملجل�س �لت�سريعي عن كتلة �لتغيري و�لإ�سالح �سمرية �حلاليقة، بعد ��ستدعائه للمقابلة.

ود�همت عنا�سر من جهاز �لأمن »�لوقائي« عدة منازل يف طولكرم، و�ختطفو� ت�سعة من �أن�سار »حما�س«، 

و�ملختطفون هم: �ل�سيخ عازم �حلارون، وهو يف �خلم�سينيات من �لعمر ويعمل �إمام وخطيب م�سجد �ساحية 

رين، وقد �ختطف �لثنان بعد مد�همة منزليهما،  �سويكة، وب�سار �لكرمي، وهو موظف يف وز�رة �لأ�سرى و�ملحرَّ
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يف  كانا  بينما  �لثنان  و�ختطف  زيود،  منذر  �ملفتوحة  �لقد�س  جامعة  يف  و�ملحا�سر  جامن،  �أجمد  و�ملحامي 

و�أجربوهما على  �ملدينة  �سو�رع  �أحد  »�لوقائي« يف  بعد �سالة �جلمعة، حيث �عرت�سهما عنا�سر  �سيارتهما 

هم، حيث �أفرج عن �ملحا�سر زيود بعد �لتَّحقيق معه عدة �ساعات.  مر�فقتهم �إىل مقرِّ

�لوقائي منزل حممد �سروجي يف خميم طولكرم، و�ختطفوه، كما  ود�هم عنا�سر ملثمون من جهاز �لأمن 

ر معاذ �لعتيلي بعد مد�همة منزله م�ساًء،  �أبو زينة، وعبد �هلل بالل خمي�س، و�لأ�سري �ملحرَّ �ختطفو� �أحمد 

منزله  مد�همة  بعد  وذلك  �أيام،  قبل  �لحتالل  �سجون  من  عنه  �أفرج  �لذي  �سلباية،  ر�مي  ر  �ملحرَّ و�لأ�سري 

لياًل. 

تها �أجهزة عبا�س يف طولكرم )�لوقائي  وتاأتي حملة »�لوقائي« هذه يف هذ� �لوقت، ��ستكماًل للحملة �لتي �سنَّ

و�ملخابر�ت و�ل�ستخبار�ت �لع�سكرية(، و�لتي طالت �أكرث من ثالثني من �أن�سار »حما�س«، من بينهم خطباُء 

رون ومعلِّمون وطالب جامعات، و�أفرج عن بع�سهم فيما َبِقَي غالبيُتهم خمتطِفني، حيث  م�ساجد و�أ�سرى حمرَّ

جانني، و�لتهمة �لنتماء لـ»حما�س« و�مل�ساركة يف  قني و�ل�سَّ �سو� لل�سبح �ملتو��سل و�لتعذيب على �أيدي �ملحقِّ تعرَّ

م�سري�ت �لت�سامن مع غزة.

�أحمد عقيل، مدر�س يف  كالًّ من:  �لأمنية يف حمافظة �خلليل  �لأجهزة   �ختطفت  بتاريخ 2009/1/24م: 

مدر�سة بيت كاحل �لثانوية، من حملِّه �لتجاري يف بلدة بيت كاحل، غرب �خلليل، وبا�سم �أبوحديد، و�سليم 

�سبيح من مكان عمله يف مدينة �خلليل، حممود حممد عبد �هلل �لبطر�ن، من بلدة �إذنا.

و�أمين  �إبر�هيم عر�ي�سي،  نابل�س كالًّ من:  �لأمنية يف حمافظة  �لأجهزة  �ختطفت  بتاريخ 2009/1/27م: 

�أبو حمادة، ور�ئد �خلطيب، من خيم بالطة لالجئني، �سرق نابل�س، وذلك بعد �قتحام  �أبو غو�س، وجا�سر 

منازلهم.

ر، من قرية  بتاريخ 2009/2/2م: �ختطفت �أجهزة �لأمن يف حمافظة ر�م �هلل عالء غفري، �لأ�سري �ملحرَّ

�سنجل �سمال ر�م �هلل، بعد ��ستدعائه للمقابلة، وذلك للمرة �لثالثة �لتي يتم �ختطافه فيها.

يف  طالب  وهو  عرفة  �أبو  عامر  �ل�ساب  �خلليل  مدينة  يف  �لأمنية،  �لأجهزة  �ختطفت  بتاريخ2009/2/4م: 

جامعة �خلليل، وقام عنا�سر �لأمن �لوقائي باختطاف �ل�ساب يا�سر �لأطر�س من منزله يف �ملدينة. 

ة من �لأجهزة �لأمنية وهي بالّزي �ملدين منزل �ملو�طن ماهر �أحمد مو�سى م�ساملة من بلدة بيت  و�قتحمت قوَّ

عو� جنوب غرب �خلليل، ، حيث �ختطفته ونقلته �إىل مر�كزها باملدينة.

بتاريخ 2009/2/5م: �ختطف جهاز �لأمن �لوقائي يف طولكرم �إمام وخطيب م�سجد �لرو�سة يف �ملدينة، 

رين من بلدة بلعا، وذلك بعد مد�همة منازلهم.  و�أ�سريين حمرَّ

كما د�همت عنا�سر م�سلحة من جهاز �لأمن  �لوقائي منزل �ل�سيخ حممود �حل�سري �إمام وخطيب م�سجد 

�لرو�سة يف طولكرم، و�قتادوه �إىل مقرهم يف �ملدينة.

ويعدُّ �ل�سيخ �حل�سري من وجهاء طولكرم وهو يف �خلم�سينيات من �لعمر، و�سغل مدير �أوقاف طولكرم حتى 
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�لقيادي يف حما�س  �لد�ستورية(، و�ختطف عقب م�ساركته يف زفاف  ف�سل من قبل »حكومة« فيا�س )غري 

ر�أفت نا�سيف، وذلك بعد �أن �ألقى خطابًا باحل�سور.

ر ح�سني  كما �قتحم عنا�سر »�لوقائي« بلدة بلعا �سرق طولكرم م�ساء ذ�ت �ليوم ود�همو� منزل �لأ�سري �ملحرَّ

ى �إىل �إ�سابته بجروح يف ر�أ�سه.  ا �أدَّ �سعيد، و�ختطفوه بعد �لعتد�ء عليه بال�سرب �ملرّبح ممَّ

ة مر�ت من قبل �أجهزة عبا�س،  ر فادي �عمري و�ختطفوه، و�سبق �أن �ختطف عدَّ كما د�همو� منزل �لأ�سري �ملحرَّ

و�ملختطفان خريجان جديد�ن من جامعة �لقد�س �ملفتوحة، وقد جاء �ختطفاهما بعد يوم و�حد من مد�همة 

وحمتويات  حا�سوب  وم�سادرة  بلعا،  بلدة  يف  �لكرمي  �لقر�آن  ود�ر  �لوليد  بن  خالد  م�سجد  �لوقائي  عنا�سر 

�لد�ر.

اد،  بتاريخ 2009/2/7م: �ختطفت �لأجهزة �لأمنية يف حمافظة طولكرم كالًّ من: �أ�سعد عادل، وزكريا حمَّ

وفادي نور، وموفق �أبو كمال، من بلدة عنيتا.

بتاريخ 2009/2/8م: �سنَّت �أجهزة �أمن عبا�س حملة �عتقالت يف حمافظات �ل�سفة �لغربية �سملت عددً� من 

منا�سري حركة حما�س، ففي حمافظة طولكرم، �ختطفت كالًّ من: ح�سن �سعيد، وفادي �عمري، وكالهما 

ويف حمافظة اخلليل، �ختطفت عالء �أبو عجمية، طالب يف جامعة �خلليل، �ختطف للمرة  ر،  �أ�سري حمرَّ

�أحمد �سو�هنة من  �إياد �لدمج من خميم جنني، حمزة  �لثالثة. ويف حمافظة جنني، �ختطفت كالًّ من:  

�ل�سيلة �حلارثية.

بتاريخ 2009/2/10م: �ختطفت �أجهزة �أمن �ل�سلطة عددً� من منا�سري حركة حما�س يف �ل�سفة �لغربية، 

ر، وماهر عبيد بعد �لإفر�ج  ففي حمافظة اخلليل، �ختطفت لوؤي طنينة من بلدة ترقوميا وهو �أ�سري حمرَّ

�لأيتام  رعاية  جمعية  مدير  �سو�فطة،  مر�د  �عتقلت  طوبا�ض،  حمافظة  ويف  �لحتالل.  �سجون  من  عنه 

و�لده  �ختطاف  بعد  وذلك  �سعري،  بلدة  من  لهاليه  حممود  �ختطفت  اخلليل،  حمافظة  ويف  و�ملحتاجني. 

و�سقيقه. ويف حمافظة جنني، �ختطفت كالًّ من �أ�سامة �أبو �سيف مدير �لد�ئرة �لهند�سية يف بلدة جنني، 

ور�مي عو�د للمرة �لر�بعة، وحممود يو�سف �أبو �لرب للمرة �لثالثة، وماأمون طالل ووليد جالمنة. 

 بتاريخ 2009/2/11م: �ختطفت �لأجهزة �لأمنية يف حمافظة طولكرم كالًّ من: عبد �حلكيم حمد�ن من 

ر، وعبد �لرحمن جابر.  بلدة بلعا �لأ�سري �ملحرَّ

بتاريخ 2009/2/19م: �ختطفت �لأجهزة �لأمنية يف حمافظة طولكرم �ل�سحفي يزيد خ�سر بعد مد�همة 

منزله يف بلدة دير �لغ�سون �سمال �ملدينة. 

د �لعنيني من بلدة عالر  �س حممَّ بتاريخ 2009/2/21م: �ختطفت �لأجهزة �لأمنية يف حمافظة طولكرم �ملدرِّ

بعد مد�همة منزله. 

بتاريخ 2009/2/23م: �ختطفت �أجهزة �أمن �ل�سلطة ر�أفت �أبو مر�د، �لذي يعمل مدر�سًا يف مدر�سة �لإميان 

مبدينة جنني. 
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بتاريخ 2009/3/6م: �عتقلت �أجهزة �أمن �ل�سلطة يف حمافظة طولكرم عدنان �سمارة، �لذي �أفرج عنه قبل 

ثالثة �أ�سهر من �سجون �لحتالل بعد ق�ساء �سنتني من �لعتقال.

بتاريخ 2009/3/11م: �سنَّت �لأجهزة �لأمنية يف �ل�سفة �لغربية �ملحتلة حملة �عتقالت و��سعة يف �سفوف 

�أبناء و �أن�سار حركة حما�س و�ملقاومة �لفل�سطينية:

ف�سل  حالوة،  ب�سار  �لكرمي،  عبد  ��سماعيل  ر  �ملحرَّ �لأ�سري  من:  كالًّ  �عتقلت  نابل�ض،  حمافظة  ففي 

�لبيتاوي،جنل �لنائب �ل�سيخ حامد �لبيتاوي، �أمين طه �ملن�سد يف فرقة �لغرباء �لإ�سالمية، حممد �أحمد عبد 

�هلل من قرية �سرة.

ويف حمافظة �صلفيت، �عتقلت كالًّ من: �ل�سيخ �سالح �ل�سنار �أحد مبعدي مرج �لزهور،حذيفة مرعي من 

قر�وة بني ح�سان، عماد �لدين �أبو �لهيجا؛ جنل �ل�سيخ �لأ�سري جمال �أبو �لهيجا.

ويف حمافظة جنني، �عتقلت كالًّ من: �إ�سماعيل �لكيالين من بلدة يعبد، �أ�سرف يو�سف م�ساملة بعد �قتحام 

منزله.

�لأ�سري  �لزرو،  ر حلمي  �ملحرَّ �لأ�سري  ر�ئد برقان،  ر  �ملحرَّ �لأ�سري  ويف حمافظة اخلليل، �عتقلت كالًّ من: 

ر حممد �إبر�هيم �مل�سري من بلدة  ر �سريف �أبو تركي، �لأ�سري �ملحرَّ ر عبد �لفتاح �جريوي، �لأ�سري �ملحرَّ �ملحرَّ

�سوريف بعد ��ستدعائه للمقابلة، �مل�سن حممد �سكايف، ع�سام بدير من مكان عمله.

ة  وم�سرَّ عملهما،  مكان  من  وذلك  قنديل،  وغازي  بدير،  مر�د  من:  كالًّ  �عتقلت  طولكرم،  حمافظة  ويف 

ر  ظريفي من بلدة �سيد�، وحممد �أبوليفة من بلدة �سيد�، وعبد �ل�سمد رد�د، من بلدة �سيد�، و�لأ�سري �ملحرَّ

امي  �لق�سَّ �ل�سهيد  �أحمد عو�د �سقيق  ر  و�لأ�سري �ملحرَّ �قتحام منزله،  بعد  �لهم�سري  وبا�سم  خالد عبد ربه، 

�سائد عو�د، وعدنان �سماره، وعماد �أني�س من مكان عمله يف خميم طولكرم، و�أحمد عودة، ورجائي �لعموري 

من مكان عمل و�لده.

ويف حمافظة طوبا�ض، �عتقلت كالًّ من: عمرو �أحمد �مل�سري من بلدة عقابا، و�أ�سرف يو�سف �أبو �سمرة، 

در�غمة؛  وعمر حمزة  �لوطنية،  �لنجاح  �ملحا�سر يف جامعة  و�لدكتور ح�سن خ�سر  �سو�فطة،  زياد  وطارق 

�سقيق �ل�سهيد �لق�سامي �أ�سرف در�غمة.

ويف حمافظة قلقيلية، �عتقلت كالًّ من ح�سام برغوثي، من باقة �حلطب، وح�سن ملحم.

ويف حمافظة رام اهلل والبرية، �أحمد زيد، من بيت لقيا، وذلك للمرة �لثانية خالل �سهر، ور��سم عا�سي، 

من بيت لقيا.

ويف حمافظة بيت حلم، �عتقلت فر��س عذبة من مكان عمله، ومازن �سعادة �سقيق �ل�سهيد �لق�سامي عمر 

�سعادة.

ر عماد بدير بعد مد�همة منزله،  بتاريخ 2009/3/12م: �ختطفت خمابر�ت عبا�س يف طولكرم �لأ�سري �ملحرَّ

ر عالء رجب  و�خقتادوه �إىل مقرهم يف �ملدينة. كما د�همت جمموعة �أخرى من �ملخابر�ت منزل �لأ�سري �ملحرَّ

هم.  يف بلدة كفر �للبد �سرق طولكرم، و�ختطفوه �إىل مقرِّ



الكتاب الأ�سود

31

بعد  رجب  بدير  �ختطاف  من  �ساعة  قبل  �حل�سري  عدنان  ر  �ملحرَّ �لأ�سري  �ختطفت  قد  �ملخابر�ت  وكانت 

مد�همة منزله يف خميم طولكرم و�لعتد�ء عليه بال�سرب، وكذلك �ملو�طن جمدي عو�س. 

بتاريخ 2009/3/14م: �ختطفت �لأجهزة �لأمنية  ثالثًة من �أن�سار »حما�س« بعد مد�همة منازلهم يف بلدة 

ر  عنبتا �سرق طولكرم، ونقلهم �إىل مقر »�لوقائي« يف �ملدينة، و�ملختطفون هم: وليد �سعادة، و�لأ�سري �ملحرَّ

مر�د �سهاب، وعلي �سامي.

بتاريخ 2009/3/15م: �عتقلت �أجهزة �أمن �ل�سلطة يف جنني �ل�سيخ ع�سام �أبو �لهيجاء )40 عاًما(، �لذي 

يعمل �إمامًا للم�سجد �لكبري يف بلدة �ليامون غرب مدينة جنني. 

وجاء �عتقال �أبو �لهيجاء يف وقت ��ستمرت فيه �لعتقالت �ل�سيا�سية يف مناطق خمتلفة يف �ل�سفة �لغربية 

على �لرغم من �حلديث عن قرب �إنهاء هذ� �مللف لتهيئة �لأجو�ء للم�ساحلة �لوطنية �ل�ساملة. 

ر �سمري جيتاوي من بلدة بلعا  بتاريخ 2009/3/21م: �ختطف جهاز �لأمن �لوقائي يف طولكرم �لأ�سري �ملحرَّ

 من خروجه من �سجون �لحتالل. 
ٍ
�سرق �ملدينة بعد خم�سة �أيام

ى بالًغا باحل�سور �إىل مقرِّ �لأمن �لوقائي قبل خروجه من �سجون  وي�سار هنا �إىل �أنَّ �سمري جيتاوي قد تلقَّ

�لحتالل بيومني، وبعد ذهابه �إليه �سباح يوم �ل�سبت 3/21، حيث متَّ �ختطافه، وكان جيتاوي قد �أم�سى ما 

امي عمر جابر من  يقارب �سنتني يف �سجون �لحتالل بتهمة تقدمي �خلدمات �إىل و�لد زوجته �لقائد �لق�سَّ

 يف �سجون �لحتالل. 
ٍ
�إكتابا، و�ملعتقل منذ عام

خالل االأ�صبوع االأخري من �صهر اآذار/مار�ض 2009م وا�صلت االأجهزة االأمنية حملتها امل�صعورة �صد 

اأبناء حركة حما�ض يف ال�صفة الغربية:

تعتقل وتختطف �لع�سر�ت من عنا�سر و�أن�سار حركة حما�س و�ملقاومة �لفل�سطينية، فيما يلي توثيق لأ�سمائهم 

ح�سب �ملحافظات:

منزله،  �قتحام  بعد  �لناطور،  فار�س  ر  �ملحرَّ �لأ�سري  زو�تا،  بلدة  من  عليوي  �أكثم  نابل�ض:  حمافظة  ففي 

ر حكيم �ل�ساحلي بعد يومني من �لإفر�ج  ر جهاد �لناطور بعد �قتحام منزله، و�لأ�سري �ملحرَّ و�لأ�سري �ملحرَّ

عنه من �سجون �لحتالل.

ويف حمافظة قلقيلية: عمار �سمان، بعد ��ستدعائه للمقابلة، وحممد قر�قع بعد ��ستدعائه للمقابلة، وعالء 

فخري �سما�سنة، من بلدة جيو�س بعد ��ستدعائه للمقابلة، و�ل�سيخ حممود جعيدي �إمام م�سجد �بن تيمية، 

وذلك للمرة �لثالثة، و�ل�سيخ �أحمد �سو�ملة، مدير خميم �لفارعة.

لعدة  �أبو عرة)62 عامًا(  �أحمد  و�حلاج  تيا�سري،  بلدة  �لر�زق، من  �إبر�هيم عبد  ويف حمافظة طوبا�ض، 

�ساعات يف زنز�نة �نفر�دية، و�أحمد طاهر �مل�سري، من بلدة عقابا بعد ��ستدعائه للمقابلة، وبا�سل غنام 

ر يو�سف بني عودة من طمون بعد عدة �أيام من �لإفر�ج عنه من  من بلدة عقابا للمرة �لر�بعة، و�لأ�سري �ملحرَّ

�سجون �لحتالل.
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وعبد  وعلي متام،  و�سامر غامن،  �سماره،  وفادي  �لنوري،  زينة، وحازم  �أبو  �أحمد  ويف حمافظة طولكرم، 

�لنا�سر قطاوي، وذلك بعد ��ستدعائهم للمقابلة، ومر�د �سهاب، وعلي �ل�سامي، ووليد �سعادة من بلدة عنبتا، 

�إ�سماعيل غنيمات من بلدة �سوريف، ون�سال مو�زنة من  وقا�سم عمرو �حدو�س من بلدة �سوريف، وحممد 

ر حممد كامل قطيل، عو�س �لرجوب �ملوظف يف وز�رة �لأوقاف، من بلدة دور�،  بلدة �ل�سموع، و �لأ�سري �ملحرَّ

و�ل�سيخ تي�سري رباع حما�سب �جلمعية �لإ�سالمية لرعاية �لأيتام يف يطا.

من  طاهر،  �لوهاب  عبد  �لطبيب  نابل�س  حمافظة  يف  ا�س  عبَّ �أمن  �أجهزة  �ختطفت  2009/4/1م:  بتاريخ 

ع�سرية �ل�سمالية.

�أبو  مطلق  حممد  جماهد  من:  كالًّ  �خلليل  حمافظة  يف  �لأمنية  �لأجهزة  �ختطفت  2009/4/2م:  بتاريخ 

�س مو�سى  �لأ�سري حممد مطلق، بعد �قتحام مكان عمله، و�ملدرِّ �لنائب  جحي�سة، طالب جامعي، وهو جنل 

�حلروب، من بلدة دور�.

بتاريخ 2009/4/4م: �ختطفت �لأجهزة �لأمنية يف حمافظة �خلليل كالًّ من: عا�سم �سدر، طالب يف جامعة 

حمله  �قتحام  بعد  �ساحور،  بيت  بلدة  من  تاجر  �حلور  �أبو  حممود  ومو�سى  ر،  حمرَّ �أ�سري  وهو  �لبوليتكنك، 

�لتجاري، و �إ�سماعيل ح�سني �خلالوي، من بلدة �إذنا.

ر، من  ا�س يف حمافظة طولكرم ح�سن �سروجي، �لأ�سري �ملحرَّ بتاريخ 2009/4/5م: �ختطفت �أجهزة �أمن عبَّ

خميم طولكرم لالجئني، بعد مرور �أقل من �أربع وع�سرين �ساعة من خروجه من �سجون �لحتالل �ل�سهيوين، 

حيث �أم�سى حكمًا بال�سجن �ستة وع�سرين �سهرً�.

للمقابلة،  ��ستدعائه  بعد  �لنوري  حازم  �جلامعي  �لطالب  �ملخابر�ت  جهاز  �ختطف  2009/4/6م:  بتاريخ 

 بعد �عتقاله ملدة �أ�سبوعني. 
ٍ
وكان �لنُّوري قد �أطلق �سر�حه من مقر �ملخابر�ت قبل �أيام

بتاريخ 2009/4/8م: قام جهاز �ملخابر�ت باختطاف ن�سال �أبو ظريفة بعد مد�همة منزله يف خميم نور 

بعد  �أ�سبوعني  قبل  �ملخابر�ت  مقر  من  �سر�حه  طلق 
ُ
�أ قد  ظريفة  �أبو  وكان  طولكرم،  �سرق  لالجئني  �سم�س 

�عتقاٍل د�م �أكرث من �سهر ون�سف �ل�سهر.

بتاريخ 2009/4/12م: د�همت جمموعة م�سلحة تابعة جلاز �لأمن �لوقائي ور�سًة للحد�دة يف �سارع �سويكة 

يف طولكرم، و�ختطفت مالكها �أ�سرف �سبحي عمر، و�قتادته �إىل مقر �لأمن �لوقائي يف �ملدينة.

ر عبد  بتاريخ 2009/4/13م: د�هم عنا�سر من جهاز �لأمن �لوقائي يف مدينة طولكرم منزل �لأ�سري �ملحرَّ

هم يف �ملدينة، و�لذي �أطلق �سر�حه من �سجون �لحتالل قبل نحو  �هلل ر�سر�س يف طولكرم و�ختطفوه �إىل مقرِّ

جن �ست �سنو�ت.  �سهر، بعد ق�سائه حكًما بال�سِّ

�أم�سى ما يزيد عن 10 �سنو�ت يف �سجون  تي�سري جابر- و�لذي  ر  �لأ�سري �ملحرَّ �أعاد �جلهاز �ختطاف  كما 

�لحتالل على عدة مر�ت، و�أطلق �سر�حه منذ ب�سعة �أ�سهر- بعد مد�همة منزله يف خميم نور �سم�س لالجئني 

�سرق طولكرم. 
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ة مر�ت من قبل �لأجهزة �لأمنية؛ د�مت �آخرها �أكرث من �سهر يف مقر �ملخابر�ت،  و�سبق �أن �ختطف جابر عدَّ

و�أطلق �سر�حه قبل ثالثة �أ�سابيع. 

وكان عنا�سر �ملخابر�ت قد د�همو� عدة منازل يف خميم نور �سم�س يف وقٍت �سابٍق، و�ختطفت كالًّ من �لأ�سري 

الم �ل�سباغ. ر �إياد �سلباية و�ملو�طن عبد �ل�سَّ �ملحرَّ

بتاريخ 2009/4/14م: د�همت عنا�سر من جهاز �ملخابر�ت يف طولكرم عدة منازل يف خميم نور �سم�س 

ر �أحمد �لع�س�س، و�لذي �ختطف من ِقبل �ملخابر�ت  لالجئني �سرق طولكرم، و�ختطفو� كالًّ من: �لأ�سري �ملحرَّ

مدًة �أكرث من �سهر �نتهت قبل ثالثة �أ�سابيع، وحممد �أبو دية، وحممود عي�سى، وحممد نغنغيه.

�سنَّت  عبا�س  �أجهزة  �لقاهرة  �لوطني يف  �حلو�ر  جل�سات  �نعقاد  من  غم  �لرَّ وعلى  2009/4/27م:  بتاريخ 

حملة �عتقالت و��ستدعاء�ت بحق �أن�سار »حما�س« يف جنني؛ حيث �ختطفت �لأجهزة �لأمنية يف جنني �ل�ساب 

�سهيب ن�سر جر�ر )20 عاًما( جنل �ل�سهيد �لقائد يف كتائب »عز �لدين �لق�سام« �ل�سيخ ن�سر جر�ر و�لذي 

�غتالته قو�ت �لحتالل �ل�سهيوين عام 2002، ويعترب من �مل�سوؤولني �لبارزين يف كتائب »�لق�سام« يف �ل�سفة 

�لغربية. 

�أبو �لرب )45 عاًما( من بلدة جلبون �سرق  كما �ختطفت تلك �لأجهزة �ملحا�سر �جلامعي �لأ�ستاذ يو�سف 

مدينة جنني.

�أحد جتار  عدنان حنون،  منزل  �لوقائي يف طولكرم  �لأمن  عنا�سُر جهاز  د�همت  2009/4/28م:  بتاريخ 

�ملدينة ومن �أن�سار حركة �ملقاومة �لإ�سالمية »حما�س«، و�ختطفته �إىل مقرها.

كما د�همت عنا�سر »�لوقائي« منزل حنون يف حدود �ل�ساعة �لثامنة م�ساًء بالقرب من �مل�سجد �جلديد، و�سط 

ة �لأوىل �لتي يختطف فيها حنون من قبل  مدينة طولكرم، و�ختطفته �إىل مقرها يف �ملدينة، وتعدُّ هذه �ملرَّ

�أجهزة عبا�س.

بتاريخ 2009/5/8م: د�همت �لأجهزة �لأمنية �ملنازل وعاثت فيها ف�ساًد� و�عتقلت 32 من �أن�سار »حما�س« 

يف �ل�سفة �لغربية، فاعتقلت منهم خالل �لأ�سبوع �ملا�سي كالًّ من: 

يف حمافظة نابل�ض، �عتقلت �لأجهزة �لأمنية جعفر ريحان، و�ملطاَرد من ِقبل كلٍّ من �أجهزة �ل�سلطة وقو�ت 

�لحتالل، وهو �سقيق �ل�سهيدين �لق�ساميني حممد وعا�سم ريحان. 

�قتحام  بعد  عز�م  وخالد  ع�ساف  وتامر  �سومان  عدنان  �لأمنية  �لأجهزة  �عتقلت  اخلليل،  حمافظة  ويف 

�سكنهم، وجميعهم طلبة يف جامعة »بولتكنك فل�سطني«، و�عتقلت مهند نريوخ وقي�س �لكركي و�أمني عا�سور، 

وهم كذلك طلبة يف جامعة »بولتكنك فل�سطني«. 

و�عتقلت �لأجهزة �لأمنية ر�مي �أبو دو�س وحممد �أبو دو�س من مكايَن عملهما يف دور� جنوب �ملدينة، و�لأ�ستاذ 

عيد عبد �لغني حالحلة من خار��س، وكان قد ُف�سل من وظيفته من قبل حكومة ر�م �هلل غري �ل�سرعية. 

ويف حمافظة جنني، �عتقلت �لأجهزة �لأمنية زياد عبد �لرحمن من بلدة قباطية، و�ملحامي جمدي يا�سني 

ة مر�ت.  من قرية عانني و�لذي متَّ ��ستدعاوؤه عدَّ
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ويف حمافظة رام اهلل، �عتقلت �لأجهزة �لأمنية عدًد� من طلبة جامعة بريزيت، وهم: طالب �ملاج�ستري ب�سار 

عابد �أثناء عودته �إىل قريته يف �سوريف باخلليل، ومر�د �ل�سانوري للمرة �لثانية، وهمام عمر �حلديدي بعد 

مد�همة منزله يف �لبرية، و�سعيد ق�سر�وي، وقيد�ر �سليمان، و�عتقلت �ملحا�سر يف جامعة بريزيت ماهر نور 

بعد �قتحام منزله. 

ويف حمافظة طولكرم، �عتقلت �لأجهزة �لأمنية �لطالب يف جامعة �لنجاح �إ�سالمبويل بدير جنل �ل�سهيد 

�لقائد يف �سر�يا �لقد�س ريا�س بدير بعد ذهابه ل�سرتد�د بطاقة هويته �لتي �سادرها »وقائي« نابل�س قبل 

يف  منزله  �قتحام  بعد  �لناطور  وعالء  �ل�سفة،  يف  �لأق�سى  ف�سائية  مكتب  مدير  �ستيوي  وحممد  �سهرين، 

�ملدينة. 

ويف حمافظة �صلفيت، �عتقلت �لأجهزة �لأمنية ناجح ما�سي من مكان عمله يف ر�م �هلل، و�لفتى بالل جمعة 

رم�سان )15 عاًما( بعد ��ستدعائه للمقابلة، و�عتقلت حممود ر�ساد للمرة �لثالثة من قر�وة بني ح�سان بعد 

��ستدعائه للمقابلة. 

ويف حمافظة قلقيلية، �عتقلت �لأجهزة �لأمنية عبد �لنا�سر �أ�سعد غامن �إمام وخطيب م�سجد عبد �لرحمن 

بن عوف يف بلدة �إماتني، ور�ساد �سو�ن من بلدة �إماتني بعد �قتحام منزله، ومهدي دحمو�س و�أ�سيد ن�سار 

بعد �قتحام مكايَن عملهما، و�أمري دحبور وحممد ر�سو�ن من بلدة عزون، و�سالح ح�سنني �لطالب يف كلية 

�لدعوة �لإ�سالمية.

قت  كما �قتحمت �لأجهزة �لأمنية �مل�سجد �لقدمي، وعاثت فيه خر�ًبا، و��ستدعت مديرة رو�سة �لهدى وحقَّ

معها لأكرث من �أربع �ساعات، علًما �أن منفلتي »فتح« قد عاثو� بالرو�سة ف�ساًد� من قبل و�سرقو� حمتوياتها. 

منزله،  �قتحام  بعد  عقابا  من  عرة  �أبو  مثقال  حممد  �لأمنية  �لأجهزة  �عتقلت  طوبا�ض،  حمافظة  ويف 

و�سادرت حا�سوبه �ل�سخ�سي.

كما �ختطفت �أجهزة �أمن �ل�سلطة �ل�ساب زياد عبد �لرحمن نز�ل )27 عاًما( من بلدة قباطية �سرق مدينة 

جنني، �لطالب يف »جامعة �لقد�س �ملفتوحة«.

وياأتي �ختطاف نز�ل و�سط تز�يد وترية �لختطافات يف �سفوف �أن�سار حركة �ملقاومة �لإ�سالمية »حما�س« 

يف حمافظة جنني، خا�سة �أو�ساط طلبة �جلامعات.

بتاريخ 2009/5/9م: قام جهاز �لأمن �لوقائي �لتابع ل�سلطة عبا�س بطلب ��ستدعاء �ل�ساعر يو�سف حممد 

�أن  �إىل  ُي�سار   .)5/9( �ل�سبت  ع�سر  حتى   )5/4( �لإثنني  �سباح  منذ  معه  للتحقيق  خار��س  من  �حلروب 

�لأجهزة �لأمنية قد �ختطفت �حلروب يف �سهر ت�سرين �لثاين )نوفمرب( 2008م يف ظل حمالت �ختطافاتها 

�مل�ستمرة �سد �ملو�طنني يف �ل�سفة.

بتاريخ 2009/5/10م: �أكدت حركة �ملقاومة �لإ�سالمية »حما�س« يف �ل�سفة �لغربية مو��سلة �لأجهزة �لأمنية 

�لفل�سطينية �لتابعة ملحمود عبا�س حملة �ختطافاتها يف �سفوف �حلركة يف �ل�سفة �لغربية، و�ختطفت ع�سرًة 

منهم )10-5( يف حمافظاتها �ملختلفة. 
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ة �لر�بعة ن�سر �خلر�ز �لطالب يف كلية �لهند�سة  يف حمافظة نابل�ض، �ختطف جهاز �لأمن �لوقائي وللمرَّ

بجامعة �لنجاح �لوطنية بعد مد�همة منزله، وبهاء �لدين طايل حمد )24 عاًما( �لطالب يف ق�سم �ملحا�سبة 

�أنَّ جهاز �ملخابر�ت �ختطف حممود  �ملدينة، م�سيًفا  �لنجاح من منزله يف قرية عينبو�س �سرق  يف جامعة 

�سقر ع�سيدة )20 عاًما( �لطالب يف جامعة �لنجاح من منزله يف قرية تل، وندمي �سبيح حمايل من »بيتا« 

بعد ��ستدعائه للمقابلة. 

ر �أن�س �حل�سري بعد ��ستدعائه للمقابلة، يف حني  ويف حمافظة طولكرم، �ختطفت �ملخابر�ت �لأ�سرَي �ملحرَّ

�ختطف جهاز �ل�ستخبار�ت �لع�سكرية ثائر عليان بعد ��ستدعائه للمقابلة. 

ان غرب �ملدينة  ويف �صلفيت، �ختطف جهاز �ملخابر�ت �أحمد �أمني مرعي ومهيب مرعي من قر�وة بني ح�سَّ

بعد ��ستدعائهما للمقابلة. 

ويف جنني، �ختطف جهاز �ملخابر�ت غ�سان �لأطر�س بعد مد�همة منزله و�لعبث به. 

ويف حمافظة قلقيلية، �ختطف جهاز �ملخابر�ت حممد تي�سري )26 عاًما( من قرية »عزون« بعد مد�همة 

مكان عمله يف �لقرية.

بتاريخ 2009/5/11م: و��سلت �لأجهزة �لأمنية حملة �ختطافاتها يف �سفوف �أن�سار حركة �ملقاومة �لإ�سالمية 

»حما�س« يف �ل�سفة �لغربية، فاعتقلت �ثنني منهم �لإثنني )5/11( يف حمافظتي نابل�س و�خلليل؛ �أحدهم 

�سقيق نائب معتقل لدى �لحتالل، كما د�همت جمعية خريية يف �خلليل و�سكنًا للطالبات يف قلقيلية.

��ستدعائه  �لتو�يل بعد  �لر�بعة على  ة  للمرَّ �أمين �ملدبوح  نابل�ض، �ختطف جهاز �ملخابر�ت  ففي حمافظة 

��ستدعائه  بعد  تْل  قرية  من  ريحان  حممد  �ملفتوحة«  �لقد�س  »جامعة  يف  �لطالب  �ختطف  كما  للمقابلة، 

للمقابلة.

ويف حمافظة اخلليل، �ختطف جهاز �ملخابر�ت يا�سر �لربعي �سقيق �لنائب �ملختطف خليل �لربعي من يطا 

جنوب �خلليل.

كما �قتحمت �لأجهزة �لأمنية �جلمعية �خلريية يف بلدة �ل�سيوخ �سرق �ملدينة و�أخ�سعت موظفيها للتَّحقيق، 

وقامت مب�سادرة وثائق خا�سة مب�سروفات �لأيتام.

وقامت  �لإ�سالمية«  �لدعوة  »كلية  �سكن طالبات  باقتحام  �لأمنية  �لأجهزة  ويف حمافظة قلقيلية،  قامت 

بتفتي�سه تفتي�سًا دقيقًا.

�لإ�سالمية  �ملقاومة  حركة  لأن�سار  �ختطافها  حمالت  �لأمنية،  �لأجهزة  و��سلت  2009/5/31م:  بتاريخ 

»حما�س« يف �ل�سفة �لغربية؛ حيث �ختطفت 19 منهم،  وفيما يلي تف�سيل ذلك :

 ففي حمافظة قلقيلية: 

- يف حماولة لليوم �لر�بع على �لتو�يل للو�سول �إىل مكان �لقائد �لق�سامي حممد �ل�سمان وم�ساعده حممد 

يا�سني؛ �سنَّت �لأجهزة �لأمنية حملًة و��سعًة يف �سفوف �أن�سار �حلركة يف �ملدينة، و�ختطفت 15 منهم، 
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ودهمت منازلهم، وهم: خالد وجيه �سربي، وب�سام يا�سني، وزياد خ�سر عكا�سة، و�سمري عذبة، وعبد �لبا�سط 

خيزر�ن، وفادي بالل حور�ين، وم�سعب علبة، وح�سام د�ود، و�إبر�هيم دحم�س، وقي�س ن�سورة، و�سهاب �أبو 

�سالح، ورزق �أبو دياب، ونور نوفل، و�إ�سماعيل ويو�سف �إ�ستيوي، م�سعب زهر�ن. 

وبذلك يرتفع عدد �ملختطفني من حمافظة قلقيلية خالل �لأيام �لأربعة �ملا�سية �إىل 40 معتقاًل. 

ويف حمافظة جنني: 

�إفر�ج  �لع�سكرية بعد �ساعة و�حدة فقط من  �لرب، من جلبون، �ختطفه جهاز �ل�ستخبار�ت  �أبو  - يو�سف 

جهاز �ملخابر�ت عنه، وي�سار �إىل �أن �ل�سيخ يو�سف �ختطف لدى �لأجهزة �لأمنية �أكرث من 7 مر�ت. 

ويف حمافظة اخلليل: 

- د�همت �لأجهزة �لأمنية قرية �لربج م�سقط ر�أ�س �لقائد �لق�سامي �ل�سهيد عبد �ملجيد دودين، و�عتقلت 

ر.  عدًد� ممن �ساركو� يف ت�سييع جنازته؛ منهم علي �أحمد �لعمايرة �أ�سري حمرَّ

ر، ق�سى يف �سجون �لحتالل 16 عاًما، �ختطفه جهاز �لأمن �لوقائي بعد �قتحام  - �سفيان جمجوم، �أ�سري حمرَّ

منزله يف �ملدينة. 

ويف حمافظة نابل�ض: 

�إىل  �لوقائي �ختطافه جمدًد� بعد مد�همة منزله، وي�سار  �أعاد جهاز �لأمن  ر،  �أ�سري حمرَّ - �أجمد عليوي، 

فرج عنه نتيجة تدهور و�سعه �ل�سحي ب�سبب 
ُ
�أن عليوي كان خمتطًفا لدى جهاز �لوقائي ملدة 6 �سهور، وقد �أ

�لتعذيب، و�إ�سابته بتعطل يف �سر�يني �لقلب. 

وذكرت �مل�سادر �أن �لأجهزة �لأمنية �قتحمت منزل عبد �هلل �أبو �سالل وعبد �لقادر �لنادي يف خميم �لعني 

للمرة �لر�بعة، وهما مطلوبان لالأجهزة �لأمنية.

بتاريخ 2009/6/23م: �أكدت حركة �ملقاومة �لإ�سالمية »حما�س« �أنَّ �أجهزة �أمن �ل�سلطة يف �ل�سفة �لغربية 

م�ستنكرًة  �ملحتلة،  �لغربية  �ل�سفة  حمافظات  كافة  من  �سيا�سيًّا  معتقاًل   847 �سجونها  يف  تختطف  تز�ل  ل 

ما �لأطفال و�لن�ساء،  وذكرت م�سادر  مو��سلتها عمليات �قتحام �ملنازل و�لبيوت، و�إرهاب �ملو�طنني، ل �سيِّ

�لغربية طالت 11  �ل�سفة  �ل�سلطة يف  �أمن  �أجهزة  بها  �لتي تقوم  �مل�ستمرة  »�أنَّ عمليات �لختطاف  �حلركة 

حمافظة من حمافظاتها »، م�ستنكرًة مو��سلتها عمليات �قتحام �ملنازل و�لبيوت و�إرهاب �ملو�طنني، ل �سّيما 

�لأطفال و�لن�ساء. 

�لتايل:  �لنحو  على  �لغربية  �ل�سفة  حمافظات  على  عون  موزَّ �ل�سلطة   �سجون  يف  �ملختطفني  �أنَّ  �إىل  و�أ�سار 

قلقيلية 197 خمتطًفا، ونابل�س 166 خمتطًفا، و�خلليل 155 خمتطًفا، وطولكرم 69 خمتطًفا، ور�م �هلل 64 

و�أريحا 5 خمتطفني، وجنني 60 خمتطًفا، و�سلفيت 60 خمتطًفا،  و�لقد�س �ملحتلة 3 خمتطفني،  خمتطًفا، 

وطوبا�س 23 خمتطًفا، وبيت حلم 45 خمتطًفا.
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وبيان اأ�صمائهم على النحو التايل:

حمافظة نابل�ض:

�أم عبد �لرحمن - زوجة �ملختطف م. وجيه �أبو عيدة.. مت �ختطافها بعد �قتحام منزلها 1 .

متَّ �إز�لة ��سمه ورقمه من �ملجموع �لكلي بعد �لإفر�ج عنه... 2 .

للمرة  تختطف  �لنادي،  ريا�س  �لحتالل  لدى  �لأ�سري  زوجة   - �لعني  �لنادي - خميم  �سماح  دة  �ل�سيِّ 3 .

�لثالثة.

�إبر�هيم �لنوري.  4 .

�إبر�هيم بدر�ن. 5 .

�أحمد �ل�س�سرتي. 6 .

�أحمد �سليمان �ل�سنار.  7 .

ر خمتطف منذ كانون �لثاين  �أحمد �سمري �إ�سماعيل - بيت �إيبا - طالب يف جامعة �لنجاح - �أ�سري حمرَّ 8 .

.2009/1

ر، يبلغ من �لعمر )54. 9 عامًا(.  �أحمد عايد �أحمد ��ستية - �سامل - مربي فا�سل و�أ�سري حمرَّ

�أحمد عبد �لرحمن بانا.  10 .

�أحمد يو�سف �أبو �لعز - خميم �لعني.  11 .

�أدهم عبد �هلل �سماعنة - بيت �إيبا.  12 .

�أديب بني ف�سل -  من عقربا. 13 .

�أ�سامة �لو�دي، تاجر معروف.  14 .

�إ�سحق �ساهني. 15 .

ر. �إ�سالم �سالح �قطي�سات، �أ�سري حمرَّ 16 .

ر، طالب جامعي يف �لأردن، ومت �ختطافه وهو عائد من  �أ�سري حمرَّ �إ�سالم »حممد �سوقي« �خلليلي،  17 .
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و�ئل �لبيطار - مت نقله �إىل �سجن �أريحا.   .142

وجدي �لأطر�س – حلحول.   .143

وجيه �مل�سري.   .144

و�سام �لقو��سمي.   .145
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وليد �خلماي�سة.   .146

ر - مل مي�س على �لإفر�ج عنه من �سجون �لحتالل �أكرث من �سهر. وليد عمرو - دور� - �أ�سري حمرَّ  .147

يو�سف �حلاليقة – �ل�سيوخ.   .148

يو�سف حمد�ن - دور�.  .149

يو�سف �سكايف.   .150

يو�سف عبد �هلل ب�سري ��سليمية - �إذنا - نائب رئي�س بلدية �إذنا.  .151

يو�سف ن�سار - دور�.. خمتطف منذ 2008/11/2.  .152

يون�س ح�سا�سنة - �ل�سيوخ - مر��سل قناة �قر�أ �لف�سائية.  .153

حمافظة طوبا�ض:

�أ�سرف حميي �لدين �سو�فطة.   .1

با�سم حممد �أبو عرة – عقابا.   .2

بالل �أمني �أبو عرة – عقابا.   .3

ر�ئد �ساور.  .4

ر��سم �سرحان.  .5

ر�مي ع�سام عبد �جلو�د - خميم �لفارعة.   .6

�سمري �أبو �لفد�.  .7

�سبحي �أبو مرو�ن �أبو عرة – عقابا.   .8

�سالح �أحمد �أبو عرة - عقابا.  .9

عبد �لرحمن �أبو �سقري - خميم �لفارعة.  .10

ر، وهو �سقيق �لقيادي فازع �سو�فطة، حيث نفت قيادة حما�س خرب  – �أ�سري حمرَّ عالء �سو�فطة   .11

�لإفر�ج عنه. 

�لأ�ستاذ علي حممد خريو�س - طمون.  .12

عمار �أمني �أبو عرة - عقابا.  .13

فازع �سو�فطة - �لقيادي يف حركة حما�س، و�لناطق با�سمها يف �ل�سفة �لغربية.  .14

يف  مزمنة  �أمر��س  من  ويعاين  ر،  حمرَّ �أ�سري  وهو  �لإ�سالمي،  �جلهاد  حركة  من  �سو�فطة،  ق�سي   .15

رجليه ب�سبب �سجنه لدى �لحتالل.. �ختطافه لدى ع�سابات عبا�س ز�د �مل�سكلة �ل�سحية لديه.

كرم حامت �بو عرة - عقابا.  .16

موؤيد بني عودة - طمون.  .17

حممد بني عودة - طمون.  .18
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حممد حافظ حمد�ن �حلمد �أبو عرة – عقابا.   .19

حممد مو�سى ذياب - تيا�سري.  .20

حممد ها�سم �أبو عرة – عقابا.   .21

حممود �أحمد در�غمة.   .22

م�سرف وليد �أبو عرة - عقابا.  .23

حمافظة طولكرم:

من حركة �جلهاد �لإ�سالمي. �أحمد �أبو �سهري – . 1

�أحمد �ملرتوك.  2 .

ر.  �أ�سري حمرَّ م. �أحمد �سمريي – . 3

�أحمد معروف �أبو زينة. 4 .

ر، )�سقيق �ل�سهيد �لق�سامي �سائد عو�د( �أ�سامة عو�د - خميم طولكرم، �أ�سري حمرَّ 5 .

ر.  �أ�سيد ناجي �سبحة، عنبتا، �أ�سري حمرَّ 6 .

ر.  �أ�سرف �سبحي عمر، باقة �ل�سرقية، �أ�سري حمرَّ 7 .

عالر.  �أكرم ع�سر�وي – . 8

�لق�سامي حممد خريو�س، �ختطف يعد  �لقائد  �أن�س م�سطفى خريو�س - خميم طولكرم - �سقيق  9 .

�لعتد�ء غليه بال�سرب �ملربح يف حماولة فا�سلة لختطاف �أخيه. 

�إياد �ل�سعبي - دير �لغ�سون. 10 .

ر.  �إياد �سلباية - نور �سم�س - �أ�سري حمرَّ 11 .

ر. �إياد نا�سر - �ساحية �سويكة - �أ�سري حمرَّ 12 .

�إيهاب �أبو ليفة. 13 .

ر.  با�سم �لهم�سري - طولكرم - �أ�سري حمرَّ 14 .

ر. تي�سري جابر - خميم نور �سم�س - �أ�سري حمرَّ 15 .

ر.  جهاد كتانة - �لنزلة �ل�سرقية - �أ�سري حمرَّ 16 .

حمادة �أبو عو�د. 17 .

حمزة قرعاوي - خميم نور �سم�س - طالب يف جامعة �لنجاح - جنل �لنائب فتحي قرعاوي.  18 .

ر. خالد �أحمد عبد ربه - خميم طولكرم - �أ�سري حمرَّ 19 .

�كتابا.  خالد رجب – . 20

خالد زيد�ن.  21 .

ربيع هر�سة - قفني. 22 .
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ر. رجائي �لعموري - طولكرم - �أ�سري حمرَّ 23 .

زكريا �حل�سري.  24 .

�سائد �بو زغيب. 25 .

ر، ومتَّ �ختطافه فور �لإفر�ج عنه من  �سامر وجيه �أبو خليل - عتيل - جهاد �إ�سالمي - �أ�سري حمرَّ 26 .

�سجون �لحتالل. 

ر.  �سمري جيتاوي - بلعا - �أ�سري حمرَّ 27 .

�سادي �سوي�س. 28 .

�سالح �لدين جاد�هلل - بلعا. 29 .

عادل خويرة.  30 .

ر -  من حركة �جلهاد �لإ�سالمي.  عامر �أبو خليل - عتيل - �أ�سري حمرَّ 31 .

عبد �حلكيم �سليمان حمد�ن - بلعا. 32 .

�سيد�.  عبد �ل�سمد رد�د – . 33

فرعون.  عبد �هلل �إبر�هيم �أبو هادي – . 34

ر. عدنان �حل�سري - خميم طولكرم - �أ�سري حمرَّ 35 .

ر.  ع�سام حامد - �ساحية ذنابة - �أ�سري حمرَّ 36 .

ر.  عالء م�سطفى حماجنه - �كتابا - �أ�سري حمرَّ 37 .

علي حممود ريا�س رد�د. 38 .

عماد بدير. 39 .

عماد حامد.  40 .

ر. فوؤ�د �ل�سلبي - طولكرم - �أ�سري حمرَّ 41 .

من حركة �جلهاد �لإ�سالمي. فادي رد�د – . 42

قا�سم رباح - عزبة �سوفة. 43 .

كمال م�سارقة - خميم نور �سم�س. 44 .

ماجد حطاب.  45 .

من حركة �جلهاد �لإ�سالمي.  ماأمون �ل�سمريي – . 46

ر.  حممد �أبو �خلري - نور �سم�س - �أ�سري حمرَّ 47 .

حممد �أبو دية - نور �سم�س.  48 .

حممد �ل�سفاريني.  49 .

حممد ح�سن - دير �لغ�سون. 50 .
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حممد حنون. 51 .

حممد �سلباية - خميم نور �سم�س. 52 .

ر.  حممد عارف �أبو ن�سوح -خميم نور �سم�س - �أ�سري حمرَّ 53 .

�أ. حممد عبد ربه - زيتا - معلم مدر�سة.  54 .

حممد نايف بركات - بلعا. 55 .

حممود توفيق.  56 .

حممود تي�سري عبد �لغني - �سيد�. 57 .

مر�د �سهاب - عنبتا. 58 .

م�سطفى �ل�سيخ قا�سم - �أحد طلبة كلية د�ر �ملعلمني �لتابعة لوكالة �لغوث �لدولية يف ر�م �هلل. 59 .

م�سر عبد �لرحمن حنون - كفر �للبد. 60 .

ر. �أ�سري حمرَّ �أ. معاذ �لعتيلي – عتيل – مدر�س يف �ملدر�سة �لإ�سالمية �لثانوية يف نابل�س – . 61

معت�سم خملوف - عتيل. 62 .

�أ. منري �أبو ذياب.  63 .

مهند �ل�ساعر.  64 .

ن�سال �أبو ظريفة. 65 .

�ل�سيخ ن�سال زهر�ن - عالر - �أحد طلبة جامعة �لقد�س �ملفتوحة.  66 .

ر.  ن�سال �أبو هالل - نور �سم�س - �أ�سري حمرَّ 67 .

ها�سم حممد - عزبة �سوفة. 68 .

ر، مت �ختطافه فور �لإفر�ج عنه. يو�سف �ملالح - �أ�سري حمرَّ 69 .

حمافظة قلقيلية:

�ل�سيدة هدى ر�تب مر�عبة - زوجة �ل�سهيد عبد �لنا�سر �لبا�سا �لذي ��ست�ساف �ل�سهيدين �ل�سمان   .1

ويا�سني يف بيته.. و�لتي ترقد يف م�ست�سفى �لأق�سى يف قلقيلية بعد �إ�سابتها بتهتك يف عظام �ل�سدر 

وبرتت يدها �لي�سرى نتيجة �إ�سابتها بر�سا�س �أجهزة عبا�س حني �قتحمت منزلها، �أنها معتقلة على 

ذمة �لتحقيق ومنعت �أهلها من زيارتها.

زوجة عبد �لفاحت �سرمي – �ساحب �لبيت �لذي ��ست�سهد فيه �لق�ساميني حممد عطية و�إياد �لأبتلي.  .2

ر. �إبر�هيم دحم�س - �أ�سري حمرَّ  .3

�إبر�هيم عطية.  .4

�إبر�هيم م�سطفى �خلاروف.  .5

�أحمد ح�سني ح�سنني – جنل �ملختطف لدى �ل�سلطة ح�سني ح�سنني.  .6
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�أحمد عطية )39 عامًا(.. وهو عم �ل�سهيد �لق�سامي حممد عطية.   .7

�أحمد عفانة.   .8

�أحمد عودة - حبلة.  .9

ر.  �أحمد حممد يو�سف �سنيفة - �أ�سري حمرَّ  .10

�أحمد م�سطفى خاروف.   .11

�أحمد نبيل �سبحي عمر.   .12

�أحمد نعيم باكري.  .13

�ء �لتعذيب �لوح�سي.  �أحمد نوفل - يعاين من و�سع �سحي �سعب جرَّ  .14

�أحمد يو�سف - عزون عتمة - طالب جامعي.  .15

�أدهم خري�سة – جيو�س.   .16

�إ�سالم كايد.  .17

�إ�سماعيل ��ستيوي.  .18

ة �لتعذيب �لذي تعّر�س له. �أ�سيد عثمان ن�سار - ل ي�ستطيع �لوقوف من �سدَّ  .19

�أجمد نبيل نوفل.   .20

�أن�س �أبو بكر.  .21

�أن�س عبد �لإله - جيو�س.  .22

�ل�سيخ �أنور مر�عبة - وكيل وز�رة �لأوقاف.   .23

�إياد �لفار.  .24

�إياد نوفل.   .25

�أمين جرب.  .26

�أيوب جعيدي.   .27

با�سل �حلنيني.  .28

ب�سام جابر عودة.  .29

�لأ�ستاذ ب�سام عيد - جين�سافوط.  .30

ب�سام يا�سني.   .31

ة �ل�سرب و�لتحقيق معه. ب�سري حممود نوفل - ل ي�ستطيع �لوقوف من �سدَّ  .32

ر. �أ. بالل �سويلم - ع�سو جمل�س بلدية قلقيلية - �أ�سري حمرَّ  .33

ر، �أم�سى ما يقارب �سبع �سنو�ت يف �سجون �لعدو �ل�سهيوين.  بهجت يامني - �أ�سري حمرَّ  .34

�ل�سيخ جابر علي �ملحمود - عزبة جلعود.   .35
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جالل �أبو خالد.   .36

جالل قزمار - عزبة �سلمان.   .37

جهاد عادل خ�سرعكا�سة.  .38

جو�د ح�سني - عزون - �أحد طلبة جامعة فل�سطني �لتقنية »خ�سوري«.  .39

حارث عو�س عودة.   .40

�ل�سيخ حامد �جلدع - حبلة.  .41

ح�سام �أبو لبدة.  .42

ح�سام د�وود.  .43

ح�سام �سبيطة - جيو�س.  .44

ح�سن ملحم.  .45

ح�سني ح�سنني.   .46

ح�سني �سامل.  .47

حمد �هلل جماهد - حبلة.  .48

خالد دب�س.   .49

خالد �سليم »�جليو�سي«.   .50

خالد حممد عارف نوفل، حمكوم عليه ب�سنة ون�سف، وهو �لآن يف �سجن جنيد.   .51

خالد وجيه �سربي.   .52

ر�بي عارف �لر�بي.   .53

ر�مي عوي�سي.   .54

رزق ذياب.   .55

ر�ساد لطفي �سو�ن - �أماتني.  .56

ر�سو�ن �أبو مرمي.  .57

رفيق عبد �هلل نوفل.   .58

�ل�سيخ ريا�س �لولويل - �أحد قياد�ت حركة حما�س يف مدينة قلقيلية   .59

ريا�س حوتري.  .60

زكي د�وود - قلقيلية.  .61

زياد عادل خ�سرعكا�سة.  .62

�سائد �سوكت �سمحة – جيو�س.   .63

�سائد ن�سورة.   .64



الكتاب الأ�سود

58

�سامح �سوكت.  .65

�سامي �ملغاري.   .66

�سامي عناب.   .67

�سامي يا�سر خري�سة – جيو�س.   .68

�ساهر �أبو ع�سب.   .69

�ساهر نوفل.  .70

�سعيد �سربي.  .71

�سعيد حممود جعيدي.   .72

�سمري عذبة.   .73

�سهاب �أبو �سالح.   .74

�سالح �أبو �سالح.   .75

�سالح �سوياين.   .76

�سالح عقل.   .77

�لق�سامي  �ل�سهيد  �أ. طارق ح�سام عطية - �ملوظف يف معهد �حلقوق يف جامعة بريزيت، وهو �سقيق   .78

حممد عطية.

طارق حممد نوفل.  .79

عارف حممد نوفل - ل �أحد يعلم مكانه وممنوع زيارته.   .80

عبد �لبا�سط خيزر�ن.   .81

عبد �حلليم �لعطار.   .82

ر. حمن ق�سوع - �أ�سري حمرَّ عبد �لرَّ  .83

حمن حممد من�سور.  عبد �لرَّ  .84

عبد �لفتاح عز�م �سرمي.   .85

�أ. عبد�هلل جعيدي.   .86

عبد �هلل زهري ولويل.   .87

عبد �لنا�سر �لر�بي.   .88

عبد �لنا�سر غامن - �أماتني - �إمام م�سجد �أماتني.   .89

عديل زكي ر�سو�ن – عزون.   .90

عدنان �لطويل - فرعتة.  .91

عدنان توفيق د�ود.  .92
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عروة �ل�سمان.  .93

عزيز جالل جعيدي.  .94

ر. ع�سام حمد جعيدي - �أ�سري حمرَّ  .95

ع�سام �سبيطة – جيو�س.   .96

عفيف عدنان حور�ين.  .97

عالء �ل�سمان.  .98

عالء �ل�سنطي.   .99

و�إياد  و�غتيال حممد عطية  �لق�سام،  كتائب  بعد حما�سرة جمموعة من  �ختطافه  - مت  ذياب  عالء   .100

�لبتلي.

عالء فهيم.   .101

علي �أجود - عزون - �أحد طلبة جامعة فل�سطني �لتقنية »خ�سوري«.  .102

�أ. علي �أحمد �جلدع - حبلة.  .103

�حلاج علي �لبا�سا )55 عامًا( وهو مري�س م�ساب مبر�س �ل�سكري و�ل�سغط.  .104

علي �سربي.   .105

عماد �أني�س.  .106

عماد حوتري.  .107

�ل�سيخ عمار �جلعيدي - من �ل�سخ�سيات �لعتبارية يف �ملدينة.  .108

عمار �ل�سمان.  .109

عمر �أبو حامد.  .110

�لطفل عمر �ل�سمان - �سقيق �ل�سهيد �لقائد حممد �ل�سمان.  .111

عمر خروب – حبلة.   .112

عمر حممد عمر هندي.   .113

�ل�سيخ عو�س عودة - عزبة �سلمان، وهو من مبعدي مرج �لزهور.   .114

ر.  فادي بالل حور�ين – طالب يف جامعة �لنجاح �لوطنية – �أ�سري حمرَّ  .115

�أ. فادي جابر �سرمي.   .116

فار�س علبة - �سابط �إ�سعاف يف �لهالل �لأحمر.  .117

فادي غ�سان �جلا�سر.   .118

�ل�سيخ �مل�سن فرح �سمحان – يف �ل�ستينيات من عمره.  .119

ق�سام �أحمد م�سكاوي.  .120
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قي�س �أبو �سمرة – قلقيلية.   .121

قي�س ن�سورة.   .122

كمال يا�سني.  .123

لقمان �جلدع - حبلة.  .124

لوؤي فريج د�وود.   .125

ماجد �أبو خديجة )55 عامًا( – تاجر.  .126

مازن ح�سنني.  .127

مازن خدرج.   .128

ر.  �ل�سحفي ماهر �أبو ع�سب – �أحد طلبة �جلامعة �لنجاح �لوطنية – �أ�سري حمرَّ  .129

مالك د�وود )�أبو �أن�س(.  .130

�ل�سيخ جماهد نوفل - �إمام م�سجد �جلاة فريال، �ختطف �سابقًا 7 مر�ت لدى �أجهزة عبا�س.   .131

جمدي �سريف نوفل.   .132

حم�سن حرد�ن.  .133

حممد �أبو حامد.  .134

حممد �حلنيني.   .135

حممد �حلور�ين.  .136

حممد �أكرم �سرمي - متَّ �ختطافه فور �لإفر�ج عنه من �سجون �لحتالل.   .137

حممد جعيدي.   .138

حممد حوتري.  .139

حممد ر��سي - جيو�س - �أحد طلبة جامعة �لنجاح �لوطنية.   .140

حممد �سعيد.   .141

حممد �سالمة.   .142

ر. حممد �ستات )ملحم( - �أ�سري حمرَّ  .143

حممد �سريف نوفل.  .144

حممد �سهو�ن - حبلة.  .145

حممد طاهر �لقدومي - جيو�س.  .146

حممد طب�سية.   .147

ر. حممد طالل �لباز - �أ�سري حمرَّ  .148

حممد عامر.  .149
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ر، وهو جنل �ملختطف فرح �سمحان.  حممد فرح �سمحان - �أ�سري حمرَّ  .150

حممد قاقوين.   .151

�ل�سيخ حممد ق�سوع - باقة �حلطب.  .152

مدينة  �ملعروفة يف  �ل�سخ�سيات  و�أحد  �لزهور،  مرج  مبعدي  �أحد  �أن�س(،  )�أبو  م�سلح  �ل�سيخ حممد   .153

ر.  قلقيلية - �أ�سري حمرَّ

حممد نوفل.   .154

�ل�سيخ حممد يو�سف �ل�ساخن - �إمام م�سجد �ل�سالم يف قرية جيت.  .155

حممود خاروف.  .156

حممود خدرج.   .157

حممود ذياب.   .158

حممود ز�مل.  .159

حممود �سعيد نوفل.  .160

حممود مازن يا�سني - جنل �ل�سهيد مازن يا�سني.   .161

حممود م�سطفى خاروف.  .162

ر. م�سطفى �سربي - ع�سو بلدية قلقيلية – �سحفي، و�أ�سري حمرَّ  .163

�ل�سيخ م�سطفى �سو�ن – �أماتني.   .164

م�سعب علبة.  .165

معمر �أحمد م�سكاوي.   .166

ممدوح �جلعيدي - �أحد طلبة جامعة �لنجاح �لوطنية.   .167

�أ. ممدوح بري – �سنرييا، وهو طالب در��سات عليا، وتزوج منذ �أقل من �أ�سبوع.  .168

منار خالد.   .169

منذر �حلوتري.  .170

منذر �ل�ساعر - حبلة.  .171

منذر ح�سني ن�سار.  .172

منري قر�قع.  .173

مهدي حممود جعيدي.   .174

مو�سى بري - �أماتني.  .175

موؤيد حممود جعيدي.  .176

مي�سرة عفانة.  .177
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نائل حممد نوفل.  .178

نا�سر عودة - ع�سو جمل�س بلدية قلقيلية.   .179

نبيل �أبو �ل�سيخ - قلقيلية.  .180

جنم �لدين حممد من�سور.  .181

ر. ن�سيم �ل�سنطي )54 عامًا( - �أ�سري حمرَّ  .182

منر حممد منر هندي.   .183

نور �أ�سعد نوفل.  .184

نور يا�سني.   .185

و�ئل ح�سني �سرمي.  .186

و�ئل حوتري.   .187

و�ئل �سما�سنة.   .188

و�سام باكري - �أ�سيب بجلطة ويرف�س �لوقائي عالجه.  .189

وليد �حلوتري.  .190

يا�سر �لأقرن.   .191

ام، ومطارد من قبل جي�س �لحتالل، وخمتطف منذ �أكرث من  يا�سر عناية - قلقيلية – من كتائب �لق�سَّ  .192

عام. 

يا�سر حممد �أبو علبة.  .193

يو�سف �أبو هالل.  .194

يو�سف عناية.   .195

يو�سف عناية - �أحد طلبة كلية د�ر �ملعلمني �لتابعة لوكالة �لغوث �لدولية يف ر�م �هلل.  .196

حمافظة بيت حلم:

�إبر�هيم �ل�ساحوري.  .1

�أ. �أحمد �أبو �لزغاريت - �لدوحة - معلِّم.  .2

ر. �أحمد حبيب - �أ�سري حمرَّ  .3

�أحمد ح�سن حماد.  .4

�أحمد �سمارة - بتري.  .5

�أحمد حممود �ستيوي - �لعبيدية - موؤذن م�سجد بالل بن رباح يف �لبلدة.   .6

�إ�سالم �سالمة �جلو�ري�س.   .7

�أ�سرف حممد �لأزغب - �ل�سو�ورة.  .8
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�إياد �ل�ساحوري.   .9

ب�سام �أبو دية.   .10

جا�سم حمود - �سقيق �ملبعد حامت حمود و يختطف عند �ل�سلطة للمرة �ل�سابعة.  .11

ح�سن �سايف م�ساملة - ع�سو بلدية بيت حلم عن كتلة �لتغيري و�لإ�سالح - متَّ نقله للم�ست�سفى جر�ء   .12

�لتعذيب �ل�سديد.

�أ. خالد �سعادة - ع�سو بلدية مدينة بيت حلم.  .13

خالد عزيز.  .14

خطاب �سعادة.  .15

ر�ئد في�سل �لبلبول - �خل�سر - مر�فق �سابق لل�سيخ �ل�سهيد �أحمد يا�سني.   .16

رجا حرز �هلل - خميم عايدة.  .17

زياد رحال.  .18

�أ. �سميح �أحمد �سباح - تقوع - نائب رئي�س بلدية تقوع.. خمتطف منذ �سهر 2008/9 م.  .19

�أ. �سميح ذويب - زعرتة.  .20

�سادي �أبو لنب.   .21

�سريف حممد �ل�سطيفان – �ل�سو�ورة.   .22

�سالح عفيف.   .23

طاهر ديرية - بيت فجار.   .24

�ل�سيخ عارف �جلو�ري�س - �لدوحة.  .25

عبد �هلل �سعيبات.   .26

عالء جالل �لع�سا - �لعبيدية - طالب يف جامعة �لقد�س �أبو دي�س.   .27

�لطبيب عي�سى ثو�بتة.  .28

د. غ�سان هرما�س - �ملحا�سر يف جامعة �لقد�س �ملفتوحة.   .29

فتحي �لرمالوي.  .30

فر��س عزبة.   .31

مازن �سعادة.  .32

ماهر �إبر�هيم جودة - خميم عايدة.  .33

حممد �لزبون.  .34

حممد �لورديان.   .35

حممد �ليمني.  .36
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حممد با�سم - خميم �لدهي�سة.  .37

م�سطفى �لعروج - جناتا - ع�سو جمل�س بلدية جناتا.  .38

معتز ح�سني �سايف.  .39

معت�سم ح�سن �مل�ساملة - جنل �ل�سيخ ع�سو بلدية �ملدينة ح�سن �سايف �مل�ساملة �ملختطف لدى �أجهزة   .40

عبا�س.

مهند �لع�سا - �لعبيدية.  .41

نادر زو�هرة.  .42

نا�سر بد�ونة - خميم عايدة.   .43

ن�سر جرب�ن - جنل �سهيد ق�سامي.   .44

وليد �ل�سيخ.   .45

حمافظة جنني:

�أثناء  يا�سني  �أحمد  �ل�سهيد  �ل�سيخ  مر�فقي  �أحد  وهو   - ر  حمرَّ �أ�سري   - �ليامون   - نو�ه�سة  �إبر�هيم   .1

تو�جده يف �ل�سجن. 

�أحمد �ل�سيالوي - خميم جنني.  .2

�أحمد توفيق �أبو �لرب - جلبون.  .3

م. �إ�سماعيل رجا �أبو طامع - �أم�سى �أكرث من 6 �أ�سهر يف �سجون �ل�سلطة.  .4

�أ�سرف �أبو �لهيجا - �ليامون.  .5

ر. �أ�سرف �سعيد �سعبان - �ليامون - �أ�سري حمرَّ  .6

�أكثم �أبو عبيد.  .7

بهاء توفيق – �سريي�س.   .8

�ملتو��سل  و�ل�سبح  �لقا�سي  للتعذيب  �س  يتعرَّ ر،  حمرَّ �أ�سري  قباطية،   – �سباعنة  �لغني  عبد  ثامر  �أ.   .9

و�حلرمان من �لنوم. 

�لقائد  �ل�سهيد  �أخ  وهو  �ل�سنة،  حو�يل  منذ  خمتطف  �لإ�سالمي..  �جلهاد  حركة  – من  جليل  جليل   .10

حممود جليل. 

ح�سان حممد جر�ر.  .11

ح�سن جمال - جبع.  .12

ح�سن ح�سن �ملدهون.   .13

خالد حمد�ن.  .14

ر�ئد عز�ت بكر - قباطية.  .15
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ر�مي �سو�متة – من حزب �لتحرير.  .16

م. ر�سو�ن ف�ساف�سة – جبع.   .17

زكريا جليل – من حركة �جلهاد �لإ�سالمي، خمتطف منذ حو�يل �ل�سنة وهو �سقيق �ملختطف جليل   .18

جليل. 

زهر�ن عالونه – �سريي�س.   .19

زهري كامل حممود – �سريي�س.   .20

�لكاتب �سري �سمور.   .21

د. �سهيل عارف جالمنة - رئي�س �لنادي �لإ�سالمي.  .22

�سرغام �ل�سعدي – من حركة �جلهاد �لإ�سالمي.   .23

ر - من حركة �جلهاد �لإ�سالمي. طه �ل�سرقاوي - �لزبابدة - �أ�سري حمرَّ  .24

عبد �لبا�سط حممد قطيط – �سريي�س.  .25

عبد �لر�زق كميل.  .26

عبد �لرحيم �حلاج.  .27

عبد �لغني �لعي�سة.  .28

عبد �هلل ��ستيتي   .29

عبد �هلل جر�د�ت - خميم جنني.   .30

عبد �هلل نخيلة - �أحد طلبة كلية د�ر �ملعلمني �لتابعة لوكالة �لغوث �لدولية يف ر�م �هلل.   .31

عبد �هلل كميل - قباطية.  .32

�أ. عبد �لوهاب حناي�سة - يعبد.. وهو مدير مدر�سة يف �لبلدة..   .33

عبد قا�سم �ل�سعدي - من حركة �جلهاد �لإ�سالمي... خمتطف منذ �أكرث من 7 �سهور   .34

عالء �لدين �أبو �لرب - قباطية – من حركة �جلهاد �لإ�سالمي، قائد �سر�يا �لقد�س يف جنني، �ختطف   .35

من قبل ع�سابات عبا�س منذ حو�يل �ل�سنة، ومت حتويله �إىل �سجن �أريحا. 

عالم �أبو معال - قباطية.  .36

عالم �سباعنة - قباطية.  .37

عماد �لدين جمال �أبو �لهيجا.. �بن �لقيادي يف حما�س �لأ�سري جمال �بو �لهيجا   .38

عمار عجاوي.   .39

عمرو علي �ملغربي.   .40

عي�سى جر�د�ت.  .41

غ�سان �لأطر�س.  .42
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غ�سان طحاينة - معتقل منذ �سباط 2008.  .43

فر��س �سادوف.  .44

فهد �ملربوك بني عودة - يعبد.  .45

حممد �أ�سعد �سرمي.  .46

حممد بد�رنة.  .47

�ل�سيخ حممد توفيق �لزيود - �سيلة �حلارثية.  .48

حممد حبايبة - �سانور.  .49

حممد �سوقية - معتقل منذ �سباط 2008.  .50

حممد حممود كميل - قباطية.  .51

حممد يو�سف نز�ل – قباطية.   .52

حممود �أبو �لرب - جلبون.  .53

�ل�سيخ حممود �سو�حلة - كفر ر�عي.   .54

حممود قو��سنة – قباطية.   .55

معت�سم حبايبة - �سانور.  .56

�ل�سيخ معاوية حممد �سليم عامر.   .57

منت�سر ح�سن �بو جبل – �سريي�س.   .58

�لقد�س  جامعة  يف  وحما�سر  �لثانوية  جنني  مدر�سة  يف  در�س  جلبون..   - �لرب  �أبو  توفيق  يو�سف  �أ.   .59

�ملفتوحة، وكان قد �أفرج عنه قبل �سهر من �سجن �لأمن �لوقائي. 

�أ. يون�س حمد�ن - عر�بة.. معلم مدر�سة مت �ختطافه �أثناء خروجه من �ملدر�سة.  .60

حمافظة �صلفيت:

�إبر�هيم �سعادة ما�سي.  .1

�ل�سحفي �إبر�هيم عبد �لرحمن عيا�س - ر�فات.  .2

�إبر�هيم عيد طه - كفر �لديك.  .3

�إبر�هيم فتا�س.  .4

�إبر�هيم لطفي �ل�سيخ.   .5

�أحمد �سامح �بو حجلة.  .6

�إمام عابد.  .7

�أن�س عزمي مرعي - قر�وة بني ح�سان.  .8

ر. �أيوب مرعي - قر�وة بني ح�سان - �أ�سري حمرَّ  .9
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جالل عبد �للطيف �سلمان - دير ��ستيا.  .10

ر ويعاين من �ن�سد�د يف �ل�سر�يني وهناك تدهور يف حالته  جهاد د�وود �سحادة - جماعني - �أ�سري حمرَّ  .11

�ل�سحية.

ح�سام طاهر �سليمان - مرد� - �أحد طلبة جامعة �لنجاح �لوطنية.   .12

�أ. حمادة �لديك - كفر �لديك.  .13

حمزة �لعا�سي - قر�وة بني ح�سان.  .14

�سائد �ل�سيخ - �سنرييا.  .15

�سائد �سامح �أبو حجلة.  .16

�سائد �سادق عا�سي - قر�وة بني ح�سان - �ختطاف للمرة �ل�ساد�سة علمًا �أنه �أ�سيب يف �عتقال �سابق   .17

باجللطة بعد تعذيبه خلم�سة �أ�سهر. 

�ساري عبد �لر�زق - زيتا جماعني - طالب يف جامعة بريزيت.   .18

�ساهر دو�هقة.   .19

ر.  �أ. �ساهر �سلمان - دير ��ستيا – معلم مدر�سة - �أ�سري حمرَّ  .20

�سلهم حممود.  .21

�سمري دو�هقة.  .22

�سمري يو�سف �لديك - كفر �لديك.   .23

�سهر�ب وديع �سلمان - دير ��ستيا.   .24

�سالح �سنار - كفر �لديك.  .25

�سالح علي حمد علي �أحمد - كفر �لديك.  .26

طارق �لفتا�س.  .27

ر. عامر توفيق مرعي - �أ�سري حمرَّ  .28

عبد �حلميد �ساهني.  .29

عبد �لرحمن �ساهني.  .30

عبد �لعزيز حممد مرعي - قر�وة بني ح�سان.  .31

عثمان حممود عا�سي - قر�وة بني ح�سان.   .32

عز �لدين فتا�س - �سلفيت - مدير مكتب نو�ب كتلة �لتغيري و�لإ�سالح يف حمافظة �سلفيت.  .33

عز�م مرعي - قر�وة بني ح�سان، وهو �سقيق �ل�سهيد �لق�سامي عدنان مرعي.  .34

عزيز فتا�س.  .35

ع�سام �سبيطة - جيو�س.  .36
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عطية �أبو نقرية.  .37

عطية ربحي عا�سي - قر�وة بني ح�سان.  .38

عكرمة عزيز مرعي - قر�وة بني ح�سان – �سقيق �ل�سهيد �لق�سامي عدنان مرعي.  .39

علي �سليمان - مرد�.  .40

علي حممود �أبو عمر – جماعني.   .41

عماد �أبو ز�هر.  .42

عماد جربين.  .43

عي�سى عا�سي - �أحد طلبة جامعة بريزيت.  .44

حممد �أمني خف�س - مرد�.  .45

حممد �سليمان - مرد� - طالب يف جامعة �لنجاح.  .46

حممد عبد �لعزيز �سلمان - دير ��ستيا.  .47

حممد علقم.  .48

حممد عمر.  .49

حممد عو�س - طالب يف جامعة �لنجاح.  .50

�لفتى حممد حمفوظ )15 عامًا( - قر�وة بني ح�سان.  .51

م�سطفى زهد.  .52

م�سطفى �سليمة.  .53

م�سعب عماد عبد�هلل ديك - كفر �لديك.   .54

معزوز �لدم�س - خمتطف منذ كانون �لأول »دي�سمرب« 2007.  .55

معزوز �ساهني.   .56

مو�سى مرعي - قر�وة بني ح�سان.  .57

نائل �أحمد خف�س - مرد�.  .58

و�ئل �سما�سنة – جيو�س.   .59

يو�سف عبد �لعزيز ريان - قر�وة بني ح�سان.  .60

بتاريخ 2009/6/14م: وعلى �لرغم من �نعقاد جل�سات �مل�ساحلة يف �ل�سفة وغزة، و��سلت �لأجهزة �لأمنية 

مناطق خمتلفة يف  �أن�سار حركة حما�س من  من   14 فاختطفت  �لغربية،  �ل�سفة  ا�س يف  عبَّ ل�سلطة  �لتابعة 

و�أ�سرى  �لنجاح،  جامعة  يف  وحما�سر  نابل�س،  يف  �ملهند�سني  نقيب  بينهم  من  �لغربية،  �ل�سفة  حمافظات 

رون، و�أغلقت مكتبة لأحد �ملختطفني يف �سجونها.  حمرَّ

ففي حمافظة نابل�ض، �ختطفت �أجهزة �لأمن �ملهند�س حممد �ل�سنار »�أبو جعفر«، وهو رئي�س فرع نقابة 
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�ملهند�سني يف نابل�س؛ بعد �قتحام منزله يف �ملدينة، كما �ختطفت �ملهند�س فريد زيادة من بلدة مادما �سرقي 

نابل�س للمرة �لثانية، وهو مدير ديو�ن وزير �لأ�سغال يف �ل�سفة، و�أحد مر�فقي �ل�سيخ �أحمد يا�سني يف �سجن 

ة  »كفار يونا« ومر�سح �سابق للمجل�س �لت�سريعي عن حركة »حما�س« ومري�س بالقلب؛ حيث �أ�سيب بجلطة حادَّ

�أثناء �عتقاله �ل�سابق لدى جهاز �لوقائي قبل �سهرين؛ �أجِريت له على �إثرها عملية ق�سطرة وزر�عة �سبكية 

قلب. 

من  يومني  بعد  �لنجاح  بجامعة  �لقانون  كلية  يف  �ملحا�سر  �ل�سفاريني  ح�سن  �لدكتور  �ختطاف  �أعادت  كما 

�لإفر�ج عنه، وذلك بعد �قتحام منزله يف حي �ملعاجني. 

و�قتحمت �لأجهزة �لأمنية منزل �لأ�سري لدى �لحتالل عمر �أبو خمي�س »�أبو مهر�ن« يف خميم �لعني غرب 

�ملدينة، وقامت بتدمري حمتويات �ملنزل و«خلع بالطه«، و�حتجزت زوجة �لأ�سري عمر �ساعات قبل �أن يفرج 

عنها، كما َدهمت منزل �لأ�سري �ل�سحفي يف �سجون �لحتالل �سامي �لعا�سي. 

وقامت �لأجهزة �لأمنية باإغالق »د�ر �جلامعة« وهو مكتب خدمات جامعية يقع ُقبالة مبنى جامعة �لنجاح يف 

منطقة �جلنيد، ل�ساحبه يا�سني �أبو خمي�س، وهو خمتطف لدى جهاز �لوقائي منذ 4 �سهور. 

ويف حمافظة اخلليل، َدَهمت �أجهزة �أمن �ل�سلطة  بلدة �ل�سيوخ بعد منت�سف �لليل ، و�سنَّت حمالت َدْهم 

و�إبر�هيم  �لأ�سقاء )حممود وحممد  �لبلدة؛ عرف منهم  �أن�سار »حما�س« يف  و��سعة يف �سفوف  و�ختطاف 

و�سوقي( م�سطفى حممود حاليقة، و�أ�سرف مازن حاليقة، وفتحي حممد حاليقة. 

كما �ختطفت �لأ�ستاذ نعيم عزيز ر�سدي مدير مدر�سة �لعروب �لثانوية و�سقيق �لقائد �لق�سامي حممد عزيز 

ر�سدي، بعد مد�همة منزله مبخيم �لعروب �سمال �ملدينة. 

ر و�أحد مبعدي مرج  ويف حمافظة قلقيلية، متَّ �ختطاف �ل�سيخ حممد م�سلح »�أبو �أن�س«، وهو �أ�سرٌي حمرَّ

�ملدينة، كما �ختطفت  �قتحام منزله يف  بعد  قلقيلية؛ وذلك  �ملعروفة يف مدينة  �ل�سخ�سيات  و�أحد  �لزهور 

�أدهم عمر عبا�س خري�سة من قرية جيو�س �سمال �سرق قلقيلية �أثناء توجهه �إىل �ملدينة وهو معلِّم مف�سول من 

ر من �سجون �لحتالل، كما �ختطفت �أحمد عمرو بعد �عرت��س  وظيفته؛ ب�سبب �نتمائه �ل�سيا�سي، و�أ�سري حمرَّ

�سيارته يف حبلة جنوب �ملدينة. 

ويف حمافظة بيت حلم، �ختطفت جا�سم حمود، وهو �سقيق �أحد مبَعدي كني�سة �ملهد، بعد مد�همة منزله 

يف �ملدينة.

بتاريخ 2009/6/18م: و��سلت �لأجهزة �لأمنية حمالت �لختطاف بحق �أن�سار حركة �ملقاومة �لإ�سالمية 

�لأمنية عالء ف�سة )33 عاًما( بعد  نابل�س، �ختطفت �لأجهزة  �لغربية؛ ففي حمافظة  �ل�سفة  »حما�س« يف 

مد�همة منزله يف �ملدينة، وهو �أحد �ملر�سحني للمجل�س �لت�سريعي �لفل�سطيني، كما �ختطفت �أحمد �لبنا من 

قرية تل، بعد مد�همة عيادته يف �ملدينة، و�ختطفت قبل ذلك �سامر حممد من قرية عينابو�س بعد ��ستدعائه 

للمقابلة، وعبد �هلل �أحمد عبد �هلل وهو طالب يف كلية �لتمري�س يف جامعة �لنجاح بعد ��ستدعائه للمقابلة. 
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ويف حمافظة �صلفيت، �ختطفت �لأجهزة �لأمنية عز�م مرعي )42 عاًما( من قر�وة بني ح�سان، وهو �سقيق 

�لعا�سي من نف�س  �ل�سهيد �لق�سامي عدنان مرعي، كما �ختطفت كالًّ من: عكرمة ومو�سى مرعي، وحمزة 

�لقرية، ف�ساًل عن �قتحام حمل )جنارة( �ملختطف �سهيب مرعي، وقامت بتخريب بع�س حمتوياتها. 

ويف حمافظة جنني، متَّ �ختطاف �ل�سيخ زهري �سو�حلة وجنله حمزة من بلدة كفر ر�عي غرب �ملدينة. 

ويف حمافظة طولكرم، قامت �لأجهزة �لأمنية باختطاف �لطالَبني بجامعة فل�سطني �لتقنية ر��سد عيا�س 

من �سلفيت، وعبد �هلل عو�س من قلقيلية بعد �قتحام �سكنهما �لطالبي، كما �ختطفت �سميح �سادق �لقاروط 

بعد مد�همة منزله، بعد يوم و�حد فقط من �إجر�ئه عمليًة جر�حيًة، وهو طالب يف �لثانوية �لعامة. 

ويف حمافظة اخلليل، �ختطفت �لأجهزة �لأمنية �ملهند�س حممد كامل قطيل )45 عاًما(، وعماد �أحمد جاد 

�هلل �لطالب �جلامعي ببلدة دور� جنوب �خلليل. 

ويف حمافظة رام اهلل، متَّ �ختطاف عبد ر�تب عوي�س )30 عاًما( من قرية دير دبو�ن بعد ��ستدعائه للمقابلة، 

وهو مدير رو�سة �لرب�ءة. 

ويف حمافظة بيت حلم، �خُتطف خطاب �سعادة بعد مد�همة منزله يف �ملدينة. 

و��ستمر�ًر� مل�سل�سل �لتعذيب يف �ل�سلطة؛ متَّ نقُل �ملختطف لدى جهاز �لوقائي يف بيت حلم ح�سن �سايف م�ساملة 

�ء �لتعذيب �ل�سديد. ع�سو بلدية بيت حلم �إىل �مل�ست�سفى من جرَّ

�أعادت  قلقيلية،  حمافظة  ففي  ؛  �مل�سعورة  حمالتها  �لأمنية  �لأجهزة  و��سلت  2009/6/30م:  بتاريخ 

�ساعة  بعد  �ملدينة  يف  منزله  �أمام  من  عاًما(   38( خ�سر�وي  �أحمد  علي  �سالح  �ختطاف  �لأمنية  �لأجهزة 

و�حدة فقط من �لإفر�ج عنه بعد �ختطاف د�م �سهًر�، و�ختطفت �لطالب يف جامعة بريزيت ريا�س �لطويل 

)25 عاًما( من قرية فرعتا بعد ��ستدعائه للمقابلة، وعمار �سويلح بعد �قتحام منزله يف �ملدينة. 

)25عاًما(  جحي�سة  �أبو  حممود  حممد  �ل�سقيقني  �ل�سلطة  �أمن  �أجهزة  �ختطفت  اخلليل،  حمافظة  ويف 

وهمام حممود �أبو جحي�سة )22 عاًما( بعد �قتحام منزلهما يف بلدة �إذنا، وح�سني زكريا �لكركي )45 عاًما( 

رين و�أحد �أع�ساء �لهيئة �لإد�رية �ل�سابقة للجمعية �خلريية �لإ�سالمية- بعد �قتحام  -وهو �أحد �لأ�سرى �ملحرَّ

مكان عمله، كما �ختطفت نائل حممد �سعيد علي �لبيطار )35 عاًما( بعد �قتحام منزله يف �لبلدة �لقدمية، 

امي �ملختطف و�ئل �لبيطار. ويف حمافظة �أريحا مت �ختطاف �أ�سامة �أبو دية، و�لأ�سري  وهو �سقيق �لقائد �لق�سَّ

��ستدعائه  بعد  )22عاًما(  مرعي  �سادي  �جلامعي  و�لطالب  منزليهما،  �قتحام  بعد  قاطوين  عامر  ر  �ملحرَّ

للمقابلة. 

بتاريخ 2009/7/1م: ��ستدعى جهاز �لأمن �لوقائي يف نابل�س �ملربية �لفا�سلة وفاء مناع زوجة �لربوفي�سور 

�ملعتقل لدى �لحتالل ع�سام �لأ�سقر للمرة �لثالثة، كما قام باختطاف جهاد خالد �سالمة )43 عامًا( بعد 

��ستدعائه للمقابلة.

�إىل  �ملحافظة(  يف  و�حلركة  �لإ�سالح  وجوه  �أحد  )وهو  �لرمالوي  فتحي  �ل�سيخ  �ملعتقل  نقل  حلم  بيت  ويف 
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�لعناية �ملركزة يف م�ست�سفى بيت جال بعد �إ�سابته بجلطة حادة جر�ء �لتعذيب، وقامت خمابر�ت عبا�س يف 

�أريحا باختطاف �سليمان ز�يد �أبو رومي، وهو موظف يف بلدية �أريحا بعد ��ستدعائه للمقابلة، كما رف�س جهاز 

�لرغم من �سدور قر�ر ق�سائي  �ملختطف حممود �حللو، على  �لإفر�ج عن  �ملدينة ذ�تها  �لوقائي يف  �لأمن 

بالإفر�ج عنه، وهو خمتطف لدى تلك �لأجهزة »�لد�يتونية« منذ 20 يومًا.

كما متَّ نقل �ملختطف لدى �أجهزة �أمن �ل�سلطة يف قلقيلية �ل�سيخ حممد ق�سوع �إىل �خلدمات �لطبية بعد ك�سر 

�س له. يده نتيجة �لتعذيب �لوح�سي �لذي تعرَّ

على  ع�سر  �لثاين  لليوم  للتحقيق  باكري  هيثم  �أم  �ل�سيدة  �ملخابر�ت  جهاز  ��ستدعى  2009/7/4م:  بتاريخ 

�أمن  �سجون  يف  خمتطفني   3 و�لدة  وهي  �لفقري،  و�لعمود  �لر�أ�س  يف  مر�س  من  تعاين  �أنها  رغم  �لتو�يل، 

�ل�سلطة.

بتاريخ2009/7/5م: رف�س جهاز �لأمن �لوقائي �لوقائي يف نابل�س �لإفر�ج عن �ملعتقل نا�سر عبد �للطيف 

ر�سيد دبو�س)34 عامًا( من بيت �إيبا غرب نابل�س، و�ملعتقل منذ �أربعة �أ�سهر يف �سجن �جلنيد، رغم �سدور 

قر�ر من حمكمة �ل�سلح يف نابل�س بالإفر�ج عنه.

بتاريخ 2009/7/6م: نقل جهاز �لأمن �لوقائي يف مدينة نابل�س �ملختطف �سميح عليوي، )45 عامـًا( وهو 

خمتطف منذ 7 �سهور، لغرفة �لعناية �ملكثفة يف �مل�ست�سفى �لوطني باملدينة بعد تعر�سه للتحقيق و�لتعذيب 

�ل�سديدين يف زنازين �سجن �جلنيد بنابل�س، وكان �أفر�د من جهاز �لوقائي قد منعو� عائلته من �لطمئنان 

غم من �إدخاله �إىل غرفة �لعناية �ملكثفة، وقامو� بالتهجم على جنله معت�سم و�سربه و�لعتد�ء  عليه، على �لرَّ

عليه، كما قامو� باإخر�ج �لعائلة بالقوة من �مل�ست�سفى بعد �ستم �لذ�ت �لإلهية وتدخل قوة ن�سائية تابعة لأجهزة 

ا�س. عبَّ

بتاريخ 2009/7/7م: �قتحمت �لأجهزة �لأمنية �سركة بالل �مل�سري يف قلقيلية، وقامت باحتجاز �لعاملني 

فيها، و�سادرت جميع حمتوياتها.

�إىل م�ست�سفى  �أبو دية  ب�سام  �لوقائي  �ملعتقل لدى جهاز  متَّ يف مدينة بيت حلم نقل  بتاريخ 2009/7/8م: 

�س له. �مليز�ن لإجر�ء عملية ق�سطرة جر�ء �إ�سابته بنوبة قلبية بعد �لتعذيب �لذي تعرَّ

بتاريخ 2009/7/10م: تدهور �لو�سع �ل�سحي للمختطف يف �سجون �أمن �ل�سلطة �ملهند�س فريد زيادة، وهو 

مدير �سابق يف وز�رة �لأ�سغال �لعامة، ومر�سح قائمة �لإ�سالح و�لتغيري يف �لنتخابات �لت�سريعية �ل�سابقة، 

ومر�فق �ل�سيخ �ل�سهيد �أحمد يا�سني يف �سجن كفار يونا(. 

بتاريخ 2009/7/14م: �عتدى عنا�سر من جهاز �لأمن �لوقائي يف مدينة بيت حلم على حممد �لبلبول جنل 

�ل�سهيد �أحمد �لبلبول )�أحد قادة كتائب �سهد�ء �لأق�سى يف حمافظة بيت حلم و�لذي �غتالته قو�ت �لحتالل 

قبل �قل من عامني مع ثالثة من مطاردي حركة �جلهاد �لإ�سالمي يف بيت حلم(

وذكر �أن عنا�سر �لوقائي قامو� باقتحام منزل �ل�سهيد و�إحد�ث تخريب يف حمتوياته، قبل �أن ينهالو� بال�سرب 
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�ملرّبح على حممد، �لذي مل مي�س على خروجه من �سجون �لحتالل �سوى �أيام قليلة، بحجة �إخفاء �لعائلة 

لأ�سلحة يف منزلهم.

بتاريخ 2009/7/15م: �قتحمت �لأجهزة �لأمنية يف قلقيلية منزل �ملعتقل لديها عبد �حلليم مر�عبة من 

قرية ر��س عطية ق�ساء قلقيلية، وقامت بتخريبه ب�سكل كبري.

بتاريخ 2009/7/17م: تدهورت �حلالة �ل�سحية لالأ�ستاذ ب�سام عيد من قرية جين�سافوط، و�ملعتقل لدى 

�س له. جهاز �لوقائي منذ �سهر، وذلك نتيجة �لتعذيب �لقا�سي �لذي تعرَّ

ة كبرية من جهاز �لأمن �لوقائي، بعد منت�سف �لليل، خميم �جللزون،  بتاريخ 2009/7/18م: �قتحمت قوَّ

حيث ��ستبكت هذه �لقوة مع �أهايل �ملخيم  و�سط �إطالق ناٍر كثيف، و متَّت حما�سرة منزل خليل علي عامر، 

فيا�س  حكومة  �أغلقتها  )�لتي  �ل�سجني  �أن�سار  جمعية  ومدير  ر،  �ملحرَّ و�لأ�سري  حما�س،  حركة  يف  �لقيادي 

�لال�سرعية( يف حماولة لعتقاله.

بتاريخ 2009/7/19م: �قتحمت �لأجهزة �لأمنية يف طولكرم منزل رجل �لأعمال �ل�سيخ علي �لددوي وقامت 

بتفتي�سه و�لعبث مبحتوياته، علمًا �أن معر�سه �لتجاري تعر�س للحرق �لكامل من قبل م�سلحي فتح بعد �حل�سم 

رت خ�سائره مباليني �ل�سو�كل. �لع�سكري يف غزة، وقدِّ

بتاريخ 2009/7/25م: يف مدينة نابل�س تعّر�س �ملعتقل لدى جهاز �لوقائي يف �سجن �جلنيد �ل�سيخ ر�غب بدر 

لتعذيب وح�سي، �أدى �إىل تردي و�سعه �ل�سحي.. علمًا �أنَّ �لوقائي قد �عتقله بعد 4 �أيام فقط من �لإفر�ج عنه 

من �سجون �لحتالل، وهو �أحد مبعدي مرج �لزهور.

بتاريخ 2009/7/27م: يف مدينة نابل�س نقل �ملعتقل لدى جهاز �لوقائي يف �سجن �جلنيد ر�مز �ل�سافعي �إىل 

ر من �سجون �لحتالل، ومن �سكان خميم  �مل�ست�سفى جر�ء �لتعذيب �لوح�سي �لذي تعر�س له، وهو �أ�سري حمرَّ

بالطة �سرق نابل�س.

بتاريخ 2009/7/28م: و��سلت �لأجهزة �لأمنية حملة �عتقالتها يف �سفوف �أن�سار حركة �ملقاومة �لإ�سالمية 

حما�س يف �ل�سفة �ملحتلة، فاعتقلت 3 منهم يف حمافظاتي طولكرم وقلقيلية، فيما تو��سل م�سل�سل �لتعذيب 

�لوح�سي يف �سجونها.

ففي حمافظة طولكرم: �عتقلت �لأجهزة �لأمنية �ملعلم ح�سن ذيب بعد �قتحام منزله يف �ملدينة بطريقة 

�ت لدى �لأجهزة �لأمنية.  �س لالعتقال عّدة مرَّ ر من �سجون �لحتالل، وتعرَّ همجية، علما �أنه �أ�سرٌي حمرَّ

كما �أعادت �لأجهزة �لأمنية �عتقال ر�سدي �جليو�سي �ملوظف يف �سحة طولكرم بعد ��ستدعائه للتحقيق، علمًا 

�س خاللها لأب�سع �أنو�ع »�ل�سبح« و�لتعذيب، و�أطلق �سر�حه قبل  �أنه كان قد �عتقل ملدة 6 �سهور �سابقًا ؛ تعرَّ

ا �إىل مقر �لأجهزة، حيث كان يخ�سع لال�ستجو�ب و�لتحقيق وُيحتجز  ب�سعة �أ�سهر، و�أجرب على �حل�سور دوريًّ

ل�ساعات طويلة..

ويف حمافظة اأريحا، �عتقل جهاز �ملخابر�ت و�ئل �سهيل مو�يف من مدينة قلقيلية �أثناء عودته من �لأردن.
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�ملقاومة  حركة  �أن�سار  �سفوف  يف  �ختطافها  حمالت  ا�س  عبَّ �أمن  �أجهزة  و��سلت  2009/7/31م:  بتاريخ 

�لإ�سالمية »حما�س« يف �ل�سفة �لغربية �ملحتلة؛ ففي حمافظة نابل�س، �ختطفت �أجهزة �أمن �ل�سلطة �لنا�سَط 

يف جمال �لأ�سرى عا�سم ع�سيدة من قرية »تل«، وهو �سقيق �ل�سهيد �لق�سامي �لقائد ن�سر ع�سيدة، بعد 

�قتحام مكان عمله يف �ملدينة. 

ويف حمافظة قلقيلية، �ختطفت عبد �هلل ح�سني ح�سنني، بعد �قتحام منزله يف �ملدينة، وهو جنل �ملختَطف 

لدى �أجهزة �أمن �ل�سلطة ح�سني ح�سنني، و�سقيق �ملخَتَطف �أحمد ح�سني. 

ويف حمافظة طولكرم، �ختطف جهاز �ملخابر�ت هيثم عمر من »فرعون«، بعد ��ستدعائه للمقابلة.

بتاريخ 2009/8/2م: يف حمافظة قلقيلية تدهورت �سحة �ل�سيخ حممود ربع و�ملعتقل لدى جهاز �لوقائي منذ 

خم�سة �سهور، و�ل�سيخ حممد ق�سوع من باقة �حلطب و�ملعتقل لدى ذ�ت �جلهاز منذ �سهرين، وذلك نتيجة 

�لتعذيب �لذي تعر�سا له.

و�ختطفت جهاز �لأمن �لوقائي يف نابل�س �لتاجر �سالح م�سلح، وذلك �أثناء مروره على �جلانب �لفل�سطيني 

من ج�سر �لأردن، بعد عودته من �أد�ء منا�سك �لعمرة، وكان جهاز �لوقائي قد �قتحم منزله قبل �أيام �أثناء 

يف  �لتجار  كباِر  �أحُد  �أنه  يذكر  مبحتوياته،  و�لعبث  همجي،  ب�سكل  �ملنزل  بتفتي�س  وقام  �لعمرة،  يف  وجوده 

�ملدينة، و�أحد �ل�سخ�سيات �لعتبارية فيها، وهو �أحد �ملبعدين �إىل مرج �لزهور عام1992 م.

ر، وذلك بعد ��ستدعائه للمقابلة. كما �عتقلت �جلهاز ذ�ته عبد �لرحمن عا�سور،�لأ�سري �ملحرَّ

بتاريخ 2009/8/3م: يف مدينة نابل�س �عتقل جهاز �لأمن �لوقائي �لتاجر �لكبري يف �ملدينة �سالح م�سلح 

�أثناء مروره على �جلانب �لفل�سطيني من ج�سر �لأردن، بعد عودته من �أد�ء منا�سك �لعمرة.

ب�سكل  �ملنزل  بتفتي�س  وقام  �لعمرة،  �أثناء وجوده يف  �أيام  قبل  �قتحم منزل م�سلح  قد  �لوقائي  وكان جهاز 

همجي، و�لعبث مبحتوياته.

ُيذكر �أنَّ م�سلح �أحد �ملبعدين �إىل مرج �لزهور عام 1992 م.

�لبلدي  �ملجل�س  رئي�س  نائب  �مل�سري  ها�سم  �لدكتور  �ل�سلطة  �أمن  �أجهزة  �عتقلت  2009/8/5م:  بتاريخ 

�ملنتخب، وذلك بعد �قتحام منزله يف �ملدينة. 

يف  �ملحلي  �حلكم  وز�رة  من  قر�ٌر  �سدر  قد   - �لحتالل  �سجون  من  ر  حمرَّ �أ�سرٌي  وهو   - �مل�سري  �أن  يذكر 

»حكومة« فيا�س �لال �سرعية قبل �أ�سبوعني بف�سله مع ع�سوين �آخرين من ع�سوية �ملجل�س �لبلدي �ملنتخب. 

كما �عتقلت �أجهزة �أمن �ل�سلطة �لكاتب �ل�سحفي �لدكتور ع�سام �ساور بعد �قتحام منزله يف �ملدينة بطريقة 

همجية، حيث قامت باعتقاله بالإ�سافة �إىل �ثنني من زو�ره. 

 و�حٍد فقط على خروجه من �سجون �لحتالل، و�أحمد 
ٍ
ر �أجمد حنت�س، وذلك بعد يوم و�عتقلت �لأ�سري �ملحرَّ

ة مر�ت.  نوفل �لذي �عتقل �سابًقا عدَّ

كما �سنَّت �أجهزة �أمن �ل�سلطة حملة �عتقالت و��سعة يف قرى حمافظة قلقيلية، �سملت �لعديد من قياد�ت 
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»حما�س« و�أن�سارها فيها، ُعرف منهم: �ل�سيخ عو�س م�سطفى عودة )�أحد مبعدي مرج �لزهور(، علمًا باأنه 

مل مي�ِس على �لإفر�ج عنه من �سجونها �سوى �أ�سبوعني، وجمال قزمار، وذلك بعد �قتحام منزليهما يف قرية 

عزبة �سلمان، وعبد �حلميد مر�عبة من قرية ر�أ�س عطية، وحممد بري من قرية �أماتني.

كما قامت قوة من جهاز �لأمن �لوقائي باقتحام بيت عز�ء �ل�سهيد كمال �أبو طعيمة يف �ملخيم وقامو� باإغالقه، 

وبعد تدخل خمتار عائلة �أبو طعيمة، و�فقت �أجهزة عبا�س على فتحه مرة �أخرى، ب�سرط �أل ترفع �أية ر�ية، 

ول يتلى �أي بيان، ول يتم ذكر �سلطة عبا�س باأي �سيء، و�إلَّ �سوف تقوم مرة �أخرى باإغالقه، و�عتقال جميع 

�أفر�د �ل�سهيد.

ا�س �لدكتور جهاد بني عودة، مدير يف د�ئرة �لطب �لبيطري،  ويف حمافظة طوبا�ض، �عتقلت �أجهزة �أمن عبَّ

بعد �قتحام منزله يف قرية طمون، وجو�د بني مطر، بعد �قتحام منزله يف قرية طمون.

ا�س، جمال �ل�سوي، وذلك بعد �قتحام  ويف حمافظة طولكرم �ختطفت �أجهزة �لأمن �لتابعة لإمرة حممود عبَّ

ر،بعد �قتحام منزله يف �ملدينة. منزله يف �ملدينة، ويف �خلليل �ختطفت علي دوف�س، �لأ�سري �ملحرَّ

�ل�سيَخني عز�م عزمي ح�سونة، و�سبحي  باعتقال كالَّ من  �لوقائي  �لأمن  بتاريخ 2009/8/6م: قام جهاز 

قفي�سة؛ حيث �أفادت م�سادر حملية �أنَّ �لعتقال متَّ خالل مد�همة منزليهما لياًل.

ا�س حملة �عتقالتها: كما و��سلت �أجهزة عبَّ

ر علي دوف�س بعد �قتحام منزله يف �ملدينة،  ففي حمافظة اخلليل، �عتقلت �أجهزة عبا�س، �لأ�سري �ملحرَّ

علي  غزة،  لقطاع  �سابق  ر،مبعد  حمرَّ �أ�سري  �جلعبة،  منذر  �مل�سلمني،  �ل�سبان  جمعية  مدير  ح�سونة،  وعز�م 

ر، من بلدة دور� جنوب �خلليل بعد �أقل من ع�سرين  مطاوع،بعد �قتحام منزله، و�سام حنت�س،�لأ�سري �ملحرَّ

�أ�سري  �إد�ري د�م عامني ون�سف، منري �حلجوج،  �لإفر�ج عنه من �سجون �لحتالل، بعد �عتقال  يوًما على 

ر،من خميم �لعروب  ر، من بلدة بني نعيم �سرق �خلليل بعد �قتحام منزله،�أحمد �لطيطي،�أ�سري حمرَّ حمرَّ

ثالثة  و�لد  وهو  �سوريف،  بلدة  بلدة  ر،من  حمرَّ �لهور،�أ�سري  �لفتاح  عبد  للمقابلة،�أحمد  ��ستدعائه  بعد 

ر، من بلدة بلدة �سوريف،�إياد مو�سى  معتقلني يف �سجون �لحتالل، معاذ �سامع عبد �لغني عرعر، �أ�سري حمرَّ

ر، من بلدة بلدة �سوريف، ق�سى 3 �سنو�ت يف �سجون �لحتالل. بر�دعية،�أ�سري حمرَّ

ويف حمافظة قلقيلية، �عتقلت جهاز �لأمن �لوقائي، يا�سر حماد، ع�سو جمل�س بلدية قلقيلية، قبل �أقل من 

مرور24 �ساعة على �لإفر�ج عنه من �سجون �لحتالل بعد �عتقال �إد�ري د�م 22 �سهرً�.

ر، و�لقيادي يف حركة حما�س يف  ويف حمافظة ر�م �هلل و�لبرية: �عتقلت �أحمد زيد » �أبو زيد »، �لأ�سري �ملحرَّ

ر، بعد �قتحام  حمافظة ر�م �هلل، بعد �قتحام منزله يف خميم �جللزون، وجمال مو�سى منر، �لأ�سري �ملحرَّ

منزله يف عني �أم �ل�سر�يط، ويو�سف كفاية، بعد �قتحام منزله يف بلدة بيتونيا.

ويف حمافظة طولكرم، �عتقلت �أجهزة �أمن �ل�سلطة �لتابعة لإمرة عبا�س- فيَّا�س كالًّ من: جمال �سوي، 

عبا�س  �أجهزة  لدى  مر�ت  عدة  �عتقل  �لذي  �ملدينة،  يف  منزله  �قتحام  بعد  �ملعلمني،  نقابة  جمعية  رئي�س 
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و��ستدعي للتحقيق ع�سر�ت �ملر�ت. وعامر �سديد، ع�سو جمل�س جمعية نقابة �ملعلمني، بعد �قتحام منزله يف 

�ملدينة، �عتقل عدة مر�ت لدى �أجهزة عبا�س و��ستدعي للتحقيق ع�سر�ت �ملر�ت، وح�سن )نافذ( ذيب �أبو 

عبيد، ع�سو جمل�س جمعية نقابة �ملعلمني، بعد �قتحام منزله يف �ملدينة، �عتقل عدة مر�ت لدى �أجهزة عبا�س 

و��ستدعي للتحقيق ع�سر�ت �ملر�ت.

�لكر�جات يف  �لتجاري يف منطقة  كما �عتقلت خمابر�ت عبا�س، حممد طاف�س، وذلك بعد مد�همة حمله 

�ملدينة، وبهاء �ل�سريدي، �عتقل عدة مر�ت �سابقا لدى �أجهزة عبا�س، بعد مد�همة حمله �لتجاري يف �حلي 

�لغربي باملدينة.

طوبا�س  �أوقاف  مديرية  يف  و�لإر�ساد  �لوعظ  مدير  �لوقائي  �لأمن  جهاز  �عتقل  طوبا�ض،  حمافظة  ويف 

�ل�سيخ نبيه �أبو عرة بعد �قتحام منزله يف قرية عقابا، وهو ع�سو جمل�س قروي عقابا، وخطيب م�سجدها، 

ورجل �لإ�سالح �ملعروف فيها، كما �عتقل ذ�ت �جلهاز �ملو�طن عز�م جو�برة، بعد �قتحام منزله يف خميم 

�لفارعة

ويف حمافظة جنني، �عتقل جهاز �لأمن �لوقائي مهدي مر�سد ب�سناق، من قرية رمانة، �ملعتقل �سابقًا لدى 

تني، ق�سى فيهما �أكرث من ثمانية �سهور، بعد ��ستدعائه للمقابلة، وجمدي �أبو �لهيجا، من  لأجهزة عبا�س مرَّ

خميم جنني، �ملعتقل �سابقًا لدى لأجهزة عبا�س مرتني ق�سى فيهما �أكرث من خم�سة �سهور، بعد ��ستدعائه 

للمقابلة، وعماد كنعان، من قرية جبع بعد ��ستدعائه للمقابلة.

بتاريخ 2009/8/8م: يف مدينة ر�م �هلل: ��ستدعى جهاز �لأمن �لوقائي �لأ�ستاذ عزيزكايد، وكيل �أمني عام 

ه يف بلدة بيتونيا، و�أبلغه �أنه قيد �لعتقال، وقام بتحويله  جمل�س �لوزر�ء يف �حلكومة �لعا�سرة، للتحقيق يف مقرِّ

�إىل مقر �لتحقيق مبا�سرة، وذلك بعد �أيام فقط على �لإفر�ج عنه من �سجون �لحتالل �ل�سهيوين بعد �عتقال 

د�م 38 �سهرً�. 

بتاريخ 2009/8/9م: يف مدينة قلقيلية، متَّ نقل ع�سو جمل�س بلدية قلقيلية �ملعتقل نا�سر عودة �إىل م�ست�سفى 

�س له. �ملدينة جر�ء �لتعذيب �ل�سديد �لذي تعرَّ

و�عتقلت �لأجهزة �لأمنية �أحمد �لبيطار، �سقيق �ملعتقل �لق�سامي يف �سجون �ل�سلطة و�ئل �لبيطار، بعد �قتحام 

منزله، وبعد يوم و�حد من �لإفر�ج عنه من �سجونهم.

ويف حمافظة جنني، �عتقلت �أجهزة �لأمن حذيفة عبد �جلبار جر�ر، جنل �لقيادي يف حما�س �ل�سيخ عبد 

�سا لأكرث  �جلبار جر�ر، �ملعتقل لدى �أجهزة عبا�س يف �سجن �أريحا منذ عدة �أ�سهر، يذكر �أنَّ �لأب و�بنه تعرَّ

ي حالته �ل�سحية يف  ا�س؛ حيث �أفرج عن �لو�لد قبل عدة �أ�سهر، نتيجة تردِّ من عملية �عتقال لدى �أجهزة عبَّ

ة �أخرى ونقله �إىل �سجن �أريحا،حيث ل يز�ل ميكث فيه حتى كتابة  �سجن جنيد يف نابل�س، ليتمَّ �عتقاله مرَّ

هذه �ل�سطور. 

ويف حمافظة طوبا�ض، �عتقلت �لأجهزة �لأمنية �أمين عماد بني عودة، من قرية طمون، بعد ��ستدعائه للمقابلة.
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بتاريخ 2009/8/10م:  قامت �لأجهزة �لأمنية يف ر�م �هلل باعتقال �إبر�هيم �ل�سبع؛ �لقائم باأعمال مدير 

مكتب �لنو�ب �لإ�سالميني، بعد �قتحام منزله يف بلدة بيتونيا، و�لذي عمل مديرً� ملكتب نو�ب �ملجل�س �لت�سريعي 

ا�س باعتقال مديره �ل�سابق �ل�سحفي مر�د �أبو �لبهاء منذ �أربعة �أ�سهر. �لإ�سالميني بعد �أن قامت �أجهزة عبَّ

، وذلك بعد مد�همة  ويف حمافظة �خلليل، ماأمون �لنت�سة، معت�سم �لنت�سة، حممد �لأطر�س، �أمني �لقو��سمة 

مكان عملهم يف �ملدينة.

بتاريخ 2009/8/11م: �عتقل جهاز �ملخابر�ت يف ر�م �هلل و�لبرية �ملو�طن م�سطفى �أبو �ل�سبع. 

بتاريخ 2009/8/12م: �عتقلت �لأجهزة �لأمنية يف بيت حلم، �ملو�طن حممود عدوي، وذلك بعد ��ستدعائه 

للمقابلة.

�قتحم جهاز  ففي حمافظة طولكرم،  �عتقالتها؛  �لأمن حملة  �أجهزة  و��سلت  2009/8/13م:   بتاريخ 

�ملخابر�ت م�سجد يون�س يف �ملدينة، و�عتقل كالًّ من: جودت �لزغل وحممد كنعان وحممد ن�سر �هلل و�ل�سقيقني 

بعد  �أجهزة عبا�س حممد طاف�س  �عتقلت  �ل�سايف، وكما  و�ل�سقيقني جماهد وحمزة  حممد وعلي �جلندب 

ر جمال حطاب بعد ��ستدعائه للمقابلة و�ل�سيخ حممود  �قتحام حمله �لتجاري.. و�عتقلت �أي�سًا �لأ�سري �ملحرَّ

�حلجار �ملوظف يف وز�رة �لأوقاف.

��ستدعائه  بعد  �ليامون  بلدة  من  ح�سن  �أبو  عر�سان  �لأ�ستاذ  عبا�س  �أجهزة  �عتقلت  جنني،  حمافظة  ويف 

ر من �سجون �لحتالل. للمقابلة، ويعمل مدر�سًا يف �لبلدة، وهو �أ�سري حمرَّ

بتاريخ 2009/8/14م: يف مدينة نابل�س؛ متَّ نقل �ملعتقل لدى جهاز �لوقائي �لأ�ستاذ �أحمد ��ستية من قرية 

�س له. �سامل �إىل م�ست�سفى رفيديا يف حالة �خلطر نتيجة تعر�سه �لتعذيب �لوح�سي �لذي تعرَّ

د �جلالد، وذلك بعد �قتحام  ويف حمافظة طولكرم، �عتقل جهاز �لأمن �لوقائي، عبد �هلل خمي�س، و مهنَّ

ا�س – فيَّا�س، حممود  مكان عملهما يف �ملدينة، ويف حمافظة �خلليل �ختطف جهاز خمابر�تها �لتابع لإمرة عبَّ

ر، وذلك بعد ��ستدعائه للمقابلة، وهو �سقيق �لقائد يف �سر�يا �لقد�س �ل�سهيد حممد  �أيوب �سدر، �لأ�سري �ملحرَّ

�سدر.

بتاريخ 2009/8/15م: �عتقلت �لأجهزة �لأمنية يف حمافظة طولكرم با�سم �لهم�سري، وذلك بعد �قتحام 

مكان عمله يف �ملدينة، علمًا �أنه مل مي�ِس على �لإفر�ج عنه من �سجون �أجهزة عبا�س �سوى �سهر بعد �عتقال 

ة �أ�سهر. د�م عدَّ

ر، من قرية  �ب، �لأ�سري �ملحرَّ بتاريخ 2009/8/16م: �عتقلت �لأجهزة �لأمنية يف مدينة نابل�س، موؤيد �سرَّ

ر، بعد ��ستدعائه  عورتا �سرق نابل�س، فوَر �لإفر�ج عنه من �سجون �لحتالل، و�إيهاب �ملدبوح، �لأ�سري �ملحرَّ

للمقابلة من قبل جهاز �ملخابر�ت، علمًا �أنه مل مي�ِس �سوى �سهر و�حد على �لإفر�ج عنه من �سجون �لحتالل، 

ا�س عالء �أبو حماد، بعد ��ستدعائه للمقابلة. ويف حمافظة جنني �عتقلت خمابر�ت عبَّ

بعد  خريو�س  مالك  ر  �ملحرَّ �لأ�سري  طولكرم  حمافظة  يف  �لأمنية  �لأجهزة  �عتقلت  2009/8/17م:  بتاريخ 
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ثالثة �أيام فقط على �لإفر�ج عنه من �سجون �لحتالل، ويف حمافظة جنني، �عتقلت خمابر�ت عبا�س ن�سال 

بعد  �لأمنية ريا�س ح�سني حنون،  �لأجهزة  قلقيلية، �ختطفت  للمقابلة، ويف حمافظة  ��ستدعائه  بعد  دلبح، 

�قتحام منزله يف �ملدينة. 

ور�سدي  �سديد،  عامر  �لوقائي  جهاز  لدى  �ملعتقلون  تعّر�س  طولكرم  مدينة  يف  2009/8/18م:  بتاريخ 

�جليو�سي، وتامر نعمان ل�ساعات طويلة من �ل�سبح و�لتعذيب �ملتو��سل، كما �عتقلت حممد طالل �حلاج، من 

قرية كفر �سور جنوب �ملدينة فور �لإفر�ج عنه من �سجن �ملخابر�ت.

كما قامت �لأجهزة �لأمنية باعتقال بهاء فرج، مدير مكتب رئي�س �ملجل�س �لت�سريعي �لدكتور عزيز دويك بعد 

وقٍت قليل من �نتهاء �جتماع وفد نو�ب �حلركة �لإ�سالمية مع �لوفد �لأمني �مل�سري يف ر�م �هلل.

ويف حمافظة اأريحا، �عتقلت خمابر�ت �أريحا، ر�سيد �خلطيب، بعد �قتحام منزله يف خميم عقبة جرب، 

�ت لدى �سلطات  ة مرَّ �س لالعتقال عدَّ لطة �أكرث من �سِت �سنو�ت، كما تعرَّ علمًا �أنه قد �عتقل �سابقًا لدى �ل�سُّ

�لحتالل �ل�سهيوين.

بتاريخ 2009/8/19م: �عتقل جهاز �لأمن �لوقائي يف مدينة طوبا�س، هادي �أمني �أبو عرة، من قرية عقابا، 

�قتحام  بعد  �جلب�سة،  بعد ��ستدعائه للمقابلة، ويف حمافظة طولكرم، �ختطف جهاز �لأمن �لوقائي عدنان 

مكان عمله.

ر، بعد  بتاريخ 2009/8/20م: �ختطفت �لأجهزة �لأمنية يف مدينة طولكرم، حممد �أبو �سمرة، �لأ�سري �ملحرَّ

��ستدعائه للمقابلة، بعد �أيام على �لإفر�ج عنه من �سجون �لحتالل، كما �ختطفت �ملو�طن خليل �أبو ر��سي. 

  

��ستدعائه  بعد  ر،  �ملحرَّ �لأ�سري  ب�سري،  عامر  باعتقال  طولكرم  بتاريخ 2009/8/21م: قامت خمابر�ت 

جهاز  �ختطفت  جنني،  حمافظة  ويف  للمقابلة،  ��ستدعائه  بعد  ر،  �ملحرَّ �لأ�سري  �حل�سري،  و�أن�س  للمقابلة، 

ر، بعد �قتحام منزله يف خميم جنني. �لأمني �لوقائي �أحمد �أبو خليفة، �لأ�سري �ملحرَّ

خم�س  �أم�سى  ر،  حمرَّ �أ�سري  وهو  عرفة،  مر�د  �خلليل،  مدينة  خمابر�ت  �عتقلت  2009/8/22م:  بتاريخ 

ر، وذلك بعد ��ستدعائه  �سنو�ت يف �سجون �لحتالل، ويف حمافظة جنني �عتقل ربيع ن�سار، وهو �أ�سري حمرَّ

للمقابلة رغم �إ�سابته مبر�س �لتهاب رئوي.

لطة يف حمافظة �خلليل بحملة �عتقالت  بتاريخ 2009/8/23م: قام جهاز �لأمن �لوقائي وخمابر�ت �ل�سُّ

و��سعة يف �سفوف �أن�سار وعنا�سر حركة حما�س و�ملو�طنني �ملنا�سرين للمقاومة نذكر منهم: جربيل ذياب 

�جلياوي، وحازم جربيل ذياب �جلياوي، وحمزة جربيل ذياب �جلياوي، ومعت�سم جربيل ذياب �جلياوي، 

ومعتز جربيل ذياب �جلياوي، ومنت�سر جربيل ذياب �جلياوي، وجماهد جربيل ذياب �جلياوي، وذلك بعد 

ر، بعد �قتحام منزله يف �ملدينة، بعد �أ�سبوع  �قتحام بلدة �إذنا غرب �ملدينة. ودياب �جلنيدي، �لأ�سري �ملحرَّ

و�حٍد فقط من �لإفر�ج عنه من �سجون �لحتالل، وحممد �خلطيب، بعد مد�همة منزله.
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بتاريخ 2009/8/24م: قام جهاز �ملخابر�ت باعتقال عامر �لأ�سود، بعد �قتحام منزله يف كفر �للبد �سرق 

�ملدينة، وكما �أقدمت حكومة فيا�س غري �ل�سرعية على ف�سله من عمله على خلفية �نتمائه �ل�سيا�سي.

�إىل  �لهور  �أمين  �لوقائي  �لأمن  جهاز  لدى  �ملختطف  نقُل  متَّ  �خلليل،  مدينة  ويف  2009/8/26م:  بتاريخ 

�مل�ست�سفى نتيجة �لتعذيب �ل�سديد.

ر، وع�سو جمل�س قروي  ويف حمافظة نابل�ض، �عتقلت �أجهزة �أمن �ل�سلطة عو�س �هلل ��ستية، وهو �أ�سري حمرَّ

ن من �لو�سول �إىل منزله، بعد �عتقال  �سامل �سرق �ملدينة بعد خروجه من �سجون �لحتالل، وقبل �أن يتمكَّ

د�م ثالث �سنو�ت.

ويف حمافظة قلقيلية، �عتقل جهاز �لأمن �لوقائي �إبر�هيم �سو�هنة، من بلدة كفر ثلث، �لذي �أفرج عنه من 

�سجونهم، �أثناء خروجه من �سالة �لرتو�يح من م�سجد �لبلدة.

للمرة  وذلك  �لبيتاوي،  حامد  ف�سل  �ملهند�س  نابل�س  يف  �لأمنية  �لأجهزة  �عتقلت  2009/8/28م:  بتاريخ 

ويف طولكرم،  �لحتالل،  لدى  مر�ت  �عتقل عدة  ر  �ملحرَّ و�لأ�سري  �لبيتاوي  �لنائب حامد  وهو جنل  �لثانية، 

ر،  �ملحرَّ �لأ�سري  �سمارة،  ون�سر  باملدينة،  منزله  �قتحام  �سمارة،بعد  �لق�سامي عدنان  �ملطارد  و�لد  �عتقلت 

�لقدومي، وذلك  �ملهند�س عبد�لفتاح  باملدينة،  �قتحام منزله  بعد  �سمارة،  �لق�سامي عدنان  �ملطارد  �سقيق 

للمرة �لثانية بعد �قتحام حمله �لتجاري يف �ملدينة، ويف حمافظة �خلليل، �عتقلت �لأجهزة �لأمنية، حممد 

�أبو �سخيدم، من منزله باملدينة.

مل  ها  لكنَّ لختطافه،  مربوك  خليل  �ل�سحفي  منزل  �ل�سلطة  �أمن  �أجهزة  �قتحمت  2009/8/30م:  بتاريخ 

ا�س يف  جتده يف �ملنزل، علمًا �أّن �ل�سحفي مربوك �عتقل �سابقًا لدى �أجهزة عبا�س. كما �عتقلت خمابر�ت عبَّ

طولركم حممد ��ستيوي، �ل�سحفي، ومدير مكتب ف�سائية �لأق�سى.

�ملقاومة  حركة  �أن�سار  �سفوف  يف  �عتقالتها  حملة  �ل�سلطة  �أمن  �أجهزة  و��سلت  2009/9/1م:  بتاريخ 

هذه  ففي  ونابل�س،  �هلل  ر�م  حمافظتي  يف  منهم  �ثنني  فاعتقلت  �ملحتلة،  �ل�سفة  يف  )حما�س(  �لإ�سالمية 

�لأخرية، �عتقل جهاز �ل�ستخبار�ت فيها �سياء م�سلح من قرية �سرة غرب �ملدينة، ويذكر �أنَّ �سياء م�سلح 

�لأمن  جهاز  �عتقل  �هلل:  ر�م  حمافظة  ويف  نابل�س.  يف  ا�س  عبَّ �أجهزة  لدى  مر�رً�  معاذ  و�سقيقه  هو  �عتقل 

�لوقائي يف �ملدينة خلدون مظلوم، من�سق �لإعالم يف مكتب نو�ب �لتغيري و�لإ�سالح يف ر�م �هلل.

ويف حمافظة جنني، �ختطفت �أجهزة �أمن �ل�سلطة �ل�ساب ربيع ن�سار )30عاًما( من �حلي �ل�سرقي ملدينة 

ر�. غم من منا�سد�ت �لأهل مر�عاة كونه �أ�سرًي� حمرَّ جنني، و�لذي يعاين من �أمر��س مزمنة، بالرَّ

ار قبل عدة �أيام بعد �عتقاٍل ��ستمرَّ 30 �سهًر� يف �سجونها؛  وكانت �سلطات �لحتالل �ل�سهيوين �أفرجت عن ن�سَّ

فه �أجهزة �أمن �ل�سلطة يف جنني دون مر�عاة حلرمة �سهر رم�سان �ملبارك وو�سعه �ل�سحي. لتتلقَّ

�أن�سار حركة �ملقاومة �لإ�سالمية  �أجهزة عبا�س حملة �عتقالتها يف �سفوف  بتاريخ2009/9/6م: و��سلت 

)حما�س( يف �ل�سفة �ملحتلة:
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�أنه  علمًا  �لثالثة،  ة  للمرَّ �لهم�سري  ر حممد  �ملحرَّ �لأ�سري  عبا�س  �أجهزة  �عتقلت  ففي حمافظة طولكرم، 

ي حالته �ل�سحية. ويف حمافظة قلقيلية:  �س للتعذيب �ل�سديد، ومتَّ نقله للم�ست�سفى لرتدِّ �عتقل �سابقًا وتعرَّ

�إليا�س كالًّ من حممد �لأقرط، و�سند ح�سني عمر، وممدوح خريي،  ا�س من قرية �لنبي  �عتقلت �أجهزة عبَّ

ا�س كانت قد �عتقلت �ستة من ذ�ت �لقرية �أفرج عن بع�سهم لحقًا. علمًا �أنَّ �أجهزة عبَّ

ة �لر�بعة من منزله باملدينة،  ا�س �ل�سحفي �أ�سيد �لعمارنة للمرَّ ويف حمافظة بيت حلم، �عتقلت �أجهزة عبَّ

علمًا �أنه عمل �سابقًا كم�سّور لف�سائية )�لأق�سى(. 

ا�س حممد فوزي �خلطيب من منزله باملدينة. ويف حمافظة اخلليل، �عتقلت �أجهزة عبَّ

قو�ت  قبل  من  �سنَّت  �سر�سة  هجمة  و�سط  يف  ياأتي  �لعمارنة  �أ�سيد  �ل�سحفي  �عتقاَل  �أنَّ  بالذكر  و�جلدير 

�أكرث من �ست �سحفيني و�سحفية  �لآن عن �عتقال  �أ�سفرت حتى  �لإعالميني  ا�س على  و�أجهزة عبَّ �لحتالل 

خالل �أ�سبوع و�حد فقط. 

بتاريخ 2009/9/12م: �ختطفت �أجهزة �أمن �ل�سلطة �إمام »م�سجد حي �لأق�سى« يف طولكرم بعد مد�همتها 

�إياه يف موعد �لإفطار؛ حيث �أقيم �إفطار جماعي ل�سكان �حلي، كما �أعادت �لأجهزة �لأمنية �ختطاف معلِّم 

بعد ثالثة �أيام من �إطالق �سر�حه. 

ا�س د�همت »م�سجد حي �لأق�سى« �لقريب من �ساحية ��سويكة  و�أفادت م�سادر حملية باأنَّ عنا�سر �أمن عبَّ

�مل�سجد  �قتحام  وجاء  �ملالح.  مهدي  �ل�سيخ  �مل�سجد  �إمام  و�ختطفت  �لإفطار،  موعد  يف  طولكرم  �سمال 

ن يرغب يف �مل�ساركة،  م �إفطاًر� جماعيًّا ل�سكان �حلي؛ حيث جمع �ل�سرت�كات ممَّ و�ختطاف �إمامه بعد �أن نظَّ

و�أقيم �لإفطار كما هي �لعادة كلَّ عام ويف معظم �مل�ساجد، ولكنَّ �أجهزة  �لأمن مل َيُرق لها جتّمع �أهل �حلي 

�ست عليهم �إفطارهم، و�أرهبتهم و�ختطفت �إمامهم. وقد لقى  على �إفطار رم�ساين، فد�همت �مل�سجد ونغَّ

ر من ِقبل �أجهزة �أمن �ل�سلطة �ل�ستهجان و�لإد�نة من �سكان �حلي. هذ� �لت�سرف غري �ملربَّ

بتاريخ 2009/10/1م: و��سلت �أجهزة عبا�س حملة �ختطافاتها يف �سفوف �أن�سار حركة �ملقاومة �لإ�سالمية 

ر عالء حميد�ن رئي�س  ا�س �لأ�سري �ملحرَّ »حما�س« يف �ل�سفة �ملحتلة، ففي حمافظة نابل�س: �ختطفت �أجهزة عبَّ

جمل�س �لطلبة �ل�سابق يف جامعة �لنجاح �لوطنية، و�لذي مل مي�س على خروجه من �سجون �لحتالل �سوى 

�ختطفت  كما  �ل�سلطة،  �سجون  يف  عامني  مدة  �لنتفا�سة  قبيل  �ختطف  حميد�ن  �أن  ويذكر  معدودة،  �أيام 

�أجهزة عبا�س �لأ�ستاذ ب�سار حجة،و�أ�سيد �ل�سليبي و�أ�سعد �حللبوين، وكلهم ُيختطف للمرة �لثانية،علما �أن 

�لأ�ستاذ ب�سار حجة �أم�سى ثمانية �أ�سهر يف �سجون عبا�س ومل مي�س على خروجه �سوى �أيام قليلة. كما �أعادت 

ذ�ت �لأجهزة �ختطاف �ل�سيخ غامن �سو�ملة �أحد �أبرز وجوه �لإ�سالح يف �ملحافظة و�ملبعد �ل�سابق �إىل قطاع 

غزة، و�لذي مل مي�س على خروجه من �سجون �لأجهزة �سوى ب�سعة �أيام �أي�سا، كما �ختطفت �أجهزة عبا�س 

ثالثة طلبة من جامعة �لنجاح وهم : بالل �أبو جعفر من منزله يف �ملدينة، وبالل ب�سار�ت �لذي متَّ �ختطافه 

من �أمام �جلامعة، و�لطالب كمال قتلوين من منزله باملدينة. 
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ر ربيع زيود من بلدة �ل�سيلة �حلارثية بعد  ويف حمافظة جنني، �أعادت �أجهزة عبا�س �ختطاف �لأ�سري �ملحرَّ

ر �ختطف مرتني لدى قو�ت �لحتالل و�أم�سى ثالث  �لإفر�ج عنه بيوم و�حد فقط، علما �أن زيود �أ�سري حمرَّ

�سنو�ت يف �سجونها. 

بتاريخ 2009/10/3م: و��سلت �أجهزة عبا�س حملة �ختطافاتها يف �سفوف �أن�سار حركة �ملقاومة �لإ�سالمية 

ففي حمافظة نابل�ض، �ختطفت وللمرة �خلام�سة �لنا�سط و�لكاتب فوؤ�د �خلف�س مدير مكتب  »حما�س« ؛ 

ابق، ومدير مركز �أحر�ر لدر��سات �لأ�سرى، و�ختطفت �أي�سًا �لطالبني يف جامعة �لنجاح  وزير �لأ�سرى �ل�سَّ

ر وع�سو جمل�س  ي�سري ع�سفور، ومعتز �لطاهر، وكالهما من كلية �لهند�سة، علمًا �أنَّ �لطاهر هو �أ�سري حمرَّ

�جلبل  منطقة  من  �ل�سريف  جمدي  �ختطفت  كما  فيها،  يختطف  �لتي  �لثالثة  �ملرة  هي  وهذه  �سابق،  طلبة 

�ل�سمايل يف �ملدينة. 

ويف حمافظة اخلليل، �ختطفت معت�سم �أبو حديد من مكان عمله يف �ملدينة، وهو �سقيق �ل�سهيد �لقائد 

�لق�سامي �إياد �أبو حديد و�سقيق لأ�سريين يف �سجون �لحتالل �أي�سا. 

ويف حمافظة جنني، �ختطفت  فوؤ�د �لزيود من بلدة �ل�سيلة �حلارثية، كما �ختطفت حممد حمد�ن من بلدة 

برقني. 

ر وخمتطف  ويف حمافظة رام اهلل، �ختطفت �سامي مطري من خميم قلنديا جنوب �ملدينة وهو �أ�سري حمرَّ

�سابق لدى ذ�ت �لأجهزة. 

ناجي  �ملرحوم  �ل�ستاذ  جنل  وهو  �سبحة،  ناجي  �أ�سيد  ر  �ملحرَّ �لأ�سري  �ختطفت  طولكرم،  حمافظة  ويف 

ر �أم�سى ما يزيد عن 12 عاما يف �سجون  �سبحة �أحد �أبرز موؤ�س�سي جماعة �لإخو�ن يف فل�سطني، و�أ�سري حمرَّ

�لحتالل، كما �ختطفت �لطالب يف جامعة �لنجاح جويد حمد �هلل من بلدة عنبتا �سمال �ملدينة، و�أعادت 

ر مهدي منذر من بلدة كفر رمان علما �أنه خمتطف �سابق ملدة �أربعة �سهور يف �سجون  �ختطاف �لأ�سري �ملحرَّ

�أجهزة عبا�س. 

بتاريخ 2009/10/4م: و��سلت �أجهزة عبا�س حملة �عتقالتها يف �سفوف �أن�سار حركة �ملقاومة �لإ�سالمية 

حما�س يف �ل�سفة �ملحتلة، ففي حمافظة نابل�س : �عتقلت حممد بالل �لعزيزي بعد ��ستدعائه للمقابلة.

بعد  وذلك  �لبوليتكنك  �لطالب يف جامعة  �أ�سرف ع�سفور  ر  �ملحرَّ �لأ�سري  �عتقلت  ويف حمافظة اخلليل، 

�ت لدى قو�ت �لحتالل.  ��ستدعائه للمقابلة، علمًا �أنَّ ع�سفور �عتقل �سابقا خم�س مرَّ

ويف حمافظة طولكرم، �عتقلت �ل�سيخ ليث �لعتيلي من منزله باملدينة.

�ملدينة  �عتقلت يف  نابل�س:  �عتقالتها؛ ففي حمافظة  �أجهزة عبا�س حملة  و��سلت  بتاريخ 2009/10/5م: 

عنا�سرهذه  من  عدد  �قتادهما  �أن  بعد  وذلك  �ل�سنطي  وهمام  �أبوزينة  �أحمد  �لنجاح  جامعة  يف  �لطالبني 

�لأجهزة من د�خل  حرم �جلامعة، كما �أعادت �عتقال مفيد مو�سى من قرية زو�تا ق�ساء نابل�س، و�لذي �أفرج 

عنه قبل �أيام من �سجن �جلنيد، بعد �أن �أم�سى فيه �أكرث من عام وذلك بعد ��ستدعائه للمقابلة. 
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ويف حمافظة رام اهلل، �عتقلت يو�سف �ل�سريف من �لبرية بعد ��ستدعائه للمقابلة. 

ر حممد عبد�لفتاح د�ود بعد �أقل من �سهرين على �لإفر�ج عنه  ويف حمافظة قلقيلية، �عتقلت �لأ�سري �ملحرَّ

من �سجون �لحتالل، وذلك بعد ��ستدعائه للمقابلة. 

ويف حمافظة اخلليل، رف�ست خمابر�ت عبا�س �لإفر�ج عن �ملختطف �أنور طالب �لنجار رغم �سدور قر�ر 

ق�سائي من �ملحكمة �لعليا بالإفر�ج عنه.

�ملدينة  يف  �عتقلت   : نابل�س  حمافظة  يف  �عتقالتها  حملة  عبا�س  �أجهزة  و��سلت  2009/10/6م:  بتاريخ 

�لثالثة مريفت �سالح  للمقابلة. ويف حمافظة قلقيلية: �عتقلت وللمرة  خطاب �لبحر، وذلك بعد ��ستدعائه 

و�للذين  �بتلي،  و�إياد  �لق�سام حممد عطية  ل�سهد�ء  �إيو�ئهما  �سرمي على خلفية  �ملختطف عبد�لفتاح  زوجة 

�غتالتهما �أجهزة عبا�س يف قلقيلية قبل عدة �أ�سهر.

وتو��سل �لأجهزة �لأمنية يف قلقيلية فر�س �لإقامة �جلربية على  هدى مر�عبة زوجة �ل�سهيد عبد�لنا�سر 

ام يف قلقيلية حممد �ل�سمان وحممد يا�سني على يد �أجهزة  �لبا�سا ، و�للذين ��ست�سهد يف منزلهما قادة �لق�سَّ

عبا�س يف �ملدينة يف �أيار 2009م، وجدير بالذكر �أنَّ هدى مر�عبة فقدت يدها بعد �إ�سابتها بر�سا�س �أجهزة 

ا�س يف تلك �لليلة. عبَّ

بتاريخ 2009/10/7م: و��سلت �أجهزة عبا�س حملة �عتقالتها، ففي حمافظة نابل�س : �عتقلت �لتاجر �سمري 

�لو�دي من منزله باملدينة. وحمافظة �سلفيت: �عتقلت وللمرة �لر�بعة حممد ع�سام �سليمان من قرية �لطالب 

يف جامعة �لنجاح. ويف حمافظة �خلليل: �عتقلت حممد عمرو من دور� وهو طالب يف جامعة �خلليل.

��ستمر�ر  فيه  د�نت  �ملحتلة،  �لغربية  �ل�سفة  يف  �ملختطفني  �أهايل  جلنة  �أ�سدرت  2009/10/17م:  بتاريخ 

�لختطافات �ل�سيا�سية يف �ل�سفة �ملحتلة بحق �أن�سار وكو�در حركة حما�س.

 631( هو  �ملحتلة  �ل�سفة  يف  عبا�س  �أجهزة  �سجون  يف  حالّيًا  �ملختطفني  عدد  �أنَّ  بيانها  يف  �للجنة  وك�سفت 

حالت  معدل  و�سل  فيما  �ملحتلة،  �لغربية  �ل�سفة  حمافظات  كل  يف  �ل�سجون  على  عون  موزَّ وهم  خمتطًفا، 

ثابتة  بر�مج زمنية  ��ستدعاوؤه �سمن  يتم  و�لعديد منهم  يوميًّا،  �إىل 75 حالة  �ل�سفة  �ليومية يف  �ل�ستدعاء 

وملدد طويلة، كما �أن هناك �لع�سر�ت من �أبناء �ل�سعب �لفل�سطيني يتمُّ ��ستدعاوؤهم يوميًّا ل�ساعات طويلة �أو 

ة �لحتجاز. �سون للتعذيب و�ل�سبح و�ل�سرب خالل مدَّ �أ�سبوعيًّا يف �أيام حمددة، ويتعرَّ

�سو� لالختطاف �سابًقا لدى �أجهزة عبا�س �ملختلفة، و�أن �أكرث  وبيَّنت �أن �أكرث من 250 من �ملختطفني حاليًّا تعرَّ

رون من �سجون �لحتالل جرى �ختطافهم بعد �لإفر�ج مبا�سرًة  من 373 من �ملختطفني حاليًّا هم �أ�سرى حمرَّ

�أو باأيام معدودة، و�أ�سارت �إىل �أن �أكرث من 60 من زوجات �لأ�سرى و�ل�سهد�ء وطالبات �لكتلة �لإ�سالمية، يتم 

��ستدعاء  بر�مج  �ساعات يف  لعدة  منفردة  زنازين  و�حتجازهنَّ يف  و�إهانتهنَّ  معهنَّ  و�لتحقيق  ��ستدعاوؤهنَّ 

�أم�سى 173  فيما  �أكرث من عامني،  و� ما جمموعه  �أم�سَ �ملحتجزين  �أن 34 خمتطًفا من  �أكدت  كما  دورية، 

خمتطًفا �أكرث من عام. 
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وقالت �للجنة يف بيانها: »هناك 27 من مطاردي »كتائب �لق�ّسام« حمتجزون يف ظروف �سعبة، ويتعر�سون 

حلمالت تعذيب م�ستمرة، و�أن هناك 35 خمتطًفا ممن تزيد �أعمارهم عن 50 عاًما، وُجّلهم من رموز �سعبنا 

ورجالت �لإ�سالح فيه«. 

بتاريخ 2009/10/26م: �ختطفت �أجهزة �أمن �ل�سلطة �ملهند�س زياد دية ع�سو جمل�س بلدية مدينة �لبرية 

ر من �سجون �لحتالل، كما متَّ �ختطاف �أحمد نا�سر من  يف حمافظة ر�م �هلل؛ علمًا باأنَّ دية هو �أ�سري حمرَّ

قرية كفر عني بعد ��ستدعائه للمقابلة.

بتاريخ 2009/10/27م: د�ن �لقيادي يف حركة �جلهاد �لإ�سالمي �لأ�ستاذ خ�سر حبيب يف ت�سريح لـه يوم 

كانت  �أيًّا  �ملحتلة،  بال�سفة  �ملجاهدين  تالحق  �لتي  عبا�س«   - »د�يتون  �أجهزة  ت�سّرف   )10-27( �لثالثاء 

حًا �أنَّ ما يجري بال�سفة لي�س يف م�سلحة �ل�سعب �لفل�سطيني ول يخدم  �نتماء�تهم �لف�سائلية �ملقاومة، مو�سِّ

م خدمًة جمانيًة للعدو �ل�سهيوين.  ق�سيته، بل يقدِّ

اًل �جلهات �لتي �ختطفتهم  رعة، حممِّ وطالب بالإفر�ج عن كلِّ �ملجاهدين من �سجون ر�م �هلل على وجه �ل�سُّ

فها �لطائ�س وغري �لوطني على �لإطالق.  ة تد�عيات بعد ت�سرُّ �مل�سوؤولية عن �أيَّ

طاهر  �سريف  �ل�سيَخ  �جلهاد  حركِة  يف  �لبارَز  �لقيادَي  جنني  يف  �ختطفت  لطة  �ل�سُّ �أمن  �أجهزَة  �أنَّ  ُيذكر 

َة مر�ٍت  طحاينة، من و�سط �سوق جنني �ملركزي، وهو من مو�ليد عام 1969م، و�عتقلته قو�ُت �لحتالل عدَّ

بتهمة م�سوؤوليته عن ن�ساطات وفعاليات »�جلهاد �لإ�سالمي« يف حمافظة جنني �ملحتلة.

لطة حملة �ختطافاتها ، ففي حمافظة �لقد�س: �ختطفت  بتاريخ 2009/11/12م: و��سلت �أجهزة �أمن �ل�سُّ

حممد عيا�س من بلدة بدو �سمال �ملدينة بعد ��ستدعائه للمقابلة، �إ�سافة �إىل قيامها بحملة ��ستدعاء�ت و��سعة 

�ختطفلت  نابل�س:  حمافظة  ويف  �ل�سهيونية.  �لأمنية  لل�سيطرة  و�خلا�سعة  �لقد�س  غرب  �سمال  منطقة  يف 

زهدي �ل�سايغ بعد �أيام قليلة من �لإفر�ج عنه من �سجونها بعد ق�سائه �أكرث من �ستة �سهور، علًما باأنه �أ�سري 

ر �ختطفته �لأجهزة �لأمنية يف �ملرة �ل�سابقة بعد �أ�سبوع من �لإفر�ج عنه من �سجون �لحتالل.  حمرَّ

�أنباء  و�سط  بديا  قرية  من  �ستات  كنعان  من  كلٍّ  باختطاف  �لأمن  �أجهزة  قامت  �صلفيت،  حمافظة  ويف 

عن تعر�سه للتعذيب �ل�سديد وحدوث ك�سور له يف �حلو�س و�لأ�سنان، وجميل عادل دروي�س بعد ��ستدعائه 

للمقابلة. 

ويف حمافظة رام اهلل، �ختطفت �لطالب يف جامعة بريزيت حممد ح�سن يو�سف جنل �لقيادي �لنائب �لأ�سري 

ح�سن يو�سف، يذكر �أن حممد هو ع�سو جمل�س �لطلبة يف �جلامعة عن »�لكتلة �لإ�سالمية« وخمتطف �سابق 

عدة مر�ت. 

�أحد مبعدي مرج  �أمن �ل�سلطة يف قلقيلية تو��سل �ختطاف �ل�سيخ حممد م�سلح نز�ل  �أجهزة  وقد و��سلت 

�لزهور و�ملختطف منذ خم�سة �سهور.

»حما�س«  �لإ�سالمية  �ملقاومة  حركة  �سد  هجمتها  �ل�سلطة  �أمن  �أجهزة  و��سلت  2009/12/14م:  بتاريخ 
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�لثالثاء  �سباح  �ساعات  حتى  �إح�سائية  لآخر  -طبًقا  �ملختَطفني  عدُد  وبلغ  �ملحتلة،  �ل�سفة  يف  و�أن�سارها 

2009/12/14م- خالل �لـ24 �ساعة �ملا�سية 250 خمتطًفا من �أن�سارها، بالإ�سافة �إىل 1150 متَّ ��ستدعاوؤهم 

يف كل حمافظات �ل�سفة- 

وقالت م�سادر  حركة حما�س يف �ل�سفة �لغربية : �إنَّ �لأجهزة �لأمنية و��سلت حملتها �مل�سعورة �سد �أن�سار 

�حلركة يف �ل�سفة �لغربية؛ وذلك تز�منًا من بدء مهرجان �نطالقة »حما�س«، وبيان �حلملة كالتايل: 

فمن حمافظة اخلليل عرف كلٌّ من: 

1- عرفات �لعرجان. 

2- حممد �سامل �أبو �سند�س. 

3- عادل عمرو. 

4- منت�سر ن�سار. 

5- حممد يو�سف قز�ز. 

6- غ�سان �ل�سرحة. 

7- �ل�سيخ �لدكتور عدنان �أبو تبانة. 

8- �ساهر �لدر�بيع. 

9- حامت عمرو. 

10- �سد�م �حلربيات. 

11- منذر �حلريبات. 

12- مفيد عبد �لرحمن حمد�ن. 

13- ح�سام �أبو ر��س. 

14- �إبر�هيم حريبات. 

15- �إ�سماعيل �لعو�ودة. 

16- �إياد �سويطي. 

17- ح�سام �سويطي. 

18- ماهر �حلروب. 

19- �سالمة �مل�سري. 

20- علي ن�سار. 

21- حذيفة �لعو�ودة. 

22- رمزي �خلطيب. 

23- جمدي �لرجوب. 
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24- �لدكتور حممد �ل�سل�س. 

25- جهاد عمرو. 

26- مو�سى �لعو�ودة. 

27- حممد �أحمد �لعو�ودة. 

28- �إياد �ل�سويكي. 

29- �إبر�هيم �خلاروف - خميم �لفو�ر. 

30- خليل طر�يرة - بني نعيم. 

31- نبيل حميد�ت - بني نعيم. 

32- حممد �سعيد �رزيقات - �خلليل. 

33- يو�سف �لطردة - �خلليل. 

34- �أحمد �لطردة - �خلليل. 

35- طالب �لنجار - يطا. 

36- حممد �سريتح - يطا. 

37- عايد �لعذرة - يطا. 

38- �إبر�هيم �لعالمي - يطا. 

39- �ل�سيخ جو�د بحر �لنت�سة - �خلليل. 

40- �ل�سيخ حممود حمدي �سبانة - �خلليل. 

41- �ملحامي عبد �لكرمي فر�ح - �خلليل. 

42- جمال �لعدم - بيت �أول. 

43- حماد �لعملة - بيت �أول. 

44- �لأ�ستاذ عبد �لفتاح �لعملة – بيت �أول. 

45- ثائر �لفاخوري - �خلليل. 

46- �ل�سيخ �سبحي قفي�سة - �خلليل. 

47- �لدكتورم�سطفى �ساور - �خلليل. 

48- �ل�سيخ حماد حممد �حلروب - خار��س. 

49- �أمين خ�سر م�سك - �خلليل. 

50- جمدي �لرجبي - �خلليل. 

51- �سائد �سلهب - �خلليل. 

52- ر�ئد �سلهب – �خلليل. 
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53- �ل�سيخ حماد �لعملة - بيت �أول. 

54- جمال �لعدم - بيت �أول. 

55- حممد عبد �لغني عرعر - �سوريف. 

56- زياد �أبو فارة - �سوريف. 

57- عبد �هلل �أبو عرفة. 

58- معتز �جلعبة. 

59- �لأ�ستاذ خليل �ل�سيخ - بني نعيم. 

60- �لأ�ستاذ جهاد �ساللدة - �ل�سموع. 

61- عرفات �لعرجان. 

62- منت�سر ن�سار. 

63- معاذ عبد �هلل �أبو ح�سني – �خلليل. 

64- عي�سى �ساللدة – �سعري. 

65- عز�ت �ساللدة – �سعري. 

66- جهاد مو�سى �ساللدة – �سعري. 

67- ر�ئد مطلق �أبو جحي�سة. 

68- زياد �سحدة فرج �هلل. 

69- �سالمة عبد �ملنعم �أبو جحي�سة. 

70- �ساهر يحيى �أبو جحي�سة. 

71- جربيل �جلياوي. 

72- �إ�سماعيل �لنطاح. 

73- �إ�سماعيل �ل�سو�يفة. 

74- حممد �أحمد عو�د. 

ومن حمافظة طولكرم عرف كلٌّ من: 

1- �ل�سيخ عمر بدير - طولكرم. 

2- �ل�سيخ حازم حارون. 

3- �ل�سيخ عمار مناع. 

4- �ملهند�س فتحي طوير - طولكرم. 

5- مالك فقها - كفر �للبد. 

6- فادي �سمارة - طولكرم. 



الكتاب الأ�سود

86

7- �سامر �لغامن – طولكرم. 

8- تامر �سكر - طولكرم. 

9- �لد�عية حممد جالد - طولكرم. 

10- حممد �أبو �خلري - خميم نور �سم�س. 

11- عامر �سديد - طولكرم. 

12- �إياد �سلباية - خميم نور �سم�س. 

13- ر�ئد قوزح - خميم طولكرم. 

14- حامت يا�سني - طولكرم. 

15- حممد �أبو ليفة - طولكرم. 

16- حممد ��ستيوي - طولكرم. 

17- �سذ�ي �سلمان. 

18- و�ئل م�سلماين. 

19- �إ�سالمبويل بدير - طولكرم. 

20- جمال �سوي. 

21- جابر �أبو زنط. 

22- تي�سري جابر - خميم نور �سم�س. 

ومن بلدة �صيدا وحدها كلٌّ من: 

1- �أحمد ريا�س رد�د. 

2- حممد ريا�س رد�د. 

3- حممد �سالح. 

4- حممود عودة. 

5- مر�د عودة. 

6- �سائد عبد �لغني. 

7- حممود عبد �لغني. 

8- �أحمد حمد�ن �أ�سقر. 

9- �إياد عبد �لغني. 

10- عماد �سربي. 

11- عبد �ل�سمد رد�د. 

12- نو�ف رد�د. 
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13- �سيد رد�د. 

14- عبادة رد�د. 

15- �سر�ء رد�د. 

16- زياد �أديب. 

ومن حمافظة قلقيلية: 

1- قا�سم �سوي. 

2- مو�سى �سوي. 

3- ب�سام يا�سني. 

4- عماد �لأبتلي. 

5- حممود نوفل. 

6- قي�س ن�سورة. 

7- �إبر�هيم �خلاروف. 

8- نا�سر �لر�بي. 

9- موؤيد �ل�سرمي. 

10- �أحمد �ل�سنيفة. 

11- عماد �سبح. 

12- حممد �خلاروف. 

13- حممود نوفل. 

14- حممود خاروف. 

15- �إياد حماد. 

16- ب�سام يا�سني. 

17- �سيف جعيدي. 

18- خالد نوفل. 

19- حممد مياتني - �إماتني. 

20- قا�سم مر�عبة - ر��س عطية. 

21- و�ئل جمال �سما�سنة - جيو�س. 

22- حممد �لقدومي – جيو�س. 

ومن حمافظة �صلفيت ُعرف كلٌّ من: 

1- �ل�سيخ مو�سى مرعي - قر�وة بني ح�سان. 
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2- �ل�سيخ همام مرعي - قر�وة بني ح�سان. 

3- عز �لدين فتا�س: مدير مكتب نو�ب �سلفيت. 

4- �أوي�س عبد �جلو�د. 

5- يحيى عزمي مرعي - قر�وة بني ح�سان. 

6- �سياف مهيوب مرعي - قر�وة بني ح�سان. 

7- عبد �حلكيم �لأطر�س - بديا. 

8- �أمين عزيز - بديا. 

9- بهاء خالد - بديا. 

10- حممد جمال - بديا. 

11- جهاد �سالمة - بديا. 

12- �أحمد عمر - بديا. 

ومن حمافظة القد�ض ُعرف كلٌّ من: 

1- حممد �ل�سعالن - عناتا. 

2- ماهر مطري. 

3- رجب ماهر مطري. 

ومن بلدة اأبو دي�ض اعتقل من طلبة »الكتلة االإ�صالمية« كلٌّ من: 

1- �أحمد وجدي �لرمياوي. 

2- حممد عثمان. 

3- �أ�سامة فقها. 

4- حممد ح�سن. 

5- �سهيب �أبو جحي�سة. 

6- عي�سى �أبو عو�د. 

7- �أن�س �لرمياوي. 

8- �سالح �لرمياوي. 

9- ثائر حماريق. 

10- فاروق �ساور. 

11- �أن�س كحلة. 

12- ر�سيد �لو�وي. 

13- �إبر�هيم ف�سل �ل�سيخ. 
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ومن حمافظة جنني ُعرف كلٌّ من: 

1- ما�سي �لكيالين - �سيلة �حلارثية. 

2- غ�سان طحاينة - جنني. 

3- حممود جلغوم. 

4- ح�سني زكارنة – قباطية. 

ومن حمافظة نابل�س ُعرف كلٌّ من: 

1- �لدكتور �إبر�هيم �لنوري. 

2- �أحمد عو�د - نابل�س. 

3- حممود �إبر�هيم �أيوب ع�سيدة - تل. 

4- تي�سري �سمارة. 

5- �إياد ع�سفور - نابل�س. 

6- وليد �ل�سيد - بالطة �لبلد. 

7- �سالح �سرحان - روجيب. 

8- طارق �سيف - برقة. 

9- مو�سى حجة – برقة. 

10- حممد دروي�س عكوبة – نابل�س. 

11- �ل�سحفي م�سعب �لقتلوين – نابل�س. 

12- ماهر �سالح. 

13- عا�سم ع�سيدة - تل. 

14- با�سل يو�سف يامني – تل. 

15- حممد �ل�سخ�سري – نابل�س. 

16- نا�سر جر�رعة – ع�سرية �ل�سمالية. 

ومن حمافظة رام اهلل عرف كلٌّ من: 

1- نعيم عو�س �أبو نعيم - كفر مالك. 

2- �ل�سيخ ماهر �أبو كويك - خميم �لأمعري. 

3- �ل�سيخ فرج رمانة - خميم �لأمعري. 

4- حممود برغال. 

5- نا�سر ق�سر�وي. 

6- يا�سر قطاوي. 
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7- حممد عمرو. 

8- جمال ربيع. 

9- فهد �سمحان. 

10- فادي حمد. 

11- �أيهم جر�بعة. 

12- �إياد �أبو عرقوب. 

13- �أمري �أبو عر�م. 

14- �أمين طملية. 

15- حممد جمال. 

16- �إبر�هيم �ل�سبع. 

17- �سالح حميدة. 

18- حممد حمد�ن. 

19- �أيوب يالو. 

20- ر�مي �ليا�س. 

21- �إبر�هيم �لنا�سف. 

22- حممد مطري – خميم قلنديا. 

ومن حمافظة بيت حلم ُعرف كلٌّ من: 

1- �أحمد �سعيد مو�سى. 

2- يو�سف عدوي. 

3- حممد �لورديان.

بتاريخ 2009/12/31م: و��سلت �لأجهزة �لأمنية حملة �قتحامات وتفتي�س �سدَّ عدٍد من �مل�ساجد يف حمافظة 

�خلليل يف �ملدينة، كما قامت باقتحام حي �حلاووز، و�ختطفت عدًد� من �ملو�طنني، ويف حمافظة جنني : متَّ 

�ختطاف �لطالب يف جامعة �لنجاح يو�سف �سعابنة بعد ��ستدعائه للمقابلة، كما �ختطفت ح�سن جر�د�ت 

لت �أجهزة �أمن �ل�سلطة �ملختطف  من بلدة �سيلة �حلارثية بعد ��ستدعائه للمقابلة. ويف حمافظة �سلفيت : حوَّ

ى »جهاز �لأمن �لوقائي« يف  لديها �لأ�ستاذ �سمري �سميح �ساهني، مدير تربية �سلفيت �سابًقا، �إىل مقر ما ي�سمَّ

ر عرفات �سو�فطة بعد ��ستدعائه للمقابلة.  بلدة بيتونيا. ويف حمافظة طوبا�س : �ختطفت �لأ�سري �ملحرَّ

كما �أقالت �ل�سيخ علي عتيق رئي�س بلدية برقني ق�ساء جنني، وعيَّنت �أحد عنا�سر »فتح« مكانه، وقالت �حلركة 

يف بيان لها: �إنه »متَّ �لت�سويت بني �لأع�ساء على بديل لل�سيخ علي، ومت �نتخاب �لأ�ستاذ عبد �لكرمي حمد�ن، 

وهو مر�سح عن �حلركة �لإ�سالمية، فقامو� باإطالق �لنار على بيته لياًل«. 

ذ عملية �قتحام مع�سكر »تيا�سري«، وقد َهَدم  يذكر �أنَّ �ل�سيخ علي هو و�لد �ل�ست�سهادي �أحمد عتيق �لذي نفَّ

ة  �ٍت لدى قو�ت �لحتالل، كما �خُتطف عدَّ ة مرَّ �عتقل عدَّ ر  �أ�سرٌي حمرَّ ه  �أنَّ َكَما  �إثرها،  بيَته على  �لحتالُل 

لطة. مر�ت من قبل �أجهزة �أمن �ل�سُّ



املبحث الثاين: 

اأ�سناف التعذيب  والقتل يف �سجون �سلطة 

فريق »اأو�سلو« 
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املبحث الثاين: اأ�سناف التعذيب  والقتل �سجون �سلطة فريق »اأو�سلو« 

متهيد:

�أي �لعام ما يحدث يف �سجون �سلطة ر�م �هلل من تعذيب وح�سي وم�ستمر، َخَرَج عن  مل يعد خافيًا على �لرَّ

كل و�للَّكم،  كلِّ �لقيم �لإن�سانية، وقد �سملت �أ�ساليب �لتعذيب: �لتظاهر بالإقد�م على �إعد�م �ملعتقلني، و�لرَّ

�أ�ساليب �لتعذيب �نت�سارً�  �أكرَث  �أنَّ  رب بالع�سي، و�لأنابيب �لبال�ستيكية و�خلر�طيم �ملطاطية، ويذكر  و�ل�سَّ

هو �إجبار �ملعتقلني على �تخاذ �أو�ساع جُمهدة ملَُدد زمنية طويلة، وهذه �ملمار�سة �ملعروفة با�سم »�ل�سبح« �لتي 

ي �إىل وقوع �إ�سابات يف �أحيان كثرية، دون �أن تخلِّف �أية عالمات، �أو �سو�هد مادية  ب �أملًا �سديدً�، وتوؤدِّ ُت�سبِّ

على ��ستخد�مها.

وت�سعى بع�ُس موؤ�س�سات حقوق �لإن�سان �لفل�سطينية و�لدولية وبع�س ن�سطائها �إىل ك�سف حقيقة �لتعذيب د�خل 

لو�سائل  �لإن�سان،  »�حلق« حلقوق  موؤ�س�سة  �سعو�ن جبارين مدير  ث  �لفل�سطينية، حيث حتدَّ �ل�سلطة  �سجون 

�لغربية،  �ل�سفة  �لأمنية يف  �لأجهزة  �لتي متار�سها  �لتعذيب  �أ�ساليب  ًل حول  و�لدولية مطوَّ �لعربية  �لإعالم 

 يعدُّ �ل�سجن �لأكرث ق�سوة 
3

و�لتي �أ�سبحت ظاهرة و��سعة �لنت�سار، و�أ�سار �إىل �أنَّ �سجن جنيد �ملركزي بنابل�س،

يف �ل�سفة �لغربية من حيث ��ستخد�ُم �لتعذيب �لوح�سي �سد �ملعتقلني من حركة حما�س وغريها.

دت ع�سو �ملجل�س �لت�سريعي خالدة جر�ر �أنَّها �لتقت �سجناء يف �حلجز �أم�سو� 40 �إىل 50 يومًا دون �أن   و�أكَّ

، �أو �أحد �أفر�د عائلتهم، وقد �أخربها، كما ذكرت، �ل�سجناء عن ق�س�س 
ٍ
ميثلو� �أمام حمكمة �أو يلتقو� مبحام

تعّر�سهم لل�سرب و�لعزل ملَُدد طويلة، و��ستخد�م �أ�سلوب �ل�سبح معهم.

ما التعريف احلقيقي للتعذيب؟ 

ف ميثاق �لأمم �ملتحدة �لتعذيب على �أنه: )هو كلُّ فعل مق�سود ي�سبب �أمَلًا، �أو معاناة، �سو�ء كانت ج�سديًة  ُيعرِّ

�أو نف�سيًة، ل�سخ�سٍ ما، بغر�ِس �حل�سول على معلوماٍت �أو �عرت�ف منه �أو معلومات عن �سخ�س �آخر، �أو لفعٍل 

قام به �أو م�ستبٍه يف �أنه قام به هو �أو �سخ�س �آخر، �أو لأي �سبب �آخر قائم على �لتمييز، عندما يكون مثل هذ� 

�لأمل �أو �ملعاناة قد �أوقع باإيعاز �أو مبو�فقة من موظٍف ر�سميٍّ �أو �أي �سخ�س له �سفة ر�سمية، ول يت�سمن ذلك 

�لأمل �أو �ملعاناة �لناجتة �أو �لتي حدثت بامل�سادفة نتيجة تطبيق �لعقوبات �لقانونية(. 

اأنباء  واّدعاءات عن توقف التعذيب يف �صجون ال�صلطة :

تناقلت و�سائل �لإعالم عن معتقلني خالل مقابالت د�خل �ل�سجون باأنَّ �أجهزة �أمن �ل�سلطة يف �ل�سفة �لغربية 

ز  حيِّ دخل  �ملمار�سة  يف  �لتغيري  هذ�  و�أنَّ  ون�سف،  لعامني  تو��سل  �لذي  حقوقهم  و�نتهاك  تعذيبهم  �أوقفت 

�لنفاذ يف رم�سان 2009م، فما حقيقة هذ� �لأمر ؟، وهل هو توقف تام عن ممار�سة �لتعذيب؟ �أم �أنَّ �لتعذيب 

)3( كان هذا السجن سجناً إسرائيلياً، ثم أصبح حتت سيطرة السلطة الفلسطينية أواسط التسعينيات.
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م�ستمر، وما هذه �لأنباء �إلَّ لذر �لرماد يف �لعيون، وما تخفيه �سر�ديب وزنازين �سلطة »د�يتون« كان �أعظم، 

و ما ميار�سه زبانية �ل�سجون كان �أخزى و�أقتم.

وهذ� ما ي�سري �إليه نو�ب حركة حما�س يف �ملجل�س �لت�سريعي و�لباحثون يف جمال حقوق �لإن�سان �لفل�سطيني، 

َة  من خالل قولهم: باأنهم » ما ز�لو� يتلقون تقارير متفرقة عن �سفع �ل�سجناء، �أو �إجبارهم على �لوقوف عدَّ

وكو�در حركة  لأن�سطة عنا�سر  رقابتها عن كثب  تو��سل  �لأمنية  �لأجهزة  �أنَّ  كما  �لتحقيق«.  �ساعات خالل 

حما�س، وحتا�سر موؤ�س�ساتها �خلريية و�لثقافية، وعادًة ما تختطف نا�سطني و متعاطفني مع نهج �ملقاومة، 

وحتتجزهم مِلَُدٍد طويلة دون تهمة.

غري  بالتجاوز�ت  �سماه  مبا  �أقرَّ  �ل�سرعية  غري  �حلكومة  يف  فيا�س  �سالم  �لوزر�ء  رئي�س  مع  مقابلة  وخالل 

�لقانونية �لتي كانت متار�سها �أجهزة �لأمن �سد �سجناء �سيا�سيني، و�أنَّ هذه �ل�سيا�سة نابعة من ثقافة �لنتقام 

�ملعيبة، و�جلدير بالذكر �أنَّ �لأجهزة �لأمنية �لتابعة لعبا�س يهيمن عليها عنا�سر حركة فتح. 

ويف �ل�سفة �لغربية وردت على مد�ر �لعامني �لفائتني تقارير متو��سلة حول �لنتهاكات يف �ل�سجون ومر�كز 

�لتحقيق، ومنذ 2007 تويف )8( معتقلني يف معتقالت �ل�سفة �لغربية، وفقا ملا �أفاد به باحثو حقوق �لإن�سان.

وكان د�فع هذ� �لنتهاك �لرغبة بالنتقام من �سيطرة حما�س على �لأو�ساع يف غزة، و�خل�سية من قيام حركة 

حما�س بال�سيطرة على �ل�سفة �لغربية تبعًا ملا ذكره �سالح مو�سى �لنا�سط يف جمال حقوق �لإن�سان و�لع�سو 

�ل�سابق يف �لأجهزة �لأمنية �لفل�سطينية.

�لأبنية  من  خليط  من  ن  �ملكوَّ جنيد  �سجن  يف  �ملحتجزون  ذكرها  ما  �لنتهاكات  عن  �لتقارير  �أ�سو�أ  وكان 

�ملنخف�سة �لتي تعتليها �لأ�سالك �ل�سائكة يف مدينة نابل�س، �لتي تعدُّ معقاًل حلركة حما�س.

وقال �أحد �ملعتقلني يف �ل�سجن �ملذكور، و�لذي �عتقل لال�ستباه بارتباطه باجلناح �لع�سكري حلما�س، لكن مل 

يجر تعيني موعد ملحاكمته.: )لقد تعاملو� معنا كاخلر�ف يف �مل�سلخ(. 

يف  �لقوية  �ملقالت  عقب  توقف  �لتعذيب  �إن  حما�س:  عن  �لت�سريعي  �ملجل�س  ع�سو  �لرحمي،  حممود  ويقول 

�لإعالم �لأجنبي وتهديد�ت منظمات حقوق �لإن�سان مبقا�ساة م�سوؤويل �ل�سلطة �لفل�سطينية.

وقال �سعو�ن جبارين من �حلق باأنَّ �نتهاكات �أقل ما ز�لت متو��سلة، مثل حرمان �ملعتقلني من �لأغطية لعدة 

�أيام �أحيانًا. ويقول ن�سطاء حقوق �لإن�سان: �إنَّ �لكثري من �لإجر�ء�ت �لتي تقوم بها �حلكومة ما ز�لت حمل 

�إ�سكال؛ مثل �حتجاز موؤيدي حما�س لفرت�ت طويلة بدون حماكمة.

�صهادات عن كذب ال�صلطة يف وقف التعذيب..

د�أبت �لأبو�ق �لإعالمية �لتابعة ل�سلطة »د�يتون« على ترديد مقولة »�إنه ل تعذيب يف �سجون �ل�سلطة« وقدمت 

ت�سهيالت لوكالت �لأنباء �ملو�لية لل�سلطة كي تزور هذه �ملعتقالت وترى �لتح�سن �ملزعوم يف معاملة �ملعتقلني، 

وبكل �سفاقة يزعم بع�س من قابلو� �ملعتقلني من �أبناء حما�س �أن �لتعذيب توقف، و�أن ما يتم حاليًا ل يتجاوز 

�إجبار �ملعتقل على �لوقوف ل�ساعات طويلة، �أو بع�س �ل�سفعات على �لوجه، وكاأن �لوقوف �ساعات طويلة �أو 
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�ل�سفعات على �لوجه لي�س بتعذيب!! 

وعلى �لرغم من �أن مبد�أ �عتقال �ملو�طن ب�سبب مقاومة لالحتالل هو مرفو�س وم�ستهجن، ولو كان م�سجونًا 

يف ق�سر من ذهب، �إل �أنه حتى مز�عمهم بوقف �لتعذيب يف �سجون فيا�س - د�يتون لي�ست �سحيحة.

 ويذكر »�أبو خالد«؛ وهو �أحد �لذين �عتقلو� يف ذكرى �نطالقة حما�س)2009/12/14م( �أنَّ �أجهزة �ل�سلطة  

�لأمنية �عتقلته، و�أخذو� ب�سربه و�إهانته وتهديده، و�أبقوه بو�سع مذل د�خل �ل�سيارة، مع م�سايقته من قبل 

عنا�سرهم، وتهديد �أحدهم بحرقه »بقّد�حة« كانت معه. 

 

وي�سيف: »كنت �أول �لو��سلني �إىل �ملقر �لأمني، حيث حملوين ورموين من �ل�سيارة على �لأر�س، وخاطبني 

�أحدهم بالقول: )يف�سح عر�سك نامي(!!.

ك�س وهو مي�سكون بي، نزوًل على �لدرج، و�أدخلوين غرفة مع ركالت و�سباب و�ستائم، وكنت  ثم بدوؤو� بالرَّ

من  مينعني  كي  �لع�سكري  من  د�ئم  تدخل  و�سط  ل�ساعات  �لوقوف  على  باإجباري  وقامو�  �لعينني،  مغم�س 

�لوقوف باأي �سكل يعطيني بع�سًا من �لر�حة«. 

و�إذ� مبعتقل كان  �مل�ست�سفى(،  �إىل  �ل�سباط يقول: )خذوه  �أحد  و�قفًا �سمع  �أنه خالل فرتة �سبحه  وي�سيف 

على  �لتعليق  و�سدره جر�ء  يده  �أ�سيب يف  )�أبو حممد(،  له  يقولون  كانو�  �هلل،  ر�م  من  �ل�سباك  من  معلقًا 

�ل�سباك، ويقول �أبو خالد: )�سمعتهم يقولون: خذوه �إىل �مل�ست�سفى ب�سرعة(. 

�إنَّ هذه �لإجر�ء�ت �جلديدة �ملزعومة؛ و�لتي تدل على ��ستمر�ر تعذيب �ملعتقلني و �إهانتهم يف �سجون �سلطة 

د�يتون، ما هي �إل مكياج �إعالمي، وتغطية جر�ئم �ل�سجانني، خ�سو�سًا بعد تكر�ر ف�سائح �لتعذيب حتى �ملوت 

يف �سجون فيا�س-د�يتون. 

وي�سرح لنا )�أبو خالد( ما ح�سل معه بعد ذلك قائاًل: »بعدها بد�أ �ملعتقلون من كل �ملناطق يوؤتى بهم، ثم 

�أدخلوين معهم �إىل �لد�خل يف ق�سم �لتحقيق، وهناك �أوقفونا، ثم جاء ع�سكري وبد�أ يعاملنا بطريقة جيدة، 

و�أجل�س كبار �ل�سن على كر��سي، وجلب لهم ماء«. 

وي�سيف )ثم نقلونا �إىل غرف خمتلفة، �ل�سباب �إىل �لغرف �لعلوية، وكبار �ل�سن �إىل غرف ق�سم �لتحقيق، 

كل خم�سة على فر�ستني، ولكل �ثنني غطاء، وبال خمد�ت ول �أي لو�زم �أخرى، كان �جلو باردً� جدً�، و�لغرف 

�سيطنة  حما�سرة  عن  عبارة  كله  وكان  لال�ستجو�ب،  يخرجوننا  وبدوؤو�  با�ستمر�ر،  تزيد  و�لأعد�د  �سّيقة 

حلما�س، وحالة �سخ�سية، وعن عدد �ملر�ت �لتي �عتقلنا فيها عند �ليهود، و�لق�سية و�ملدة �لزمنية؟!«. 

ويو��سل »ثم جاءنا ع�سكري وقال لنا: )ل تخافو� يا �أن�سار مقتدى مقتدى، و�أحمدي جناد، لن نغت�سبكم(. 

ثم ذهب، ثم كان يعود كل فرتة، ويقول: )�أنتم خايفني نغت�سبكم؟....... ل تخافو� ما بنغت�سبكم( و��سمه 

ر.ن«. 

كان و��سحًا �أن حملة �لعتقالت هي حملة ��ستعر��سية ولي�س لها عالقة بتحرز �أو تهم �أمنية، فيقول �أبو خالد: 

»كان هناك حر�س - نوعًا ما- على �أن تتم معاملتنا بطريقة مغايرة عن �ملر�ت �ل�سابقة خا�سة و�أننا جميعًا 
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�عتقلنا ملر�ت عديدة عند �أجهزة فتح ترت�وح بني ثالث و�سبع وثماين مر�ت للبع�س، وقلة هم من كانت �ملرة 

�لأوىل«. 

تكن  ومعاملتهم �حل�سنة مل  �عتقالهم  �أنَّ  �لليلة  تلك  �عتقلو�  �لذين  لأبي خالد وغريه، من  تبنيَّ لحقًا  لكن 

�إل حملة عالقات عامة، فيما كان ما يجري د�خل �أقبية �لتحقيق هي نف�س �ملمار�سات �ملعتادة؛ حيث ي�سرح 

قبلنا  كانو�  و�لقد�س،  �هلل  ر�م  منطقة  من  �ملعتقلني  من  جمموعة  مع  �ل�سجن  يف  »�لتقينا  بقوله:  خالد  �أبو 

وبقو� بعدنا، و�أخربونا عن تعذيبهم وتعليقهم و�سربهم ب�سكل متو��سل لعدة �أيام، وبع�سهم ل ز�ل يف �لعزل 

�لنفر�دي حتى �ليوم«. 

وي�سيف: »كان هوؤلء �ملعتقلون يخافون من �جللو�س معنا، وكان �إذ� دخل ع�سكري من منطقة جنني و�ساهدهم 

دهم، وقال لهم : �أمل �أقل لكم ل جتل�سو� معهم، وكان و��سحًا �أنَّ معاملتنا باحل�سنى  يجل�سون معنا ناد�هم وهدَّ

- نوعًا ما - �أنَّ لها هدفَاً دعائيًا ملا �أثارته من جلبة �إعالمية، ولكوننا جميعًا ل ق�سايا ت�ستحق �لتحقيق معنا، 

�ت، ول ن�ساطات لنا«.  ة مرَّ خا�سة وقد �ُسِجَن �أغلبنا يف �سجون حركة فتح عدَّ

و�أثناء �سجنه متَّ �قتياد )�أبو خالد( وجمموعة من �ملعتقلني معه �إىل �لعيادة �لع�سكرية من �أجل �لك�سف على 

�ملر�سى منهم، فقال لهم �لطبيب: �إنَّ �لدو�ء على ح�سابهم �ل�سخ�سي، وعندما �حتج �ملعتقلون على ذلك، 

فقال لهم: »خللي �أهلكم يجيبولكم �لدو�ء«، لكن �أهل �أبي خالد ومن معه مل يكونو� يعرفون �أين هم طو�ل �ستة 

�أيام؛ حيث بقو� يف �ل�سجن بال ��ستحمام وبال فر��سي �أ�سنان ول �أي مادة من مو�د �لتنظيف.. 

�أطلق �سر�ح �أبو خالد ومعظم من �عتقل يف ليلة �نطالقة حما�س بعد �أقل من �أ�سبوع، لتبد�أ �حلملة �لإعالمية 

عن تغري �ملعاملة، ووقف �لتعذيب يف �سجون فيا�س- د�يتون. 

ى �أبو خالد وغريه من �لذين �أفرج عنهم �أْن تقوم �ملوؤ�س�سات �حلقوقية باإجر�ء مقابالت مع من يتم  ويتحدَّ

�لتَّحقيق معهم وتعذيبهم وتعليقهم! وي�سيف �أنه »ي�ستغرب �عتبار �أن �ل�سفع على �لوجه ل يعترب تعذيبًا! ومن 

�أنَّ �سبَّ  �أنَّ �إجبار �ملعتقل على �لوقوف لأيام حتى ي�ساب برع�سة يف جميع �أنحاء ج�سده لي�س تعذيبًا! ومن 

�أدنى  �أعر��س �ملعتقلني و�لعتد�ء عليهم وتهديدهم �ملبطن باحلرق و�لغت�ساب لي�س تعذيبًا! ومنعهم من 

حقوق �ملعتقل يف �لطبابة و�لنظافة وتبليغ �لأهل ومقابلة �ملوؤ�س�سة �حلقوقية �ملحلية و�لدولية لي�س تعذيبًا!«. 

�أ�ساًل، و«ملاذ� يعتقل عنا�سر حما�س ب�سكل يومي، ويلقى بهم يف �ل�سجون؟ وملاذ�  ويت�ساءل : ملاذ� �لعتقال 

�إىل  �ل�ستخبار�ت  �إىل  �ملخابر�ت  �سجن  ويتنقل من  ل�سنو�ت،  ورمبا  لأ�سهر،  �ل�سجن  منهم يف  �لكثري  يبقى 

�سجن �لوقائي؟«. 

�لتعذيب يف �سجون �ل�سلطة ل ز�ل م�ستمرً�، و�لدليل هو �لعتد�ء على �ملعتقل وتعليقه و�سفعه و�إهانته و�سب 

عر�سه و�إجباره على �لوقوف ل�ساعات و�أيام، و�لرتكيز على تعليقه و�سفعة وركله و�ستمه لأيام عديدة، لدرجة 

�أن هناك من يعتقل لأ�سبوع يق�سي منه �أربعة �أيام يف �مل�ست�سفى. 

فالذي ح�سل يف ليلة 12/14 �أنَّ �ل�سلطة �عتقلت �ملئات من �ملعتقلني �ل�سابقني لديها، ومل تعذبهم كالعادة 
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�ل�سالح و�لعمالء،  ار  �لتي يحتجز فيها جتَّ لل�سجون  �لزيار�ِت  لت  �لتعذيب توقف، و�سهَّ �أنَّ  �لعامل  لكي توهم 

بينما منعت وما ز�لت متنع زيارَة ُغرف وزنازين �لتَّحقيق حيث كانت وما ز�لت تتم �أغلب جر�ئم �لتحقيق، 

ويبدو �أنَّ �لتح�سن �لوحيد يف تعامل �سلطة فيا�س- د�يتون مع �ملعتقلني من �أبناء حما�س هو �مل�سارعة بنقلهم 

�إىل �مل�ست�سفى قبل �أن تزهق �أرو�حهم نتيجة لل�سبح و�لتَّعليق �ملتو��سل لأيام و�ساعات. 

نة للتَّعذيب عن طريق �ل�ستدعاء �سبه �ليومي للمو�طنني ليبقو� �أمام  كما �أنَّ �ل�سلطة �أ�سبحت تتبع طرقًا مبطَّ

ر معهم  مقر �أجهزة فيا�س-د�يتون ل�ساعات طويلة، ثم يقولون لهم : �رجعو� غدً� �أو بعد �أ�سبوع، وهكذ� تتكرَّ

�حلكاية، وفيما �أنهم �أحر�ر وغري معتقلني نظريًا، لكن عمليًا و�سعهم مبثل �سوء �ملعتقلني �أنف�سهم. 

لطة قامت بحملة عالقات عامة لن تنجح باإخفاء وجهها  �إنَّ �لتعذيب يف �سجون �ل�سلطة مل يتوقف، لكنَّ �ل�سُّ

�لقبيح �ملنتهك حلقوق �ملقاومني من �أبناء �ل�سعب �لفل�سطيني.

اأهايل املختطفني  يوؤكون تعّر�ض اأبنائهم التعذيب وينفون اأنباء توقفه:

توقف  عن  �أنباء  من  د  تردَّ ما  �ملحتلة،  �لغربية  بال�سفة  �ل�سلطة  �سجون  يف  �ملختطفني  �أهايل  من  عدٌد  َنَفى 

دت هذه �لعائالت �أنَّ �لتعذيب م�ستمٌر �سد �أبنائها �ملختطفني.  �لتعذيب، و�أكَّ

وطالب �أهايل �ملختطفني موؤ�س�سات حقوق �لإن�سان و�ملجل�س �لت�سريعي �لفل�سطيني بالتدخل لإيقاف ما �أ�سموه 

�أنو�ع �لتعذيب من �سبح متو��سل وحرمان من  �أ�سد و�أق�سى  �أبنائهم  �لتي تقوم بتعذيب  بـ »�مل�سالخ �لب�سرية 

ي �إىل �إ�سابتهم ونقلهم �إىل �مل�ست�سفيات«، و�أ�ساف  �لنوم و�ل�سرب �ملرّبح على �أنحاء �جل�سم كافة، مما يوؤدِّ

�أثناء  �إىل �مل�ست�سفيات  �أعد�د كبرية من �ملعتقلني لدى �لأجهزة �لأمنية  �لأهايل يف �ملحافظة: »لقد متَّ نقل 

�لتحقيق معهم«. 

بالن�سياع  �لأمنية  ا�س  عبَّ �أجهزَة  �لغربية قد طالبت  �ل�سفة  �لإ�سالمية »حما�س« يف  �ملقاومة  وكانت حركة 

لوثيقة �ملجل�س �لت�سريعي �لفل�سطيني برئا�سة �لدكتور �أحمد بحر بالإنابة و�لتي تن�س على �إطالق �سر�ح كافة 

�ملعتقلني �ل�سيا�سيني يف �ل�سفة �لغربية وقطاع غزة، موؤكدة يف �لوقت ذ�ته وجود �لع�سر�ت من �أن�سارها د�خل 

زنازين �لأجهزة �لأمنية مع تعر�سهم لتعذيب �سديد ومهني.

�لعام  من  )�أكتوبر(  �لأول  ت�سرين  �سهر  منذ  توقفت  �لتعذيب  عمليات  باأن  �أفادت  �إعالمية  تقارير  وكانت 

2008م، وهو ما نفاه عدٌد من �ملختطفني �ملفرج عنهم حديثًا من �سجون �ل�سلطة بال�سفة. 

التعذيب م�صتمر للمفرج عنهم من �صجون االحتالل 

قال خمتطفون �سابقون: �إنَّ �لتعذيب �ملت�سمن »�ل�سبح« ل�ساعات طويلة و�ل�ستم ما ز�ل م�ستمرً� مع تر�جٍع لعدد 

من و�سعيات �لتَّعذيب �ل�سابقة؛ كربط �ليدين وتعليقهما يف �ل�سقف. 

و�أ�ساف )م.خ(، وهو �أحد �ملختطفني �ل�سابقني، و�أم�سى �أكرث من عام ون�سف �لعام يف �سجون �أمن �ل�سلطة 

�أنَّ »عمليات �لتعذيب �سهدت تر�جعًا يف نوعيات من يتم �عتقاله، فمثاًل يتم تعذيب بع�س �ملعتقلني �ملطلق 

�سر�حهم حديثًا من �سجون �لحتالل ب�سبب عدم �عتقالهم يف �لفرت�ت �ل�سابقة، وكذلك ملحاولة �حل�سول 
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على معلومات جديدة حول فرت�ت عملهم يف حركة �ملقاومة �لإ�سالمية »حما�س« يف �ملا�سي«. 

ة �لأوىل يف �لختطاف هي �لتي تتم فيها عملية �لتحقيق �لقا�سي، وتكر�ر عملية �لختطاف يقلِّل  ويقول: »�ملرَّ

من فر�س �لتَّعذيب يف �مل�ستقبل«، منوهًا باأنَّ »�أغلب �لذين يتم �ختطافهم �ليوم هم خمتطفون �سابقون وجرى 

تعذيبهم بوح�سية من قبل«. 

فرج عنه حديًثا، �أن حمققي �سجن �جلنيد و�سعو� ر�أ�س �أحد �ملجاهدين خالل 
ُ
وقال »ن.ك«، وهو خمتطف �أ

عملية �لتحقيق د�خل مرحا�س حمام!!، وتابع مت�سائاًل: »�ألي�ست هذه �حلالة �أ�سد على نف�سية �ملعتقلني من 

�لتعذيب �جل�سدي؟!«. 

�أنها »حديثة، وبالإمكان  ولدى �سوؤ�له حول �إذ� ما كانت هذه �حلادثة قدمية، نفى ذلك نفًيا قاطًعا، موؤكًد� 

�سوؤ�ل �أي خمتطف د�خل �سجن �جلنيد عنها«. 

ويوؤكد »ن.ك« �أن »�أمن �ل�سلطة يف �ل�سفة �لغربية ما ز�لت تو��سل حمالت �لختطاف بحق �أع�ساء حركتي 

»حما�س« و«�جلهاد �لإ�سالمي« و�أن�سارهما، و�أغلب �ملختطفني يتعر�سون ب�سكل رئي�سي لـ«�ل�سبح« على كر�سي 

مُينع خاللها من  ل�ساعات عديدة  �ملختَطف على هذه �حلالة  ويبقى  للخلف،  �ليد�ن  تربط  �لتحقيق، حيث 

دخول �حلمام �إل ما ندر. 

ويتابع: »يف كثري من �لأحيان كنا مننع من �ل�سالة، وكنا ن�سطر �إىل جمع �ل�سلو�ت«. 

ابقني �إىل �أنَّ ظهور عدٍد من �ملختطفني ب�سحة جيدة خالل تقارير �إعالمية  وي�سري عدٌد من �ملختطفني �ل�سَّ

ل يعني قطعًا وقف عمليات �لتعذيب، فاملختطف مير مبرحلتني خالل عملية �ختطافه، �ملرحلة �لأوىل، وهي 

�لأ�سد و�لأ�سعب، تكون يف غرف �لتَّحقيق، وجتري خاللها عمليات �لتعذيب �لنف�سي و�جل�سدي، وقد ت�ستمر 

لأربعة �أ�سهر، يكون �ملختطف خاللها معزوًل ب�سكل كامل عن �لعامل �خلارجي، وو�سيلة �لتو��سل �لوحيدة هي 

مع حمققيه. 

�أما �ملرحلة �لثانية، فهي �نتقال �ملختطف �إىل �ل�سجن، �أو �إىل �لزنازين �جلماعية، و�لتي ل يرى فيها �ملختطف 

�ملحقق، وفيها ميار�س �ملختطف حياة �عتقالية كحياته يف �سجون �لحتالل متاًما. 

ابقون: »�إنَّ �أغلب �ملختطفني هم من �ملختطفني �لقد�مى لدى �أجهزة �أمن �ل�سلطة، �إذ  ويتابع �ملختطفون �ل�سَّ

هناك عدٌد من �ملختطفني جتاوز �ختطافهم �لعامني، وهوؤلء بالطبع ل يتم تعذيبهم«. 

بحرية،  �ل�سجن  د�خل  �لطبيعية  حياتهم  ميار�سون  �ملختطفني  من  عدًد�  �أظهرت  �إعالمية  تقارير  وكانت 

وهذ� �أمر يجانب �ل�سو�ب، يقول �ملختطف »ف.�س«: »�أجهزة �أمن �ل�سلطة يف �ل�سفة تنظم �أحياًنا جولت 

ل�سحفيني يف �سجونها، ولكنها مل ت�سمح لهم بزيارة �أماكن �لتحقيق د�خل �ل�سجون، فعمليات �لتعذيب جتري 

ا لها، ولن يجرءو� على �ل�سماح لهم بزيارتها«.  يف �أروقة �أعدت خ�سي�سً

و�أكد �ملختطف »م.خ« �أن »وفًد� �أوروبيًّا متكن من زيارة مر�كز �لتحقيق �خلا�سعة لإمرة عبا�س بعد ورود �سل�سلة 

من �لتقارير �لإعالمية وثَّقت عمليات �لتعذيب �لتي يخ�سع لها خمتطفو »حما�س« د�خل هذه �ملر�كز«. 
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و�أ�ساف: »رفعت هذه �لوفود مل�سوؤويل دولها تقارير حتدثت �ملعاملة غري �لإن�سانية للمختطفني من قبل هذه 

�أجهزة �أمن �ل�سلطة ، �لأمر �لذي �أدى �إىل تهديد �لدول �لأوروبية بقطع �مل�ساعد�ت �ملالية عن �ل�سلطة يف حال 

عدم توقف عمليات �لتعذيب �لوح�سي بحق عنا�سر »حما�س«، و�لتي �أدت �إىل ��ست�سهاد عدد من �ملختطفني 

يف �أروقة �لتحقيق«. 

االعتقال والتعذيب نهج يف اإ�صرتاتيجية اأجهزة اأمن �صلطة فريق اأو�صلو:

�أ�سبحت عمليات �لعتقال و�لتعذيب من ِقبل �أمن �ل�سلطة نهًجا يف �إ�سرت�تيجيتها، وحماولة منها لإلغاء حركة 

به عدد من  ح  �ملحتلة، وهذ� ما �سرَّ �لغربية  �ل�سفة  و�لع�سكري يف  و�ل�سيا�سي  ودروها �لجتماعي  »حما�س« 

�ملحققني للمختطفني من �أنهم »�سيم�سحون »حما�س« من �لوجود«. 

فل�سطينية  �أمنية  وجود عقليات  و«فتح« يف ظل  »حما�س«  بني  �مل�ساحلة  �ستتحقق جهود  �ل�سوؤ�ل: هل  ويبقى 

يديرها �جلرن�ل كيث د�يتون؟!!.  

�سو�  تعرَّ �ملعتقلني  جميع  �أنَّ  �إىل  2008/11/22م  يف  �ل�سادر  �لفل�سطيني  �لت�سريعي  �ملجل�س  تقرير  وي�سرُي 

�سو� لتعذيب �سديد جد�، و85  �سو� لتعذيب �سديد، و70% من �ملعتقلني تعرَّ لتعذيب نف�سي، و�أن 90% منهم تعرَّ

% كانو� يعانون من �أمر��س �أو �إ�سابات، �أو خرجو� يعانون منها.

وحركة  عمومًا  �ملقاومة  �أبناء  �سد  �لتعذيب  ممار�سات  يف  �لغربية  �ل�سفة  يف  �ل�سلطة  �أمن  �أجهزة  وت�ستمر 

حما�س على وجه �خل�سو�س، وقد ن�سرت موؤ�س�سات متخ�س�سة دولية وفل�سطينية حملية تقاريرها بخ�سو�س 

هذه �لنتهاكات، �لتي تغطي �سنو�ت)2007-2008-2009(، وتظهر �سيا�سة ممنهجة لأجهزة �أمن �ل�سلطة 

�لفل�سطينية يف �ل�سفة �لغربية، تنتهك فيها ب�سكل خطري حقوق �لإن�سان �لفل�سطيني، وتهدف �إىل حماربة 

4

�لوجود و�لنفوذ �ل�سعبي و�ل�سيا�سي و�حلركي و�ملجتمعي حلركة حما�س وحركات �ملقاومة �لأخرى.

و�سجلت هذه �لتقارير �رتكاب �أجهزة �أمن �ل�سلطة يف �ل�سفة �لغربية �ملحتلة حالت قتل وتعذيب و�عتد�ء�ت 

ج�سدية و مادية و معنوية على �ملو�طنني �لفل�سطينيني وحقوقهم و حرياتهم وممتلكاتهم، وقامت هذه �جلهزة 

�لأمنية �لتي يرعاها �جلرن�ل �لأمريكي » كيث د�يتون« بتعذيب �ملحتجزين �أثناء �ل�ستجو�ب، و�سملت �أ�ساليب 

دوها. �لتعذيب �أ�سنافًا متنوعة، تفنَّ فيها زبانية �سجون ر�م �هلل وجالَّ

مناذج من التعذيب يف �صجون �صلطة فريق »اأو�صلو«:

اأواًل- وائل البيطار.. �صورة لتعذيب املقاومني يف �صجون عبا�ض:

�ل�سهيوين،  �أذهلت �لحتالل  �لتي  �ل�ست�سهادية  فل�سطيني وخمّطط عملية »دميونة«  �لبيطار جماهد  و�ئل 

نزع  بهدف  �ل�سديد  �لتعذيب  من  جلولٍت  يخ�سعون  �لذين  عبا�س  �سجون  يف  �ملختطفني  مئات  من  و�حد 

�لعرت�فات وت�سليمها �إىل �لحتالل على طبٍق من عمالة. 

)4( انظر: تقرير منظمة العفو الدولية: )الصراعات الفئوية متزق األراضي الفلسطينية احملتلة( بتاريخ أكتوبر/ تشرين األول 2007م، 

وتقرير نظمة هيومان رايتس ووتش: )االقتتال الداخلي..( بتاريخ يوليو/ متوز 2008م، وتقرير مؤسسة احلق في رام اهلل، بتاريخ أيلول/ 
سبتمبر 2008م، ومركز حقوق اإلنسان الفلسطيني في غزة، بيانات و تصريحات مختلفة. 
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منطقة  يف  وي�سكن  �لبناء،  حرفة  يف  يعمل  �أطفال،  ثالثة  ولديه  متزوج  جماهد  حممد(  )�أبو  �لبيطار  و�ئل 

ر من �سجون �لحتالل �ل�سهيوين؛ حيث قامت بهدم بيته  �جللدة يف حمافظة �خلليل �ملحتلة، وهو �أ�سرٌي حمرَّ

ن بد�خله �لقائد �لق�سامي �سهاب �لنت�سة و��ست�سهد د�خله، فاأ�سبح �لبيطار مطارًد� ومطلوًبا  بعد �أن حت�سَّ

لقو�ت �لحتالل �ل�سهيوين بعد ��ست�سهاد �لقائد �لنت�سة بتاريخ 2008/7/27م بتهمه �مل�ساركة و�لتخطيط 

لعملية »دميونة« وم�ساعدة �لنت�سة و�إيو�ئه يف بيته.

�لحتالل  وكالء  �أن  بيد  �لبيطار،  �ملجاهد  على  �لقب�س  �إلقاء  عن  مرة  من  �أكرث  �لحتالل  �سلطات  عجزت 

)�أجهزة عبا�س - د�يتون( وحتديًد� جهاز �ملخابر�ت متكن بعد �سهرين من �ملطاردة من �ختطافه مع �ملجاهد 

�ل�سالم قرب مربعة �سبتة، وهاجمت  �لعويوي يف 15-9-2008م بعدما ن�سبت كميًنا لهما يف �سارع  �أحمد 

�سيارة كانا ي�ستقالنها ونقلوهما على �لفور �إىل �ملقر �لرئي�سي يف مقاطعة �خلليل و�سط فرحة وبهجة �سديدتني 

بـ«�ل�سيد �لثمني«.

�س �لبيطار �إىل جو�لت مريرة من �لتحقيق �لقا�سي من ِقبل عدٍد من �سباط �سلطة عبا�س يف �سجن  وتعرَّ

�خلليل، وملا ف�سلو� يف �نتز�ع �أية معلومة قامو� با�ستدعاء فريق خا�س من ر�م �هلل تلقى تدريبات خا�سة على 

يد �سباط �أمريكيني للتحقيق معه ومع جمموعته.

ث ول حرج؛ حيث قامت �أجهزة عبا�س بالعتد�ء عليه �أثناء �لتحقيق  �س له د�خل �سجون عبا�س فحدِّ �أما ما تعرَّ

بال�سرب �ل�سديد �إىل درجة ك�سر �ساقه، ومع ذلك مل تقم بعالجه �أو عر�سه على �لطبيب، ومت تكثيف �لتحقيق 

معه ب�سكل متو��سل يف جوٍّ من »�ل�سْبح« �ملتو��سل و�حلرمان من �لنوم، ناهيك عن �سبه و�سب �لذ�ت �لإلهية.

ه �سورته �أمام �سعبه و�ستحاكمه  قامت �أجهزة عبا�س بتهديد �ملطارد باأنه �إن مل يعرتف ف�ستتهمه بالعمالة وت�سوِّ

حماكمة �خلونة و�لعمالء، ومل ي�ستجب �ملقد�م للتهديد�ت �لرعناء؛ ف�سمد حتت �لتعذيب يف �سجون عبا�س، 

عت �أن �عتقاله جاء لهذ� �ل�سبب، بيد �أن هذه �لأكاذيب مل تنطِل على �ملو�طنني،  وفعاًل �تهمته بالعمالة، و�دَّ

وف�سلت �أجهزة عبا�س يف ذلك، فعادت وتر�جعت عن �تهاماتها، وقالت �إنها �عتقلته لأنه مطلوب لالحتالل 

وخارج عن �لقانون.

وت�ستمر �أجهزة �أمن �ل�سلطة يف �إمعانها يف ظلم �ملجاهدين وقهرهم و�بتز�زهم كما فعلت مع �لبيطار وغريه 

من مئات �ملجاهدين �ملختطفني يف »م�سالخ«  �لتعذيب يف �سجون عبا�س.

ة  �ملعدَّ و�مل�سرحيات  �ملفربكة  �ملوؤمتر�ت  م�سل�سل  عبا�س  �أجهزة  ��ستخدمتها  �لتي  �لقذرة  �لو�سائل  من  ولعلَّ 

�سلًفا؛ فقد متَّ �لتح�سري مل�سرحية وقحة بعد �سهر من �عتقال �لبيطار طلب منه خاللها عقد موؤمتر �سحفي 

�أمام و�سائل �لإعالم يهاجم فيه قيادة حركة »حما�س« وي�ستمها وي�سف ما جرى يف قطاع غزة من ح�سم 

ع�سكري بالـ«�نقالب« على �ل�سرعية، بيد �أنه �أف�سل ظنونهم وخيَّب �آمالهم ومل ي�ستجب لهم.

ى »�مل�سلخ �لب�سري« و«مقربة �لأحياء«؛ حيث يقع �ل�سجن �ملذكور  ويقبع �لبيطار �لآن يف �سجن »�أريحا« �مل�سمَّ

على �حلدود �لفل�سطينية �لأردنية يف �أكرث �ملناطق �لفل�سطينية حر�رة؛ حيث �نتقل �إليه �لبيطار من �سجن 

»�خلليل«.
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و�أفادت �ملعلومات باأن هذ� �ل�سجن مت تخ�سي�سه للمجاهدين �لذين مل تتمكن �أجهزة عبا�س من نزع �عرت�ف 

منهم، و�حلالت �مل�ستع�سية من حمافظات �ل�سفة �لغربية كافة للتحقيق معها؛ نظًر� ملا يعرف عنه من �سدة 

�لتعذيب.

ثانيا: حممد اأبو اخلري.. ثالثة اأ�صهر رهن التعذيب امل�صتمر يف �صجون �صلطة فريق »اأو�صلو«

�لفل�سطينيني  ثور�ت  من  بتاريخ  ��سمه  �رتبط  �لذي  �سم�س  نور  خميم  يقع  طولكرم  مدينة  من  �ل�سرق  �إىل 

ون�سالهم يف وجه عقود من زمن �لظلم.. ويف �ملخيم ذ�ته ُوِلد جيل من �لثو�ر.. ر�سعو� �لكر�مة، وقاتلو� من 

�أجل �لوطن، و�سقط منهم عدد كبري من �ل�سهد�ء، تاركني ر�ياتهم يف �أيٍد وفيٍة، حملت �لأمانة و�سربت على 

جور �لزمن وظلم ذوي �لقربى. 

حممد �أبو �خلري.. �أحد رجال �ملخيَّم �لذين ُعرفو� بح�سن �لبالء و�ل�سرب عند �للقاء، وعندما تنظر يف عينيه 

ل جتد رجاًل يف ثالثينيات عمره فح�سب، بل تقر�أ تاريًخا كاماًل عن جهاد »حما�س« وق�سة بطولت رجالها. 

ويعدُّ �أبو �خلري �أحد �ملجاهدين �لقد�مى يف حركة »حما�س« يف حمافظة طولكرم �سمال غرب �ل�سفة �لغربية، 

فقد �سبق له �أن �خُتِطَف يف �سجون �لحتالل ثالث مر�ت؛ �لأوىل كانت يف �لعام 1992م، و�لثانية يف �لعام 

حركة  يف  ن�ساطه  حول  �تهامات  لنتز�ع  وعنيَفنْي  قا�سَينْي  وحتقيٍق  لتعذيٍب  �حلالتني  يف  �س  وتعرَّ 2002م، 

�ملقاومة �لإ�سالمية »حما�س«. 

ومن ظلمات  و�لكر�مة،  �لعزة  مد�ر�س  من  »حما�س«  �أبناء  ج جميع  يتخرَّ كما  �حلالتني  �أبو �خلري يف  ج  تخرَّ

�أخرى يف  مرًة  �عُتقل  �أن  �إىل  �حلركة؛  �إخو�نه يف  مع  �ملخيم  باإميانه جنبات  لُينري  وعاد  �لحتالل،  �سجون 

بطرقه  �ل�سْبح  فكان  و�لتنكيل،  �لتعذيب  �أنو�ع  جلميع  ًد�  جمدَّ �س  وتعرَّ 5-9-2008م،  يف  �لحتالل  �سجون 

قني يف �ل�سغط عليه و��ستجو�به حول ن�ساطه يف »حما�س«.  �ملختلفة و�سيلة �ملحقِّ

طلق �سر�حه من �سجون �لحتالل، وعاد �إىل كَنف عائلته و�أبناء �أ�سرته ليومني فقط، قامت �أجهزة 
ُ
وبعد �أن �أ

�أمن �ل�سلطة يف �ل�سفة �لغربية �أو��سط �سهر ني�سان )�أبريل( �ملا�سي باختطافه؛ ليبد�أ رحلًة ما ز�لت ف�سول 

»�ل�ساباك«  لالحتالل  �لد�خلي  �لأمن  جهاز  مطالب  حرفيًّا  ذ  تنفِّ �لتي  �لأجهزة  تلك  مع  م�ستمرًة  معاناتها 

وتعليمات �جلرن�ل �لأمريكي د�يتون. 

ل بني �أو�ساع �ل�سْبح �ملختلفة، بني ما عاناه منها لدى �لحتالل  ومرًة �أخرى يجد حممد �أبو �خلري نف�سه يتنقَّ

وما ��سُتحدث ح�سريًّا يف �أقبية �لتحقيق وزنازين �أجهزة �أمن �ل�سلطة، فعرف �ل�سْبح جال�ًسا وو�قًفا ومعلًَّقا 

للخلف �أو بطريقة عك�سية، وُمِنع من �لنوم. 

و�أخرًي� وجد عنا�سر من �أجهزة �أمن �ل�سلطة ق�سيًة �أخرى ي�سوقونها لتربير تعذيب �أبو �خلري؛ �سالح �ملقاومة 

ى �أثره من مكان �إىل مكان، �إ�سافًة �إىل ق�سايا ميد�نية �أخرى دفعتهم  �لذي ت�سمُّ تلك �لأجهزة ر�ئحته وتتق�سَّ

ملو��سلة �سبحه وتعذيبه لأكرث من �سهر ون�سف �ل�سهر، رغم معاناته من مر�س �ل�سكري.

ونعر�ض منوذجني اآخرين �صاهدين على التعذيب الوح�صي املتوا�صل �صد اأبناء حركة حما�ض يف 

�صجون ال�صفة الغربية:
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اأواًل- مهدي خنفر )35 عاماً(: �عتقل يف مايو/ �أيار 2008م من قبل جهاز �ملخابر�ت �لعامة �لتابع لل�سلطة 

�لفل�سطينية يف جنني بال�سفة �لغربية، وهو �سقيق و�ساح خنفر مدير قناة �جلزيرة �لقطرية، يخرب �سحيفة 

اك،  )�لغارديان( �لربيطانية عن �أ�ساليب تعذيبه فيقول:)حب�سوين يف زنز�نة �سغرية جدً�، و من دون �أي �سبَّ

وعّلَّقوين ويد�ي مربوطتان خلفي، و�أ�سابع رجلي تكاد تالم�س �لأر�س، و�أحيانًا يربطون �إحدى �لأرجل، لأبقى 

بقدم و�حدة تالم�س �لأر�س، و��ستمر ذلك خم�سة �أيام، حيث فقدت �لإح�سا�س بيدي �لي�سرى متامًا(.وللعلم، 

فاإنَّ مهدي خنفر ��ستمر �عتقاله 53 يومًا تقريبًا، دون توجيه �أية تهمة له.

ثانيا – عو�ض الرجوب )30عاماً(: �عتقل من قبل قو�ت �لأمن �لفل�سطينية يف �ل�سفة �لغربية، و هو من 

�خلليل، ويعمل لدى قناة �جلزيرة �لقطرية، ق�سى �أكرث من 15 �سهرً� يف �لعتقال، منها 15 يومًا يف زنز�نة 

�نفر�دية، ويف ظروف غري �إن�سانية وبدون �أية تهمة، و كثريً� من �لأوقات كان يرتك نائمًا على �لأر�س مو�سدً� 

ر�أ�سه �إىل حذ�ئه، ويو�سع على ر�أ�سه كي�س خانق �لر�ئحة.

�س له �أبناء حركة حما�س و�أن�سارها، حيث كان ي�سمع �أ�سو�ت  وكان عو�س �ساهدً� على �لتعذيب �لذي يتعرَّ

بني يف �ملعتقل، و�لذين كان ينقل كثري منهم �إىل �مل�ست�سفيات، �أو ي�سلَّمو� �إىل �أهاليهم، بعد �أن ينتهو� من  �ملعذَّ

تعذيبهم. 

ثالثا - جنيب مفارجة.. حلقة من م�صل�صل التعذيب يف �صجون ال�صلطة بال�صفة الغربية: تتو�ىل 

�أخبار �لختطافات �لتي تقوم بها �أجهزة عبا�س يف خمتلف مناطق �ل�سفة �لغربية على مد�ر �ل�ساعة جنبًا 

�إىل جنب مع قو�ت �لحتالل �ل�سهيوين، وما يخت�سر �حلكاية ويدين �سلطة عبا�س و�أجهزته �لأمنية �أن ذلك 

ه لنف�س �جلهة ولذ�ت �لهدف؛ �أل وهي �ملقاومة، �أو من يت�سبَّث بها �أو يتعاطف معها  �ل�ستهد�ف �مل�سرتك موجَّ

�أو يوؤيدها، فالحتالل يعلنها حرًبا �سريحًة عليها، �أما �سلطة عبا�س فتعلنها حرًبا �سريحة وم�سّللة �سد �أي 

جهة �أو فعل يرف�س �لحتالل.

من �صجون االحتالل اإىل �صجون �صلطة فريق اأو�صلو:                                          

جنيب مفارجة، طالب يف كلية �لهند�سة يف جامعة بريزيت، ما لبث �أن خرج من �سجون �لحتالل �ل�سهيوين 

و�ملخابر�ت  �لوقائي  م�سميات  بني  �لأدو�ر  تبادل  بطريقة  �خُتطف  مر�ت،   6 عبا�س  �أجهزة  فته  تلقَّ حتى 

و�ل�ستخبار�ت �لع�سكرية.

هو نا�سط يف �سفوف �لكتلة �لإ�سالمية يف �جلامعة، �سجنه �لحتالل ب�سبب هذه »�لتهمة«، و�أعلنها و��سحًة 

�أن تعلن ملاذ� تت�سابق على �سيد ثمني، كالطالب  �أمن �ل�سلطة  �أجهزة  نًة يف حماكمه، لكن.. هل ت�ستطيع  بيِّ

جنيب مفارجة؟ وهل ي�ستطيع �لناطق �لإعالمي �أن يغريِّ �أ�سطو�نته �ملمجوجة، باأنَّ هوؤلء يتم �عتقالهم على 

خلفيات جنائية �أو �مل�س من �ل�سرعية �ملزعومة؟!

ما الذي يحدث مع الطالب جنيب مفارجة يف �صجون عبا�ض؟! 

خرج جنيب من �سجون �لحتالل ليعاود �لتز�مه يف جامعته، وما �إن �نتظم فيها حتى �أ�سبحت �لتقارير تتو�ىل 
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�سده من ِقَبل مندوبي �لأجهزة د�خل �جلامعة، ثم تعود هذه �لتقارير �إليه على �سكل طلبات ��ستدعاء، لكنه 

ل �لهتمام بدر��سته  يف �أحايني كثرية كان ل ُيلقي لها باًل؛ ب�سبب كرثتها وتعدد �لأجهزة �مل�ستدعية �إياه، وف�سَّ

على �أن ي�سغل نف�سه بت�سييع �لوقت، لكن من ي�ستغلون به ل ُيلقون باًل لدر��سته �أو �هتمامه مب�ستقبله �لعلمي.

جاءت �نتخابات جمل�س �لطلبة يف جامعة بريزيت، �لتي �سارك فيها جنيب كمناظر للكتلة �لإ�سالمية �أثناء 

يف  �لإ�سالمية  للكتلة  كبري  تقدم  �إىل  و�أ�سارت  عليه،  ظهرت  ما  على  �لنتيجة  وظهرت  �لنتخابية،  �لدعاية 

�جلامعة، فُجنَّ جنون �أجهزة عبا�س و�سلطته، وبد� �لتخبط و��سًحا على ت�سرفاتهم، ف�سنو� حملة م�سعورة 

من �ملد�همات و�لختطافات لطلبة جامعة بريزيت ممن يعتقدون �أنهم �أن�ساٌر للكتلة �لإ�سالمية يف �جلامعة، 

�إن غنمو�  وما  و�ختطفوه،  �جلامعة  �أثناء عودته من  له  كمنو�  مفارجة؛ حيث  �لطالب جنيب  ومن �سمنهم 

لوه مبا�سرًة �إىل �أقبيتهم �ملظلمة يف مدينة ر�م �هلل، وبد�أت رحلة �لعذ�ب و�لتفنُّ  ب�سيدهم �لثمني، حتى حوَّ

يف طرق و�أ�ساليب غري �إن�سانية وغري �أخالقية، �أفرغو� كل م�سائبهم وُعقدهم �لنف�سية وجهالتهم وحقدهم 

ق �أمنيًّا مع �ملحتل!!، عكفو� على  يف هذ� �لطالب �مل�سكني، وكاأنه هو من باع ن�سف �لوطن �أو �أكرث، �أو خان �أو ن�سَّ

�سبحه ليل نهار، �أو�سعوه �سرًبا و�ستًما و�إهاناٍت، و�أ�سبحت حالت �لإغماء م�ساحبًة له بني �سحِوه و�إغمائه!.

ولزيادة جحيمهم هذ� قررو� نقل هذ� �لطالب �مل�سكني �إىل مركز �لتحقيق �لرئي�سي يف مدينة �أريحا �سديدة 

�حلر�رة، وبطبيعة �حلال فاإن �سياطها �ستكون �أكرث حر�رًة وجمًر� على ج�سده �خلارج على �لقانون.

خالل تعذيبهم �ل�سديد له �سربوه �سربًة قويًة على ر�أ�سه �أفقدته �لوعي على �لفور، فاأ�سبح بال حر�ك.. حملوه 

�إىل �مل�ست�سفى و�أدخلوه غرفة �لعناية �ملركزة!.

رين  ب�سبحه، مكرِّ وقامو�  �لتعذيب،  �إىل مركز  ونقلوه  �أخرجوه جمدًد�،  �مل�ست�سفى  ��ستعاد وعيه يف  �أن  وبعد 

يديه، ومل  ومفا�سل  وقدمه  يديه  �أ�سابع  �سجائرهم بني  باإطفاء  ز�دو� ذلك  لكنهم  كان عليها،  �لتي  �حلالة 

يكتفو� بذلك، بل قامو� بحلق حليته و�سعره وحو�جبه؛ �إمعاًنا يف �إذلله وحتطيم نف�سيته، وما �إن تو�ردت هذه 

غمي عليها، ومت نقلها �إىل وحدة �لعناية �ملكثَّفة يف �مل�ست�سفى!.
ُ
�لأنباء �إىل م�سامع و�لدته حتى �أ

�أنهم �سرقو� بريده  �أي�سًا؛  �لأمن مع �لطالب جنيب مفارجة  �أجهزة  قو  �لتي قام بها حمقِّ ة  ومن تلك �خل�سَّ

�لإلكرتوين و�أخذو� ير�سلون منه ر�سائل تهديد ووعيد و�ستائم، و�ألفاًظا نابيًة ل تليق �إل بهم.

اأبرز و�صائل التعذيب املتَّبعة يف �صجون اأمن �صلطة فريق اأو�صلو:

ة طرق منها: 1- �ل�سبح: ويتم بعدَّ

�لأعلى،  �إىل  �لأيدي  ثم  من  و  �حلبل،  ورفع  بحبل،  وربطها  وتكبيلها  �لظهر،  ور�ء  �لأيدي  بو�سع  	•
باآلم  ا يت�سبَّب  �إىل �لأمام، وملَُدٍد طويلة، ممَّ ا يجعل كل ثقل �جل�سم على �لأكتاف �مل�سغوطة  ممَّ

�سديدة.

ا ُيعر�سه لالإغماء، وياأتي  يقف �ملعتقل على �أ�سابع �أرجله ملَُدٍد طويلة، تزيد عن يوم �أو يومني، ممَّ 	•
بع�س �ل�سجانني وير�سق �ملاء �ل�ساخن جدً�، �أو �لبارد جدً� عليه، و يقوم �ل�سجانون ب�سربه �سربًا 
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مرّبحًا، حتى يغمى عليه، ويعاود �لوقوف على �أ�سابع �لأرجل.

منع �ملعتقل من �لنوم ملدة ع�سرة �أيام، و�إذ� حاول �لنوم، فال�سجان م�ستعد لتك�سريه من �ل�سرب،  	•
ا يجعله يفقد �لوعي، ويقع يف غيبوبة، يتم �إثرها نقله للم�ست�سفى،  ور�سق �ملاء �لبارد جدً� عليه، ممَّ

ة �ملنع من �لنوم، يجرب �ملعتقل على �لوقوف مرفوع �لأيدي عاليًا،  ب�سبب عمق �لغيبوبة، خالل مدَّ

و�إذ� حاول تنزيلها، يتمُّ �سربه حتى تك�سري �أع�ساء ج�سمه.

2- �لتعذيب �لنف�سي، ب�ستم �ملعتقل، �أو �ستم �أمه و �أبيه و�أخو�ته، �أو �ستم �لرموز �لتي يحرتمها، و قد ي�سل 

�لأمر �إىل �أ�سنع منذ لك كلِّه، وهو �ستم �لذ�ت �لإلهية، وباأ�سو�أ �لكالم!!!

�أ�س. 3- �ملباعدة بني �لأرجل و�لر�أ�س منحٍن لالأ�سفل، مع و�سع قناع على �لرَّ

4- و�سع كي�س من �خلي�س ذي ر�ئحة كريهة، و�سّده على �لرقبة، بحيث ي�ساب �ملعتقل باختناقات، و�سيق 

ب له �أمر��س تنف�سية... تنف�س، وقد ي�ساب بالإغماء، وبع�س �ملعتقلني ت�سبِّ

قة جدً�، وبدون نافذة للتهوية، وعدم �ل�سماح له باخلروج منها،  5- �حتجاز �ملعتقل يف زنز�نة �نفر�دية �سيِّ

ملَُدٍد ت�سل �إىل خم�سة ع�سرة يومًا يف بع�س �لأحيان.

منوذجان اآخران من التعذيب:

- ا�صتغالل االأمرا�ض واالإ�صابات: قد يكون �ملجاهد م�سابًا باأحد �لأمر��س؛ كالدي�سك �أو �لروماتيزم، 

�أو قد يكون قد تعر�س لإ�سابة يف م�سو�ره �جلهادي على يدي �لحتالل يف مكان ما يف ج�سمه وهذ� يقت�سي 

وتقدمي  بل  �ملجاهد  هذ�  حالة  مر�عاة  �ملحققني  من  و�أخالقية  وقانونية  �إن�سانية  ولعتبار�ت  ب�سكل طبيعي 

�لعالج �لالزم له.

ا�س عمومًا ل يقيمون وزنًا لهذه �لعتبار�ت، بل ويعملون على ��ستغالل مر�س  قي �أجهزة �أمن عبَّ بيد �أنَّ حمقِّ

�ملجاهد �أو مكان �إ�سابته لل�سغط عليه ودفعه لالعرت�ف.

ويذكر �أحد �ملعتقلني، كان قد خ�سع لعملية جر�حية قبل �عتقاله لدى �أجهزة عبا�س ب�سبب دي�سك يف ظهره 

قيه عن حالته �ل�سحية و�أن �سبحه �أو �سربه على مكان  وعند �عتقاله وحتويله للتحقيق �أخرب �ملجاهد حمقِّ

بال�سغط عليه حتى  �لعملية وقاومو�  و��ستغلو� مكان  �لبتة،  �سلله، ولكنهم مل يكرتثو�  يت�سبب يف  �لعملية قد 

�أ�ساليب  وتغيري  قلياًل  معه  �لتحقيق  لوقف  �ملحققون  و��سطر  ظهره  ع�سالت  ومتزقت  �لعملية  مكان  �نفتح 

�لتحقيق معه. 

- الفلقة: يجرب �ملعتقل �ل�ستلقاء على ظهره، ويتم و�سع قدميه على كر�سي، ثم يتم �سدهما بال�ستعانة باأحد 

�لع�ساكر، �أو يتم و�سعهما يف �سندوق مف�سل لهذ� �لغر�س حتى ل ي�ستطيع �ملجاهد حتريك قدميه �إطالقًا، 

ويقوم بعدئذ �أحد �ملحققني �أو �ل�سجانني ب�سرب �ملجاهد على باطن قدميه بو��سطة ع�سا �أو )كيبل( م�سدود، 

ثم يو�سع يف فم �ملعتقل �أحيانًا )جربانة( مملوءة بامللح حتى ل يتمكن من �ل�سر�خ، ومع �ل�سرب �ملعتقل بهذ� 

�ل�سكل يبد�أ بال�سر�خ و�لت�سبب عرقًا، ف�ساًل عن �ل�سعور بجفاف حلقه.
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ديَدين بالظهور على  د للفلقة، ولكن مع مرور �لوقت تبد�أ عالمات �لتَّعب و�لإرهاق �ل�سَّ ول يوجد عدٌد حمدَّ

ق �إىل وقف �لفلقة �أو �لطلب منه �ل�سري على قطع ثلجية مل�سح �آثاره �أو عالماته �أو  ر �ملحقِّ �ملعتقل، مما ي�سطَّ

للتخفيف من �لتورم �لذي ت�سببه. 

ويف �جلملة، فاإنَّ �أ�ساليب �لتعذيب وعملياته �ملمنهجة يف �سجون �ل�سلطة �لفل�سطينية �سد �أبناء حركة �ملقاومة 

�لأكرب  �مل�ستفيد  فهو  �ل�سهيوين،  �لكيان  من  وترحيبًا  دعمًا  تلقى  �ملقاومة  وحركات  )حما�س(  �لإ�سالمية 

من هذه �لنتهاكات و�ملمار�سات �لوح�سية، ول يجد م�سوؤولو �ل�سلطة حرجًا، يف تاأكيد �لتعاون مع �لحتالل 

خارجية  وزير  فيقول  وت�سفيتهم،  وتعذيبهم  و�عتقالهم  حما�س  حركة  �أبناء  مالحقة  جمال  يف  �ل�سهيوين 

حكومة فيَّا�س غري �ل�سرعية خالل موؤمتر يف وز�رة �خلارجية �ل�سهيونية عقد يف �أغ�سط�س/�آب 2008م:)�إنه 

.
5

ل يوجد �سبب مينع �لتعاون �لأمني )مع �جلانب �ل�سهيوين(، و�لذي هو مهم جدً�(

ولعلَّ هذ� �لت�سريح، وت�سريحات �أخرى لأزلم �ل�سلطة توؤكد �أنَّ �لهدف �مل�سرتك بني �ل�سلطة و�ل�سهاينة هو 

�لق�ساء على حركة حما�س وت�سفيتها يف �ل�سفة �لغربية، وهو ما عناه فعاًل رئي�س جهاز �لأمن �لوقائي زياد 

يح باأنَّ جهازه و)�إ�سر�ئيل( لديهما �لغاية نف�سها، ولكن لأهد�ف خمتلفة، و�أنَّ �لتن�سيق يجري �سمن  هب �لرِّ

�إطار م�سالح �ل�سعبني!!!

وبالإ�سافة �إىل هذ� �لتاآمر �لأمني بني �لطرفني، تعدُّ �لإد�رة �لأمريكية �ملانح �لأكرب و�لد�عم �مل�ستمر لالأجهزة 

�لدعم  يف  متورطة  بل  �لأجهزة،  هذه  �نتهاكات  عن  �لطرف  تغ�س  �لتي  وهي  �هلل،  ر�م  يف  لل�سلطة  �لأمنية 

كما �أ�سلفنا، ويف توفري �لقدرة على ممار�سة �لتعذيب و �لت�سفية �جل�سدية د�خل �سجون �ل�سلطة يف �ل�سفة 

�لغربية، فقد ن�سرت �سحيفة »�لغارديان« �لربيطانية يف عددها �ل�سادر يوم �لثالثاء16 كانون �لأول 2009م، 

تقريرً� ك�سفت فيه �لتن�سيق �لفا�سح بني �أجهزة �أمن �ل�سلطة �لتي يديرها �جلرن�ل �لأمريكي »كيث د�يتون« 

وجهاز �ل�ستخبار�ت �لأمريكي )c.i.a(، يف م�ساألة تعذيب �سجناء حركة حما�س.

ول تز�ل �لوليات �ملتحدة �لأمريكية م�ستمرة يف ممار�سة �سغوطها على �ل�سلطة للقيام بعمليات �أو�سع ملالحقة 

�ملقاومة وكو�درها، و�إغالق �ملوؤ�س�سات �خلريية و�لجتماعية، وف�سل �ملنا�سرين حلركة حما�س من وظائفهم، 

وممار�سة �لتعذيب و�لإعد�م.

- جرائم اإعدام املجاهدين يف �صجون عبا�ض تكّذب الدعوات الزائفة للم�صاحلة والوفاق:

�لعتقال  ملف  تغلق  �أن  وليته(  )�ملنتهية  عبا�س  حممود  �ل�سلطة  لرئي�س  �لتابعة  �لأمنية  �لأجهزة  رف�ست 

�ل�سيا�سي وت�سر على مو��سلة كتابة �سفحات قائمة �ل�سو�د يف تاريخها �مل�سجى بدم �ل�سهد�ء �لذين يق�سون 

عبا�س جت�سدت  �أجهزة  �رتكبتها  �إياها، جرمية جديدة  �لوقحة  �ل�سجون  �ل�سديد يف  �لتعذيب  نحبهم حتت 

يف �إعد�م جماهد جديدة من حركة »حما�س« حيث ��ست�سهد حتت �لتعذيب ليلحق ب�سهد�ء �سبقوه على ذ�ت 

�لطريق وبالأ�سلوب ذ�ته. 

.news_east_middle/Arabic/hi/uk.co.bbc.news.www:العربية بتاريخ19 آب2008مBBC 5( انظر: تقرير قناة(
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جرمية اإعدام املجاهدين اخلم�صة:

�لإ�سالمية  �ملقاومة  حركة  �أبناء  خرية  من  خم�سة  باإعد�م  بارد  بدم  �لفل�سطينية   �لأمنية  �لأجهزة  قامت 

ئة �ل�سيت، يف جرمية  »حما�س«، �لذين ��ست�سهدو� بعد تعر�سهم للتعذيب �ل�سديد يف �سجون تلك �لأجهزة �سيِّ

تكر�س معنى �لنف�سال وتبعث ر�سالة مفادها �أنه ل م�ساحلة ول وفاق. 

د باجلرمية:  »حما�ض« تنعى ال�صهداء وتندِّ

حركة �ملقاومة �لإ�سالمية »حما�س« نعت، �ل�سهد�ء �خلم�سة وقالت �حلركة: �إن ما يوؤكد ذلك �أثار �لتعذيب 

ت �حلركة ما جرى باأنه »حدث �إجر�مي خطري يو�سح م�ستوى  �لو��سحة على �أج�ساد �ل�سهد�ء �لطاهرة. وعدَّ

�لنحد�ر �لأخالقي و�لإن�ساين و�لوطني لالأجهزة �لأمنية وقيادتها يف �ل�سفة �لغربية«، م�سيفة: »نعترب ذلك 

رد مبا�سر و�سريع على كل �جلهود �ملبذولة للم�ساحلة و�لوحدة �لوطنية وحماولة لن�سفها وتدمريها. 

وقالت �حلركة �إن »هذه �جلرمية تك�سف �لنقاب عن �لوجه �لأ�سود و�لقبيح لفريق ر�م �هلل و�أجهزته �لأمنية 

�لعميلة لالحتالل«، حمملة �لأجهزة �لأمنية وقيادتها يف �ل�سفة �لغربية �مل�سئولية �لكاملة عن تعذيب �أبناء 

حما�س حتى �ملوت، وكل تد�عيات هذه �جلرمية«، م�ستهجنة »�إمعان هذه �لأجهزة يف جر�ئمها عرب �إدعائها 

كل مرة، وفربكة ��ست�سهادهم باأ�سباب و�هية، باأنهم �نتحرو�، �أو...،حيث قالت: �إنَّ �لنتحار غري و�رد مطلقـًا 

يف قامو�س �أبناء حما�س �لذين تربو� يف �مل�ساجد وعلى حب �لدين و�لوطن وعلى �لت�سحية و�لفد�ء«. 

الهدف.. ت�صفية »حما�ض«:

و�أكدت حركة »حما�س« على �أنَّ »هذه �ل�سيا�سة �لإجر�مية �ملتو��سلة �لتي متار�سها �لأجهزة �لأمنية ومرجعياتها 

و�لتعذيب  �لعتقالت  و�إق�سائها عرب م�سل�سل  �ل�ستمر�ر يف ت�سفية حركة حما�س  �إمنا هو مبثابة  �لعميلة، 

و�لقتل و�لتن�سيق �لأمني �خلطري مع �لحتالل، و�لذي ينّم �أنَّ �أجند�تها �خلارجية وم�ساريعها �لتدمريية، ول 

ميكن �أن تكون يف يوم من �لأيام �أمينة على م�سالح �سعبنـا �أو حتمي �أمن �ملو�طن �لفل�سطيني فهي فقط عبارة 

عن �أد�ة بولي�سية قمعية حلماية �لحتالل وتدمري �ملقاومة«. 

وطالبت �حلركة »جميع �لف�سائل �لفل�سطينية و�ملنظمات �حلقوقية و�لإن�سانية و�ل�سليب �لأحمر باأن يعملو� 

�سجون  يف  �ملختطفني  و�أن�سارها  حما�س  حركة  و�أبناء  ورموز  قياد�ت  من  �ملئات  م�سري  عن  �لك�سف  على 

�لأجهزة �لأمنية يف �ل�سفة �لغربية وف�سح هذه �جلر�ئم �لتي متار�س بحق �أبناء �سعبنـا �لفل�سطيني، و�لتي ل 

تخدم �إل م�سلحة �لحتالل �ل�سهيوين«. 

مالحقة مقرتيف جرائم التعذيب ال ت�صقط بالتقادم:

ويجدر بالإ�سارة �إىل �أن جر�ئم �لتعذيب �لتي يتعر�س لها �ملعتقلون على يد �أجهزة عبا�س �لأمنية، متو��سلة 

�لتي  و�لنف�سية  �ل�سغوط �جل�سدية  ف�ساًل عن  ذووهم،  لها  يتعر�س  �لتي  �لتنكيل  �أعمال  وكذلك  وم�ستمرة، 

متار�س عليهم لدفعهم لل�سمت عنها، كما وي�سار �إىل �أن �ل�سحايا يتعر�سون لتهديد من قبل تلك �لأجهزة 

يف حال �لإعالن عما يتعر�سون له من تنكيل ملنظمات ومر�كز حقوق �لإن�سان �لتي عربت عن �إد�نتها لهذه 
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�لنتهاكات �لتي يتعر�س لها �ملعتقلون يف �سجون عبا�س، و�أ�سارت �ملر�كز �حلقوقية جمتمعة بقلق �إىل تكر�ر 

�لعتد�ء�ت على �حلقوق �لفردية للمو�طنني وطالبت بالتحقيق �جلدي يف هذه �لعتد�ء�ت وتقدمي مقرتفيها 

للعد�لة. 

وتقدمي  فيها  �لفوري  بالتحقيق  مطالبة  �لتعذيب  ملمار�سة  �ل�سديدة  �إد�نتها  �حلقوقية  �ملر�كز  تلك  دت  وجدَّ

مقرتفيها للعد�لة، و�تخاذ �لإجر�ء�ت �لالزمة لوقفها ومنع تكر�رها، م�سرية �إىل �أن �لتعذيب حمظور مبوجب 

�لدولية،  و�لتفاقيات  �ملعايري  تكفلها  �لتي  �لإن�سان  حلقوق  ج�سيمًا  �نتهاكًا  ي�سكل  و�أنه  �لفل�سطيني  �لقانون 

خا�سة �تفاقية مناه�سة �لتعذيب وغريه من �سروب �ملعاملة �لقا�سية �أو �لال�إن�سانية �أو �ملهينة لعام 1984م، 

كما وتوؤكد من خالل بياناتها �ملتالحقة مالحقة مقرتيف جر�ئم �لتعذيب ل ت�سقط بالتقادم. 

�صهداء حتت التعذيب 2008 - 2009 م:

لت �أول حالة وفاة نتيجة  مل يكن �لثاين و�لع�سرون من �سهر �سباط )فرب�ير( عام 2008م عاديًّا؛ ففيه �ُسجِّ

�لتعذيب يف �ل�سفة �لغربية بعد �حل�سم �لع�سكري يف غزة، وهو �ل�سهيد �ل�سيخ جمد �لربغوثي )47 عاًما( 

من بلدة كوبر يف ر�م �هلل؛ حيث �أعلنت وفاته بعد �أ�سبوع من �عتقاله لدى �سجن �ملخابر�ت �لعامة، لريتقَي 

�ل�سهيد ويحيا �ملجرمون �آمنني!. 

مل ينتِه عام 2008 بحالة وفاة و�حدة يف �سجون �أجهزة �ل�سلطة؛ ففي 29-9-2008م �أعلنت �سرطة ر�م �هلل 

�أنَّ �ملعتقل لدى جهاز �ملخابر�ت يف �سجن �أريحا �سادي �ساهني )27 عاًما(، من �سكان مدينة �لبرية، تويف يف 

ظروٍف غام�سٍة!!، وهو متهم باإطالق �لنار على نبيل عمرو؛ حيث �عتقله �لحتالل، وبعد �لإفر�ج عنه �عتقله 

جهاز �ملخابر�ت ليودع �سجن �أريحا للتحقيق معه بعيًد� عن �سغوط عائلته، وفور وفاته �أعلن جهاز �ملخابر�ت 

�أّن �لوفاة طبيعية!!، وُي�سار �إىل �أّن �ساهني ينتمي �إىل حركة »فتح«. 

�أما عام 2009 فلم يكن �أف�سل من �سابقه؛ ففي 8-2-2009م �رتقى �ل�سهيد حممد �حلاج )30 عاًما( من 

بلدة جلقمو�س يف جنني، �إثر �لتعذيب يف �سجن �لأمن �لوقائي؛ حيث ُعرِث على كدمات و�آثار �لتعذيب و��سحة 

على ج�سده �لذي كان لونه بني �لأ�سود و�لأزرق، ومن �جلدير بالذكر �أنه ��ست�سهد بعد ثالثة �أيام من �ختطافه 

�لأخري. 

و�أربعة �أ�سهر �أخرى �نق�ست على ��ست�سهاد �حلاج ليكمل �مل�سل�سل حلقاته، هذه �ملرة �ل�سهيد من بلدة دور� 

�لتعذيب  نتيجة  تويف  وقد   ،2009-6-15 بتاريخ  وذلك  عاًما(؛   23( عمرو  هيثم  �ملمر�س  �خلليل  حمافظة 

�س له يف �سجن �ملخابر�ت.  �لوح�سي �لذي تعرَّ

�أبو  مل يكتمل �لتحقيق ومل يتم �لق�سا�س لتطالعنا جرمية جديدة بعد �سهرين كان �سحيتها �ل�سهيد كمال 

طعيمة )44 عاًما( من �سكان خميم �لفو�ر حمافظة �خلليل، وكان �أبو طعيمة معتقاًل لدى �ل�سلطة �لفل�سطينية 

مدة ت�سعة �أ�سهر، و�أفرج عنه قبل �أكرث من �سهر ون�سف )قبيل �إعالن وفاته( بعد �إ�سابته بجلطٍة حادٍة نتيجة 

�لتعذيب يف مقر �لأمن �لوقائي؛ نقل �إثرها �إىل �لأردن للعالج؛ ليعوَد �إىل ذويه �سهيًد�. 
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�أ�سبوٌع على �إعالن ��ست�سهاد �أبو طعيمة، لُي�سَت�سَهد فادي حمادنة )28 عاًما( من ع�سرية �ل�سمالية يف نابل�س 

بتاريخ 10-8-2009؛ حيث تويف نتيجة �لتعذيب يف �سجن �جلنيد �لتابع للمخابر�ت �لعامة. 

بني �صجون االحتالل و�صجون �صلطة فريق اأو�صلو:

بلغ عدد �سهد�ء �حلركة �لأ�سرية يف �سجون �لحتالل 195 �أ�سرًي� منذ عام 1967؛ منهم 70 ��ست�سهدو� نتيجة 

�لتعذيب �لقا�سي يف �ل�سجون �ل�سهيونية �لذي �سرعته �ملحاكم �ل�سهيونية، و48 ��ست�سهدو� نتيجة �سيا�سة 

د، و70 نتيجة �لقتل �لعمد بدم بارد بعد �لعتقال، و�سبعة نتيجة �إطالق �لنار �ملبا�سر  �لإهمال �لطبي �ملتعمَّ

عليهم من ِقبل �جلنود و�حلر��س وهم د�خل �ل�سجون؛ مبعدل خم�سة �سهد�ء يف كل �سنة. 

جمموع �ل�سهد�ء و�لقتلى على �أيدي �أجهزة �أمن �ل�سلطة يف �ل�سفة �لغربية منذ 15 عاًما يقارب 44، �أي مبعدل 

ثالثة كل عام. 

�أما يف �سجون �لحتالل كان �ل�سهد�ء نتيجة �لتعذيب و�لقتل 77، مبعدل �سهيدين كل عام، بينما لدى �أجهزة 

�أمن �ل�سلطة يف �ل�سفة، ويف �أقل من عامني -على �عتبار �أنَّ �أول حادثة ��ست�سهاد حتت �لتعذيب كانت �ل�سيخ 

�أ�سهر، وهو يكافئ  جمد �لربغوثي 22-2-2008م، و�سل عدد �ل�سهد�ء �إىل �ستة!!، مبعدل �سهيد كل ثالثة 

ثالثة �سهد�ء كل عام!!. 

يف ظل الغدر والتاآمر االأمني: اأرواح تزهق يف �صجون �صلطة اأجهزة اأمن عبا�ض »الدايتونية«:

بتاريخ  �ملخابر�ت  جلهاز  �لتابعني  �لعنا�سر  من  جمموعة  قتله   ،
)6(

الربغوثي جمد  ال�صهيد   -
ب�سكل  مهامهم  مبمار�سة  ��ستمرو�  �ملجرمون  تعذيبه..  �أثناء  �هلل  ر�م  �سجن  يف  2008/2/22م، 

مو� لأيَّة حماكمة... �ل�سهيد �إمام م�سجد ورجل م�سهود له بال�سالح و�ل�ستقامة...  �عتيادي، ومل يقدَّ

قتلوه دون وجه حق.

بتاريخ  �لوقائي  �لأمن  جلهاز  �لتابعني  �لعنا�سر  من  جمموعة  قتله  احلاج،  حممد  ال�صهيد   -
2009/2/8م، يف �سجن جنني �أثناء تعذيبه.. �ملجرمون ��ستمرو� مبمار�سة مهامهم ب�سكل �عتيادي، 

ومل يقدمو� لأي حماكمة... �ل�سهيد �إن�سان م�سهود له بال�ستقامة... قتلوه دون وجه حق.

ال�صهيد هيثم عمرو، قتله جمموعة من �لعنا�سر �لتابعني جلهاز �ملخابر�ت بتاريخ 2009/6/15م،   -
يف �سجن باخلليل �أثناء تعذيبه.. �ملجرمون ��ستمرو� مبمار�سة مهامهم ب�سكل �عتيادي، ومل يقدمو� 

لأي حماكمة... �ل�سهيد يعمل ممر�سًا، وم�سهود له بال�ستقامة.. قتلوه دون وجه حق.

بجهاز  ي�سمى  ما  �إىل  �لتابعني  �لعنا�سر  من  جمموعة  قتله  طعيمة،  اأبو  كمال  ال�صيخ  ال�صهيد   -
�لأمن �لوقائي، بتاريخ 2009/8/4م، �أثناء �لتعذيب.. �ملجرمون ��ستمرو� مبمار�سة مهامهم ب�سكل 

�عتيادي، ومل يقدمو� لأي حماكمة.. بل قدم لهم �لغطاء �ل�سيا�سي من �أعلى �سلطة يف �ل�سفة.. 

�ل�سهيد �سيخ جليل من مبعدي مرج �لزهور يبلغ من �لعمر �ست و�أربعون عامًا.. قتلوه دون وجه 

حق. 

 مل نتطرق �إىل تفا�سيل ��ست�سهاد �ل�سيخ جمد �لربغوثي، وهي مذكورة يف �لكتاب �لأ�سود �ل�سادر عن �ملكتب �لإعالمي للحركة، فلرت�جع هناك.
)6(
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ى بجهاز �ل�ستخبار�ت  ال�صهيد فادي حمادنة، قتله جمموعة من �لعنا�سر �لتابعني �إىل ما ي�سمَّ  -
�أثناء �لتعذيب.. �ملجرمون ��ستمرو�  بتاريخ 2009/8/10م، يف �سجن �جلنيد �ملركزي يف نابل�س 

مو� لأيَّة حماكمة.. بل قدم لهم �لغطاء �ل�سيا�سي من  مبمار�سة مهامهم ب�سكل �عتيادي، ومل يقدَّ

�أعلى �سلطة يف �ل�سفة.. �ل�سهيد يبلغ من �لعمر 28 عامًا.. قتلوه دون وجه حق.

و�لتي متتلىء زنازينها بخرية  وفيما يلي ك�سف حلقيقة ما يجري يف �سجون �سلطة �أمن عبا�س “�لد�يتونية”، 

�أبناء �ل�سعب �لفل�سطيني؛ من �سباب مقاوم ودعاة خري وحكمة، �آمنو� بحقهم يف مقاومة �لحتالل، و�لدفاع 

ة، لتقوم زبانية تلك �لأجهزة بتعذيب  عن حقوق �ل�سعب �لفل�سطيني يف �لعي�س على �أر�سه بحرية وكر�مة وعزَّ

�ملختطفني لديها تعذيبًا وح�سيًا، ومتار�س بحق �أج�سادهم �لطاهرة �أب�سع �أنو�ع �لتعذيب و�أقذره، لي�سل بهم 

�لعنكبوت،  بيت  �أوهى من  بدلئل  و�هية حتكي  ورو�يات  بعدها ق�س�س  لتحاك  �ل�سريري،  �ملوت  �إىل  �لأمر 

�أ�سباب �ملوت �حلقيقي لثلة من �ملقاومني و�ملجاهدين.

اأواًل: ال�صهيد حممد احلاج.. رجل اال�صتقامة.. �صهيداً حتت التعذيب يف �صجن جنني:

�ل�سهيد حممد عبد جميل �حلاج )�أبو هادي(، هو �أحد �أبناء حركة �ملقاومة �لإ�سالمية )حما�س( يف قرية 

جلقمو�س مبحافظة جنني �سمال �ل�سفة �ملحتلة، وهو �سقيق �لقيادي يف �حلركة و�لناطق با�سمها �لأ�سري عبد 

�لبا�سط �حلاج، ��ست�سهد » �أبو هادي« يف �سجن �لأمن �لوقائي يف جنني؛ حيث �عتقل �أكرث من خم�س مر�ت، 

كان �آخرها بتاريخ 2009/2/5م، و��ست�سهد بعد �عتقاله بحو�يل 48 �ساعة. 

رواية اجلالَّدين ال تنطلي على اأبناء �صعبنا..

�لتوقيف،  �لذي غاب عنها �حلار�س عن غرف  �لدقائق  ��ستغل بع�س  �إنَّ حممد �حلاج  حمافظ جنني قال: 

وقام ب�سنق نف�سه ب�سريط قما�س!! �أما مدير �لأمن �لوقائي يف جنني �ملدعو �إبر�هيم رم�سان، فقال: �إنَّ حممد 

�حلاج �عتقل حليازته �أدو�ت ممنوعة )�سالح �ملقاومة(، و�أنَّه �سلَّى �لظهر.. وبعدها وجد متوفّيًا يف غرفته!!

�إنَّ هذه �لرو�يات �لتي ي�سوقها زبانية �لأجهزة �لأمنية.. ل ت�سمد �أمام �حلجج �لد�مغة �لتي توؤكد جمتمعة 

�سجن  يف  له  �س  تعرَّ �لذي  �لوح�سي  �لتعذيب  نتيجة  بارئها  �إىل  روحه  فا�ست  قد  �حلاج  حممد  �ل�سهيد  �أنَّ 

جنني �لتابع جلهاز �لأمن �لوقائي، وما �ساقه �جلالدون من رو�يات ل تنطلي على �لأطفال من �أبناء �سعبنا، 

فال�سهيد معروف باإميانه وورعه و�أنه ل ميكن �أن يقدم على مثل هذه �خلطوة. ولن�ساأل هوؤلء:

ي�ستخدمه  �أن  ميكن  ما  معتقل  �أي  مع  يرتك  �أل  و�لأ�سل  قما�س  �سريط  �ل�سجني  لدى  ترك  ملاذ�  �أوًل: 

لالنتحار؟!

ثانيًا: كيف �نتحر �ل�سجني ويد�ه مكبلتان بالقيود و�ل�سال�سل؟!

ثالثًا: ملاذ� ترك �ل�سجني بدون رقابة؟!

ر�بعًا: كيف نوفق بني �ّدعاء �ملحافظ عن غياب �حلار�س لدقائق معدودة ��ستغلها �ل�سجني ل�سنق نف�سه، وبني 

زعم �ملحافظ نف�سه عن وجود �سهود عيان جاهزون لل�سهادة باأنه �نتحر؟!
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�س لأيِّ نوٍع من �أنو�ع �لتعذيب،  جني مل يتعرَّ ق بني ما يزعمه �ملحافظ عن نتائج �لت�سريح من �أنَّ �ل�سَّ - كيف نوفِّ

وبني ما هو ظاهٌر على �ل�سور �ملوجودة لدى �لهيئة �مل�ستقلة حلقوق �لإن�سان من �آثار لهذ� �لتعذيب، وعالمات 

قبة؟! )جنزير( غائر يف �للَّحم حول �لرَّ

جني �َسَنَق  عم باأنَّ �ل�سَّ ة، وبني �لزَّ قبة لـ)جنزير( �لتفَّ حولها ب�سدَّ ق بني هذه �لعالمات على �لرَّ - ثم كيف نوفِّ

نف�سه ب�سريط من قما�س؟!

- كيف يتم�سك �ملحافظ بتقدمي �سريط كامري�ت �ملر�قبة كدليل على �سحة رو�يته، وكل من �ساهدو� �ل�سريط 

مل يجدو� فيه ما ي�سري �إىل �عتباره دلياًل؟!

و�لقيم، بحيث يندفع نحو �لنتحار  بالعقيدة  و�لتم�سك  �لتدين  بالغ  �لتي يو�سع فيها �سجني  - ما �لظروف 

مف�ساًل �إياه على �لتم�سك باأهد�ب �حلياة؟!

من ال�صجن.. اإىل امل�صفى.. رحلة ال�صهادة

تعر�س �ل�سهيد �حلاج للتعذيب �لوح�سي يف �سجون وقائي عبا�س، مما �أدى �إىل ��ست�سهاده، ثم جرى نقله �إىل 

م�ست�سفى جنني �حلكومي، حيث �أبلغت �مل�سادر �لطبية هناك ذويه م�ساء يوم �لأحد بتاريخ 2009/2/8م، 

با�ست�سهاد �بنهم.

تداعيات اإعدام ال�صهيد حممد احلاج:

1- حركة حما�س:

لت حركة حما�س �ملدعو �إبر�هيم رم�سان مدير �لوقائي يف جنني �مل�سوؤولية �ملبا�سرة و�لإ�سر�ف على �إعد�م  حمَّ

�ل�سهيد حتت �لتعذيب، و��ستهجنت �إمعان هذه �لأجهزة يف جر�ئمها عرب �دعائها باأن �ل�سهيد »حممد �حلاج« 

قد �نتحر و�لذي ننفيه باملطلق، لأن �لنتحار غري و�رد مطلقـًا يف قامو�س �أبناء حما�س �لذين تربو� يف �مل�ساجد 

وعلى حب �لدين و�لوطن وعلى �لت�سحية و�لفد�ء.

بتاريخ  �لربغوثي  جمد  �لد�عية  �لإمام  ��ست�سهد  فقد  عبا�س  لأجهزة  �لأوىل  �جلرمية  هذه  تكن  ومل 

2008/2/22م، �إمام م�سجد قرية كوبر �سمال ر�م �هلل نتيجة �لتعذيب و�لتنكيل يف ج�سده ب�سجون ع�سابات 

عبا�س، وقتها زعم �لطري�وي وزبانيته �أنَّ �سبب ��ست�سهاده جلطة قلبية نتيجة تعاطيه �لدخان)؟!(، و�ليوم 

هب �لريح وزبانيته يزعمون �أن �سحيتهم �سنق نف�سه.

2- عائلة حممد �حلاج:

قالت عائلة �حلاج: �إنَّ �بنها حممد �ختطف من قبل جهاز �لأمن �لوقائي، �لتابع ل�سلطة عبا�س بجنني، منذ 

ى �لأمن �لوقائي بتعذيبه حتى �ملوت. يوم �خلمي�س 2009/2/5م، متهمة ما ي�سمَّ

�أما �سقيق �ل�سهيد، ويف كلمة خالل �جلنازة �أكد �أن �سباب حركة حما�س ل ينتحرون، وعندما يردون �لنتحار 

فلل�سهيد  ذلك،  على  ت�سهد  �أبيب«  »تل  �لربيع  وتل  حيفا  و�ساحات  ينتحرون؟  ومبن  ينتحرون؟  �أين  يعرفون 

�لرحمة و�جلنان ولقتلته �للعنة و�خلزي و�لعار. 
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3- �لهيئة �مل�ستقلة حلقوق �لإن�سان:

�ملفو�س �لعام للهيئة �مل�ستقلة حلقوق �لإن�سان، �لدكتور ممدوح �لعكر، يف موؤمتر �سحفي عقده يف مقر �لهيئة، 

بر�م �هلل بتاريخ 2009/2/11م، فّند مز�عم �أجهزة �أمن عبا�س »�لد�يتونية« بعدم وجود معتقلني �سيا�سيني 

لديها، و�أن جميع �ملعتقلني ممن يحوزون �ملمنوعات، موؤكدً� على وجود �أكرث من 350 معتقاًل �سيا�سيًا لدى 

حماولة  يف  بحيازتها  �ملعتقلون  يتهم  �لتي  �ملمنوعات،  عن  �حلديث  تكر�ر  ��ستهجن  كما  �لأمنية،  �لأجهزة 

للتهرب من مو�جهة �لنا�س باحلقائق، وكاأن هوؤلء يتاجرون باملخدر�ت.

ثانياً: ال�صهيد املمر�ض هيثم عمرو.. ال�صابر املحت�صب.. درءاً للفتنة

هيثم عبد �هلل عبد �لرحمن عمرو )28 عاًما(، متزوج وله ولد وبنتان: عبد �هلل )�أربع �سنو�ت ون�سف(، 

و�إينا�س )ثالث �سنو�ت(، و�إ�سر�ء )�أربعة �أ�سهر(، وهو �لأخ �لكبري لإخو�نه �لثني ع�سر؛ ت�سعة منهم ذكور، 

وثالث �إناث، وهو من �إحدى عائالت قرية دور� �ملعروفة.

�أنهى �ل�سهيد �ملجاهد �لثانوية �لعامة تخ�س�س علمي بتقدير 92%، ثم �نتقل �إىل �لتعليم �جلامعي لدر��سة 

�لتمري�س، وكان يطمح �إىل در��سة �لطب، �إل �أن حالته �لجتماعية غري �ملي�سورة حالت دون ذلك، وح�سل على 

�سهادة دبلوم عاٍل يف �لتمري�س، �إل �أنه بعد ذلك و��سل تعليمه �لعايل و��ست�سهد وهو ما ز�ل قيد �لدر��سة.

عمل �ل�سهيد هيثم بعد تخرجه يف م�ست�سفى »عالية« �حلكومي، ثم متَّ نقله قبل نحو عامني �إىل عيادة بيت 

�لرو�س �لفوقا �حلكومية يف قرية دور�، و��ست�سهد وهو على ر�أ�س عمله، كما �أنه �سغل ع�سو جمل�س قروي يف 

قريته دور�.

اختطاف.. فاعتقال.. ف�صهادة كان يتمناها:

�ختطف هيثم عام 1999 لدى قو�ت �لحتالل �ل�سهيوين قبل نحو عامني بتهمة �لنتماء �إىل حركة »حما�س« 

و�مل�ساركة يف فعاليتها.

ا لدى �أجهزة �أمن �ل�سلطة يف �ل�سفة �أكرث من مرة؛ كانت �آخرتها قبل نحو عام قبل �لختطاف  و�ختطف �أي�سً

�آثار �لتعذيب  �أهله على  �إثره؛ حيث خرج من �لختطاف قبل عام ورف�س ب�سدة �إطالع  �لذي ��ست�سهد على 

و�لتنكيل على ج�سده؛ درًء� للفتنة بني �لأهايل.

و�لأمن  �لوقائي  و�لأمن  )�ملخابر�ت  �لأمنية  عبا�س  �أجهزة  كافة  من  كبرية  �أعد�دً�  �أن  عيان  �سهود  وذكر 

فيه  وعاثت  هيثم  �ل�سهيد  عائلة  منزل  همجي  ب�سكل  )2009/6/11م(  �خلمي�س  م�ساء  �قتحمت  �لوطني( 

ف�ساًد� وفت�سته ب�سكل دقيق، �إل �أنه مل يكن موجوًد� حلظتها يف �ملنزل، �إل �أنه و�سل �إىل �ملنزل �أثناء تفتي�سهم 

له ليلتقي بهم على باب منزله، ثم �ختطفوه و�قتادوه �إىل مبنى �ملخابر�ت �لعامة يف �خلليل.

�ل�سهيد  لأهل  �ل�سماح  ا مطلًقا  رف�سً رف�ست  �لغربية  �ل�سفة  �ل�سلطة يف  �أمن  �أجهزة  �أنَّ  �مل�سادر  و�أو�سحت 

بزيارته يف �ل�سجن �أو حتى �إدخال �لطعام �أو �ملالب�س له.

ويف �ل�ساعة �ل�ساد�سة و�لن�سف من �سباح يوم �لإثنني )2009/6/15م( �أر�سلت �سجون عبا�س �إىل وجهاء 
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عائلة عمرو يبلغوهم �أن �بنهم هيثم ُقتل �أثناء حماولته �لهروب من �لطابق �لثاين ملبنى �ملخابر�ت؛ مما �أدى 

�إىل �سقوطه على �لأر�س ومقتله.

ومل ت�سمح تلك �لأجهزة لأحد من عائلة �ل�سهيد باإلقاء نظرة عليه يف �ل�سجن، وذهبو� به �إىل �لت�سريح يف 

نابل�س، وبعدها �سلموه �إىل �أهله لإلقاء نظرة �لود�ع عليه.

�ل�سهيد،  على ج�سد  كبري  ب�سكل  و��سحة  كانت  و�أ�سكالها  �أنو�عها  ب�ستى  �لتعذيب  »�آثار  �أن  �مل�سادر  و�أكدت 

بالإ�سافة �إىل عالمات �إطفاء �ل�سجائر يف �لبطن ومناطق ح�سا�سة وكدمات وجروح كبرية ومتزيق«.

تداعيات اإعدام ال�صهيد هيثم عمرو:

عائلة �ل�سهيد هيثم عمرو:

عمت حالة من �ل�ستياء �ل�سديد و�لغ�سب �لكبري �أبناء عائلة �ل�سهيد على “عبا�س” وميل�سياته �لأمنية �ملجرمة 

�ء هذه �جلرمية �لنكر�ء، بالإ�سافة �إىل مطالبات �لأهايل �حلثيثة حلركة “حما�س” بوقف  يف �ل�سفة من جرَّ

�حلو�ر مع “فتح”.

من  عبا�س  �سجون  تبيي�س  يتم  حتى  متاًما  �حلو�ر  عن  بالتوقف  »حما�س«  حركة  �ل�سهيد  عائلة  وطالبت 

دت على �أن ع�سرية عمرو لن ت�سكت عن هذه �جلرمية  �ملجاهدين و�أبناء �ل�سعب �لفل�سطيني �ملظلومني. و�سدَّ

بحق �بنها هيثم �ملعروف بحبه �لنا�س جميًعا ورف�سه �خلالفات �لد�خلية.

:
7
هوؤالء هم امل�صوؤولون عن قتل املمر�ض ال�صهيد هيثم عمرو

دور�،  بلدة  �سكان  من  وهو  عمرو،  ماهر  �ملدعو  �خلليل  �لتحقيق يف خمابر�ت  مدير  هو  االأول:   امل�صوؤول 

)بربيج(  وله  بنف�سه،  �ملعتقلني  بتعذيب  يقوم  كان  �أنَّه  كما  حما�س،  حلركة  �لكبري  بحقده  عنه  و�ملعروف 

خا�س للجلد و�ل�سرب، ومنذ �أول يوم ��ستلم فيه من�سبه تعالت �سيحات �ملعتقلني د�خل زنازينهم من ق�سوة 

تعذيبه. 

الثاين: هو �ملدعو منذر غيث، وي�سكن يف �ملنطقة �جلنوبية مبدينة �خلليل، وهو �سخ�س جاهل  امل�صوؤول 

و�إذللهم  و�إهانتهم  �ملعتقلني  �سرب  ومهمته  با�ستمر�ر،  �لإلهية  �لذ�ت  وي�ستم  و�لكتابة،  �لقر�ءة  يعرف  ل 

�لدور  �لآن   « �أحٌد من �ملعتقلني، وكان يخرج فرحًا ويقول:  �لتَّحقيق، ومل ي�سلم من تعذيبه  و�سبحهم خالل 

على مني؟! »، وعالقته �سيئة مع �أع�ساء جهازه، ومن يعمل معهم، وكثريً� ما كان يتبادل معهم �ل�ستائم ب�سبب 

بذ�ءة ل�سانه و�سوء تعامله مع �لآخرين. 

امل�صوؤول الثالث: �ملدعو و�ساح �جلنيدي، �مل�سوؤول عن ملف طالب �جلامعات يف �خلليل و�ملعروف بحقده 

�لأق�سى مالحقته  �نتفا�سة  �سنو�ت طويلة وقد عرف عن و�ساح خالل  للمجاهدين منذ  �لكبري ومالحقته 

�مل�ستمرة لل�سهيد عبد �هلل �لقو��سمة )قائد �لق�سام يف �خلليل( وحماولة �لو�سول �إليه باأي طريقة وقد كان 

�ل�سهيد  قام  �لقو��سمة  �هلل  عبد  �ل�سهيد  �سقيق  منزل  �قتحام  وخالل  مرة  وذ�ت  ملثم  وهو  �لبيوت  يقتحم 

http://www.ajnad-news.com/ar/default...eXNZ%2bzo7Q%3d  :7( انظر موقع أجناد اإلخباري(
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با�سل )وهو �بن �سقيق عبد �هلل �لقو��سمة ومل يكن مطارد� وقتها( بنزع �لقناع عن �أحدهم فتبني �أنه و�ساح 

�جلنيدي. 

�أنَّ �أحَد هوؤلء �لقتلة ل ينام يف منزله مطلقا، و�إمنا ينام يف مقر �ملخابر�ت،  وقد علم من م�سادر خا�سة 

وذلك ب�سبب رعبه وخوفه من �لنتقام منه.

ثالثاً: ال�صهيد ال�صيخ كمال اأبوطعيمة.. جهاٌد للمحتل.. ف�صهادة يف �صجون ال�صلطة

�ل�سيخ كمال �أبو طعيمة، )46 عامًا( من خميم �لفو�ر جنوب �خلليل، �أحد �لدعاة �لبارزين، حيث يعدُّ من 

قياد�ت حركة حما�س، و�خلطباء �ملفوهني، عمل �أ�ستاذً� يف �ملد�ر�س، وخطيبًا ومدر�سًا يف م�سجد معاذ بن 

جبل. 

من �صجون االحتالل اإىل �صجون �صلطة عبا�ض:

وكان  �سنو�ت،   9 يزيد على  ما  فيها  �لحتالل، ق�سى  �سجون  �أبو طعيمة 10 مر�ت يف  كمال  �ل�سهيد  �عتقل 

�ل�سهيد �أحد مبعدي مرج �لزهور، وبعد �حل�سم يف غزة �ختطفته �أجهزة �ل�سفة �لتابعة ملحمود عبا�س بتاريخ 

�أطلقها  و�لتي  وطن(،  )�إ�سر�قة  حملة  ي  �سمِّ ما  خالل  �أطفاله  بني  ومن  منزله  د�خل  من  2008/9/15م، 

�ملر�قبون من �أذناب فتح »د�يتون« يف حمافظة �خلليل بحجة فر�س �لأمن، وو�سعته يف �أقبية وزنازين �لتحقيق 

مبقر وقائي عبا�س يف �خلليل، وعملو� على تعذيبه بجميع �لو�سائل و�لأ�سكال، لتوؤدي به يف �لنهاية �إىل �ملوت 

�ل�سريري..

رحلة ال�صهادة:

�لوقائي  �لأمن  �سجن  يف  �ملحققني  يد  على  وح�سي  لتعذيب  �عتقاله  عند  طعيمة  �أبو  كمال  �ل�سهيد  �س  تعرَّ

باخلليل، مما ��ستدعى نقله �إىل �مل�ست�سفى عدة مر�ت، �إىل �أن مت �لإفر�ج عنه بعد 9 �سهور، ب�سبب �سوء و�سعه 

�ل�سحي بعد �إ�سابته بجلطة حادة، �أدخلته يف حالة �خلطر �ل�سديد، ونقل على �إثرها �إىل م�ست�سفى »عالية« 

ة �أ�سبوع، قبل �أن يفرج عنه بتاريخ 2009/6/3م. �حلكومي يف �خلليل؛ حيث مكث مدَّ

 وخالل مدة �عتقال �ل�سهيد يف �سجن �سلطة عبا�س، كانت �لأجهزة �لأمن »�لد�يتونية« متنع ذوي �ل�سيخ كمال 

�ل�سلطة  �سجون  �أقبية  د�خل  وهو خمتطف  عليه،  �لطمئنان  من  �سخ�س  لأي  �ل�سماح  �أو  بهم  �لت�سال  من 

بال�سفة �ملحتلة، ح�سب تاأكيد �سقيقه.

وكان �ل�سيخ �أبو طعيمة، عند �لإفر�ج عنه من �سجن �أمن عبا�س حممول على »حمالة �ملر�سى«، يف و�سع �سحي 

�سيئ للغاية، حيث كان ل ي�ستطيع �لوقوف على قدميه، ول ي�ستطيع �لتحدث ب�سهولة، وبعد �لإفر�ج عنه بيوم 

�أخرى،  و�حد �ساءت حالته �ل�سحية ب�سكل كبري، مما ��ستدعى نقله �إىل م�ست�سفى »عالية« يف �خلليل مرة 

و�أدخل غرفة �لعناية �ملكثفة، ومن ثم متَّ نقله �إىل م�ست�سفى �ملدينة �لطبية يف �لأردن للعالج ب�سبب تدهور 

حالته �ل�سحية ب�سكل كبري.

د �لدماغ بالدم،  �س لن�سد�د بن�سبة 95 % يف �ل�سر�يني �لتي تزوِّ ووفق �لت�سخي�س �لطبي، فاإنَّ �أبو طعيمة تعرَّ
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وهو �لأمر �لذي �أفقده �لنطق و�حلركة مما ت�سبَّب بتعر�سه جللطات دماغية متكررة.

د �بنه �سيَّاف نباأ ��ست�سهاد و�لده، ظهر يوم �لثالثاء 2009/8/4م، بعد تدهور حالته ب�سكل خطري رغم  و�أكَّ

حت�سنها يف وقت �سابق، و�أ�سار �إىل �أنه فارق �حلياة بعد معاناة �سعبة وغيبوبة طويلة جر�ء �لتعذيب و�لإهمال 

�لطبي �ملتعمد من قبل وقائي عبا�س.

بدوره قال �سقيقه: )متَّ �عتقال �أخي كمال يف �سجون �أجهزة �ل�سفة ملدة ت�سعة �أ�سهر، �أ�سيب خاللها بجلطة 

دماغية نقل على �إثرها �إىل م�ست�سفى �خلليل(.

فنون التعذيب يف م�صالخ �صجن اأمن عبا�ض:

�ل�سهيد و�حلزن ميالأ وجهه: »تعر�س  �ل�سيخ كمال، قال �سقيق  لها  �لتي تعر�س  �لتعذيب  باآلية  يتعلق  وفيما 

ل �ليدين،  �أخي لل�سبح ملدة طويلة، �أي ما يقارب 37 يومًا وب�سكل متو��سل، وكان خاللها و�قفًا على رجليه مكبَّ

ممنوعًا من �لنوم �أو �لر�حة �سوى حلظة �ل�سالة وتناول �لطعام«.

و�أ�ساف: »كانو� ي�سربونه با�ستمر�ر بالكرباج على ر�أ�سه، ويقولون له: عليك �أن تعرتف �أو متوت و�قفًا، و�علم 

�أننا لن نعيدك �إىل بيتك �ساملًا لأنك �ستموت هنا«.

ثم �سمت �أخوه.. ليخفي دموعًا تكاد ت�سقط على وجنتيه، ملا حلَّ باأخيه من ظلم ذوي �لقربى، ثم قال: )�أثناء 

�ختطافه يف �سجن �لظاهرية، �ساأله مدير �ل�سجن: هل تعرف يا �سيخ كمال من �أتى بك �إىل �ل�سجن؟؟ �أجابه: 

بلى، فقال مدير �ل�سجن: �إنه �إ�سماعيل هنية، لريد عليه �ل�سيخ: )حفظه �هلل(، فاأمر �ملدير بنقله للزنز�نة، 

وليوم كامل بال غطاء �أو ماأوى(.

رابعاً: ال�صهيد فادي حمادنة.. ال�صاهد على جرائم اأمن عبا�ض بحق املقاومني

د عدٌد من �ملختطفني �ملفرج عنهم موؤخًر� من �سجن جنيد يف نابل�س، نباأ ��ست�سهاد فادي حمادنة نتيجة  �أكَّ

ة �أيام متو��سلة يف �سجون �أجهزة �أمن �سلطة فريق »�أو�سلو«. �لتعذيب �ل�سديد و»�ل�سبح« عدَّ

ح على �سدره ور�أ�سه،  �س لل�سرب �ملربِّ حيث قال �أحد �ملختطفني �لذين كانو� بجانب غرفة حمادنة: �إنه تعرَّ

رب مر�ًر� بـ«�لفلقة« على قدميه وجميع �أنحاء ج�سمه. كما �سُ

د �ملختطف على �أنَّ �ل�سهيد فادي �أخرج لـ«�ل�سبح« ليلة ��ست�سهاده �ل�ساعة �لثامنة م�ساًء، على �لرغم من  و�أكَّ

على  و��ست�سهد  نف�سه،  �نقطع  فجًر�، حينها  �لثانية  �ل�ساعة  »م�سبوحًا« حتى  وبقي  �ملرتدي،  �ل�سحي  و�سعه 

�لفور«.

 وتوؤكد هذه �لرو�ية �سدق ما �ساهده �أحد �أقارب �ل�سهيد؛ حيث �أفاد حممد حمادنة �سقيق �ل�سهيد باأنه �ساهد 

�جلزء �لعلوي من جثة �سقيقه عليه �آثار كدمات زرقاء على �سدره وكتفيه وحزوز على رقبته.

عنا�صر من اأجهزة اأمن ال�صلطة يعتدون على عائلة ال�صهيد حمادنة بال�صرب وال�صتائم:

فور �نت�سار خرب ��ست�سهاد فادي يف �سجن �جلنيد غرب �ملدينة، �حت�سدت عائلة حمادنة مع �لع�سر�ت من 
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�ملو�طنني �أمام �ل�سجن �حتجاجًا على وفاة �بنهم، �لذي ��ست�سهد نتيجة �لتعذيب �لوح�سي د�خل ز�نازين �أمن 

�أ�سيب و�لد �ل�سهيد حمادنة  �و�ت ؛ حيث  ح بالهرَّ �ل�سلطة، وقد �عتدت عنا�سر �لأمن عليهم بال�سرب �ملربِّ

ح، كما قامت �أجهزة عبا�س باإطالق �لنار يف �لهو�ء لتفريق  و�سقيقه باإ�سابات متو�سطة نتيجة �ل�سرب �ملربِّ

�مل�ساركني. 

ورف�ست عائلة �ل�سهيد حمادنة ��ستالم جثة �ل�سهيد، وطالبت بتحقيٍق حمايٍد يف ظروف ��ست�سهاد �بنهم، 

ر�ف�سًة -وب�سكٍل قاطٍع- �دعاء�ت �ل�سلطة باأنَّ وفاة �بنهم كانت نتيجة �نتحاره. 

االآالف ي�صيِّعون جثمان ال�صهيد حمادنة و�صط �صيحات االنتقام:

�سيَّعت جماهري غفرية من �أهايل بلدة ع�سرية �ل�سمالية ق�ساء مدينة نابل�س م�ساء يوم �لأربعاء 2009/8/12م، 

�سيء  �أجهزة عبا�س يف �سجن جنيد  �أيدي عنا�سر  �غتيل على  �لذي  �ل�سهيد فادي ح�سني حمادنة،  جثمان 

�ل�سيت و�ل�سمعة.

ت�سييع  �ساركو� يف موكب  بها  و�لبلد�ت �ملحيطة  بلدة ع�سرية  �سكان  �لآلف من  �أن  و�أفادت م�سادر حملية 

�ل�سهيد، بعد �أن مت نقله من مدينة نابل�س �إىل م�سقط ر�أ�سه بو��سطة �سيارة �إ�سعاف فل�سطينية.

وتوجه موكب �لت�سييع و�سط حالة غ�سب عارم بني �أهايل �لبلدة �إىل منزل �ل�سهيد، حيث �ألقى و�لد�ه و�أقاربه 

و�أحبابه عليه نظرة �لود�ع، ثم متَّ ت�سييعه م�سيًا على �لأقد�م �إىل مقربة �لبلدة ملو�ر�ة جثمانه �لطاهر �لرثى، 

د �مل�ساركون يف �جلنازة �لهتافات �ملنددة بجرمية �لغتيال، مطالبني مبحا�سبة �لفاعلني وتقدميهم �إىل  وردَّ

�لعد�لة جر�ء �جلرمية �لب�سعة �لتي �رتكبوها، يف حني عمت حالة من �حلزن �ل�سديد �لبلدة وهي تودع �أحد 

�أبنائها.

تداعيات اإعدام ال�صهيد فادي حمادنة:

1- موؤ�س�سة »�سابرون« للدفاع عن �لأ�سرى �لفل�سطينيني:

�أعربت �ملوؤ�س�سة عن �إد�نتها للجر�ئم �لب�سعة و�أ�ساليب �لتعذيب �لوح�سية و�لقا�سية، �لتي متار�سها �أجهزة �أمن 

�سه لإ�سابات خطرية  �ل�سلطة يف �ل�سفة �لغربية، و�لتي تف�سي يف �لكثري من �لأحيان �إىل وفاة �لأ�سري �أو تعرُّ

�أو عاهات م�ستدمية.

 وقالت �ملوؤ�س�سة يف بيان لها بتاريخ 2009/8/11م: »يوم �أم�س �أ�سيف �إىل هذه �ل�سل�سلة �لطويلة من �ل�سحايا 

�ملجاهد �لبطل و�لأ�سري لدى �لعدو لأكرث من خم�س مر�ت فادي حمادنة من قرية ع�سرية �ل�سمالية، و�لذي 

)�أغ�سط�س(  �آب  من  �لعا�سر  يف  �ل�سهادة  ونال  )15-6-2009م(،  يف  �ملخابر�ت  جهاز  �أيدي  على  �عُتقل 

�سه للتعذيب �ل�سديد يف �سجن �جلنيد؛ حيث متت ت�سفيته بدم بارد«.  �ء تعرُّ 2009م، من جرَّ

و�أ�سافت: »�إن هذه �جلرمية هي حلقة من م�سل�سل جر�ئم ُترتكب د�خل �سجون ومعتقالت �أجهزة ر�م �هلل 

�س له �أهل  بال�سفة �ملحتلة؛ بناًء على �أو�مر من جهاز خمابر�ت �لعدو �ل�سهيوين«، كما د�نت �ملوؤ�س�سة ما تعرَّ

�ل�سهيد وحمبُّوه �لذين �حت�سدو� لالحتجاج على هذه �جلرمية �أمام �سجن �جلنيد من قمع و�إطالق نار؛ ما 
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ى �إىل �إ�سابة عدد منهم �إ�ساباٍت متو�سطًة ُعرف منهم و�لد �ل�سهيد و�سقيقه. �أدَّ

2- �لنائب �لثاين لرئي�س �ملجل�س �لت�سريعي �لفل�سطيني ح�سن خري�سة:

�أن تربير�ت �سلطة �ملقاطعة يف ر�م �هلل ملا  �عترب �لدكتور ح�سن خري�سة �لنائب �لثاين للمجل�س �لت�سريعي 

يتعلق بوفاة �حلالة �خلام�سة يف �سجونها؛ لي�ست مقبولة وغري �أخالقية.

�لفل�سطينية  �ل�سلطة  �لثالثاء 2009/8/11م: )�إن خروج بيان ر�سمي من  له يوم  وقال خري�سة يف ت�سريٍح 

�ل�سرعية؛  �لوفاة  �أ�سباب  يو�سح  ؛  ر�سميٌّ طبيٌّ  تقريٌر  هناك  يكون  �أن  قبل  حمادنة«  »فادي  �ملعتقل  بانتحار 

حماولٌة غري موفقة لتربير وفاة �ساب م�سلم(.

كما رف�س خري�سة زْعَم �لنتحار بالأغطية يف �ل�سجن، م�سرًي� �إىل �أن �سجن �ملخابر�ت ل يحتوي على �أغطية 

نو� من ��ستخد�مها يف �لنتحار. ليتمكَّ

وعن دور �ملجل�س �لت�سريعي يف �لتحقيق يف هذه �لق�سية؛ قال �إن �أع�ساء �ملجل�س حاليًّا يتحركون كاأفر�د ولي�س 

ككتلة و�حدة، فاملجل�س �لت�سريعي غائب ومغيب يف �آن و�حد.

ر  لت يف �أعقاب وفاة �ملو�طن جمد �لربغوثي ل تب�سِّ و�عترب خري�سة �أن جتربَتهم يف جلنة �لتحقيق �لتي �ُسكِّ

�أنه �سو�ٌء كانت  باإمكانية حتقيق تغريُّ يف �سلوك �ل�سلطة، و�لتي مل تتعامل بجدية مع نتائجها، م�سدًد� على 

 َ جلنًة ر�سميًة من �ملجل�س �لت�سريعي �أو غريه فاإن م�سوؤولية �لوفاة �أوًل و�أخرًي� تقع على عاتق �ل�سلطة �لتي ُتويفِّ

يف �سجونها. 

وتطرق خري�سة �إىل ق�سية �لعتقال �ل�سيا�سي، م�سرًي� �إىل �أهمية �إغالق هذ� �مللف بالكامل، معترًب� �أن �لأمر 

بحاجة �إىل وفقه جدية من �جلميع ملنع تكر�ر هذه �لأحد�ث.

و�أ�سار خري�سة �إىل �أن �لأمر يحمل �لكثري من �لأبعاد �ل�سلبية حتى عند »�لأجهزة �لأمنية« �لتي تت�سبَّب هذه 

�لأحد�ث يف ت�سكيل حالة ��ستياء منها. 

ملاذا ينتحر خمتطفو »حما�ض« يف �صجون �صلطة عبا�ض.. وال ينتحرون يف �صجون االحتالل؟!:

حما�س  حركة  كو�در  �أنَّ  من  »�لد�يتونية«  عبا�س  �أمن  �أجهزة  به  تطالعنا  ما  و�سط  حمرّي،  �سوؤ�ل  �إنه  فعاًل 

�ملختطفني عندها، قد »�نتحرو�« د�خل �سجونها؛ �لتي �أقل ما يقال عنها: �إنها م�سالخ ب�سرية؛ �لد�خل �إليها 

مفقود و�خلارج منها مولود.

و�ية �لتي ت�سوقها �لأجهزة �لأمنية، عندما تنفذ جرمية �لإعد�م بدم بارد، بحق ثلة من �أبناء حركة  �إنَّ �لرِّ

د وزبانية  حما�س، ومتار�س على �أج�سادهم �أب�سع �أنو�ع �لتعذيب، هذه �لرو�ية جتتمع كلها لتربئ �ساحة �جلالَّ

كانت  �سببًا،  �لنتحار  يكن  مل  فاإن  �نتحرو�،  كلهم،  �خلم�سة  فال�سهد�ء  نف�سه،  �ل�سبب  ر  تكرِّ وهي  �سجونها، 

 30( �حلاج  �إنَّ حممد  عبا�س:  �سلطة  �أمن  �أجهزة  قالت  �خلم�سة  هوؤلء  بني  فمن  �ملر�سي حا�سرً�،  �ل�سبب 

بينما لقي هيثم عمرو )33 عامًا( حتفه عندما قفز من  �نتحر�..  عامًا(، وفادي حمادنة)28 عامًا(، قد 

�لطابق �لثاين، وهو يحاول �لهرب من �ل�سجن، وَعَزت ��ست�سهاد جمد �لربغوثي وكمال �أبو طعيمة �إىل �أ�سباب 
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مر�سية.

ر �ل�سوؤ�ل: ملاذ� ينتحر معتقلو حما�س يف �سجون  �ء �لتعذيب يف �سجون �سلطة عبا�س، يتكرَّ ففي كل ��ست�سهاد جرَّ

ا�س يف �ل�سفة �لغربية، ومل ينتحر �أ�سر�ها يف �سجون �لحتالل �ل�سهيوين؟. �أجهزة �أمن عبَّ

فمنذ �لحتالل �لإ�سر�ئيلي لفل�سطني، �عتقل �لكيان �ل�سهيوين �أبناء �ملقاومة �لفل�سطينية يف �سجونه، حيث 

مّر على م�سالخ �لتعذيب فيها ع�سر�ت �لآلف من رجال �ملقاومة، ومور�س بحقهم �أب�سع �أنو�ع �لتعذيب �جل�سدي 

و�لنف�سي، ومل يحدث �أن قال جي�س �لحتالل �ل�سهيوين وخمابر�ته: �إنَّ �أحدهم قد �نتحر يف زنز�نته، �أو �أقدم 

�س له بع�سهم من تعذيب تنوء بحمله �جلبال،  على �إلقاء نف�سه منتحرً�، مل يحدث ذلك على �لرغم �أنَّ ما تعرَّ

�سون لتعذيب موغل يف �لب�ساعة بهدف �نتز�ع ما لديهم من  ل�سيما قادة �لأجنحة �لع�سكرية �لذين كانو� يتعرَّ

معلومات.

فلْم ن�سمْع �أنَّ �أحدً� من رجاِل �ملقاومة �لبو��سل قد �نتحر، �إلَّ منذ �أن فتحت �سلطُة �حلكم �لذ�تي �سجونها 

للمجاهدين و�ملقاومني لالحتالل من �أبناء �ل�سعب �لفل�سطيني �ل�سابر و�ملر�بط، فقد )�نتحر( يف �سجون 

�ل�سلطة �لفل�سطينية خم�سة من خرية �أبناء حركة �ملقاومة �لإ�سالمية )حما�س(، �أئمة م�ساجد، ودعاة وحفظة 

لكتاب �هلل.. 

�أن�سار  فخالل عامني �رتفعت فيهما �لعتقالت �لتي متار�سها �أجهزة �أمن �سلطة عبا�س »�لد�يتونية« بحق 

وكو�در حركة حما�س بال�سفة �لغربية، ليرت�وح عددهم �إىل 1200 معتقل، ونتيجة للتعذيب �لوح�سي باأب�سع 

�سوره، ��ست�سهد خم�سة من �أبناء حما�س، بينما مل ت�سجل �أية حالة �نتحار يف �سجون �لحتالل �ل�سهيوين، يف 

تاريخ �حلركة �لفل�سطينية �لأ�سرية ب�سكل عام، ويف �أو�ساط �أ�سرى حما�س �لبالغ عددهم 4 �آلف من بني 10 

�آلف �أ�سري فل�سطيني ب�سكل خا�س.

ا�س، قد �أبدعو� يف تنفيذ خطط �جلرن�ل   ويبقى لالإجابة على �ل�سوؤ�ل �ل�سابق، �أنَّ زبانية �سجون �أجهزة �أمن عبَّ

�لأمريكي »كيث د�يتون« �لر�مية �إىل �جتثاث �ملقاومة، وحماربة كو�درها، و�أ�سبحو� ملكيني �أكرث من �مللك، 

ئة �لذكر بحق خرية �أبناء �ل�سعب �لفل�سطيني، قد فاق ما يحدث يف �سجون  لأنَّ ما ميار�س يف تلك �ل�سجون �سيِّ

�لحتالل �ل�سهيوين و�أ�سبحت �سجون �سلطة »د�يتون« مدر�سة لتدري�س �أب�سع �أنو�ع �لتعذيب و�لإرهاب بحق 

ولل�سهر  ت�سخريها برب�عة خلدمته  ��ستطاع  �لتي  �ل�سلطة  بهذه  �لفل�سطيني، فهنيئًا لالحتالل  �ل�سعب  �أبناء 

على رعاية م�ساحله و�أمن مغت�سبيه، و�خلزي و�لعار على كل من ي�سارك بتعذيب و�إعد�م �أبناء جلدته خدمًة 

ه. لعدوِّ

�صهادة اأحد املختطفني املفرج عنهم من �صجون اأجهزة اأمن عبا�ض:

�س له �ملختطفون  ر من �سجون �أمن �سلطة عبا�س عن وقائع مُهولة من �لتعذيب �لذي يتعرَّ ك�سف خمتطف حمرَّ

من �أع�ساء حركة �ملقاومة �لإ�سالمية »حما�س« و�أن�سارها، على �أيدي جالدي �سلطة �ملقاطعة. 

هها �إىل عدٍد من �لعلماء �ل�سبت )24-10(، ون�سرها �أكرث من موقع  ر يف ر�سالة وجَّ وقال �ملختطف �ملحرَّ
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ل لختطافه �إىل  �س خالل �لأ�سبوع �لأوَّ �إلكرتوين، م�ستفتًيا عن بع�س �لوقائع �لتي وقعت كرًها معه، �إنه تعرَّ

حتقيق متو��سل وم�ستمر، ذ�ق خالله �أ�سكاًل و�ألو�ًنا ل ُتعّد ول حُت�سى من �أ�ساليب �لتعذيب �لقذرة �لتي 

كانت ت�ستهدف �إذلله و�نتز�ع �عرت�فات؛ �لهدف منها ت�سويه �سورة رموز وقادة ينتمون �إىل حركة حما�س، 

ل من �لتحقيق �إلَّ من ب�سع ُلقيمات.  وقال: �إنه ُحِرَم من تناول �لطعام خالل �لأ�سبوع �لأوَّ

ر، �لذي مل يذكر ��سمه خ�سية تعّر�سه جمدًد� للبط�س، جانًبا من وقائع �لتعذيب خالل  وعر�س �ملختطف �ملحرَّ

وتثبيتي  » متَّ ربطي  وقال:  �لتعذيب،  لوجبة جديدة من عمليات  �س  تعرَّ �لتَّحقيق؛ حيث  �لثاين من  �لأ�سبوع 

ثالثة  قبل  �لكر�سي  هذ�  عني  يفك  ل  �أنه  �لتَّحقيق  جبابرة  �أحُد  و�أق�سم  ر�أ�سي،  على  غطاء  وو�سع  بكر�سي 

�أيام«. 

و�أ�ساف: »�أم�سيت �لفرتة �سائًما، م�سى �ليوم �لأول و�أنا مربوٌط ويد�ي مقيدتان للخلف، و�لكر�سي �لق�سري 

ٌد  م و�أنا مقيَّ مثبت بالأر�س، بالإ�سافة �إىل تثبيت قدمي بذ�ت �لكر�سي �لتي متَّ �إبعادها عن �جلد�ر، كنت �أتيمَّ

ون�سف  �لأول  �ليوم  »كذلك م�سى  وتابع:  بها و�سعي«.  ي�سمح يل  �لتي  وبع�س �حلركات  بالإمياء�ت  و�أ�سلي 

�ليوم �لثاين؛ حيث بد�أت �أ�سعر باأمل يف بطني وحتديًد� يف �ملثانة، وكنت بحاجة ما�سة للذهاب �إىل �حلمام، 

كنت �أنادي ول �أحد يجيب، كنت بقاعة كبرية ول �أحد بجو�ري، وكان فقط �سوتي �لذي يرتد عليَّ يقنعني �أين 

على قيد �حلياة«. 

ر قائاًل: »يف منت�سف �ليوم �لثاين من ربطي بهذه �لو�سعية، وقد م�سى على �ختطايف  وم�سى �ملختطف �ملحرَّ

�أكرث من �أ�سبوع، ح�سر �أحد �لع�ساكر �أو �ل�سباط وبيده �سحن ل �أعلم ما به؛ لأين مع�سوب �لعينني من خالل 

كي�س كانت تفوح منه ر�ئحة �لقذ�رة، وقال يل: »�ساأرفع ن�سف �لكي�س و�ساأ�سع �لطعام على فمك وعليك �أن 

قال:  �سينفجر،  فبطني  للحمام  �أذهب  �أن  �أريد  قلت:  و�حدة«!  بكلمة  تفتح فمك  �أن  دون  ومن  ب�سرعة  تاأكل 

»ممنوع.. �عملها على حالك، وماما ر�ح �ت�سطفلك زي ما كانت تعمل و�أنت �سغري«!. 

�س له على يدي جالوزة عبا�س: »قلت: له ل �أريد  اًل تفا�سيل �لإجر�م �لذي تعرَّ ر مكمِّ و�أ�ساف �ملختطف �ملحرَّ

�أن �آكل، ف�سكب �سحن �لطعام فوق ر�أ�سي، ومن ر�ئحته علمت �أن ما بد�خل �ل�سحن كان معكرونة، وهي ل 

تبطل �لو�سوء«. 

د: »يا لطيف يا لطيف«، �سليت �لع�سر وكانت بطني  وقال: »مر �لوقت عليَّ بطيًئا، ومل يكن باإمكاين �إل �أن �أردِّ

مت،  ر �لوقت تقديًر�، وكنت �أ�سمع يف بع�س �لأحيان �سوت �لأذ�ن، وعندما �أذن �ملغرب تيمَّ توؤملني، كنت �أقدِّ

وحركت ر�أ�سي لت�سقط �آخر بقايا �ملعكرونة عن ر�أ�سي وكانت بطني توؤملني ب�سكل كبري، وقررت فيه بعد �أن 

�أنهي �سالتي �أن �أنهي �أمل بطني باأن »�أبول على نف�سي«. 

و�سجدت  ركعت  )�ل�سرب(  تلوت  �أن  وبعد  »�لع�سر«،  �سورة  قر�أت  �أن  بعد  �لأوىل  كعة  �لرَّ »�أنهيت  و�أ�ساف: 

بعد  فيها  تلوت  �لتي  �لثانية  كعة  بالرَّ و�أتيت  �لعينني،  ومع�سوَب  �لقدمني  َد  ومقيَّ �ليدين  مربوَط  جال�ٌس  و�أنا 

نهي �ل�سالم 
ُ
(، ويف �لثالثة مل �أكن �أطيق �أمل بطني ووجع خا�سرتي، وقبل �أن �أ �لفاحتة و)تبت يد� �أبي لهب وتبَّ
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الم على مييني وي�ساري- ُبلت على نف�سي بالتحديد بني �ل�سالمني، و�سالت من عيني  -وبالتَّحديد ما بني �ل�سَّ

دموع غزيرة مل تكن �أقل تدفًقا من �لبول �لذي ُح�ِسر يف ج�سدي من يومني«.. �إهانات ل حدود لها.

وتابع: »عدت لأمتا�سك و�أ�سّد من �أزري، بعد �أن ذهب وجُع و�أمُل بطني، ولكن مل �أفلح ل�ساعات من �إيقاف دمع 

ت علّي بتلك �ل�ساعات.. ذكريات وذكريات.. وتخيَّلت �سورً� و�سورً�.. و�ساألت نف�سي: هل  عيني �لذي �سال، مرَّ

َباَل بالُل بُن رباح على نف�سه �أثناء و�أده حيًا يف �ِسعب �أبي طالب. 

وبد�أ  �لفار يف جيبو«...  �سخ  عيبو!  يا  عيبو!  يا   « وقال يل  لهب،  �أبو  �لتايل ح�سر  �ليوم  » يف  قائاًل:  وم�سى 

رت �أن �أ�سمت، فقد يكون �ل�سمت �أبلغ، �أو بالأحرى �لأ�سلوب �لذي يعر�سني لأقل �أذى، وكزين  رها.. قرَّ يكرِّ

بقدمه، وقال يل: » مو عيب عليك زملة كبري و�بتعملها على حالك »، مل �أجب قال: » بكرة برتوح تقول جلماعتك 

هاب للحمام �أي�سا«، مل �أجب، قال يل: �أنا حلفت طالق بالثالثة من  الة و�لطعام و�لذَّ �إنا منعناك من �ل�سَّ

مرتي ما �بنفلتك قبل ثالثة �أيام قابلة للتجديد«. 

وتابع:«وقتها قلت: ح�سبي �هلل ونعم �لوكيل، وبد�أ بال�سر�خ على �جلنود و�ل�سباط.. ��سمعو� �حلم�ساوي ي�ستم 

وبد�أ �جلميع ي�سرب يف  �لع�ساكر  ربي، فنزل  ب�سب  يقول  �ل�سيعي ماذ�  �بن طهر�ن  ��سمعو�  �لإلهية،  �لذ�ت 

ب�سفتي مرتد �أ�ستم �هلل، ومل �أ�ستطع �أن �أقول �إلَّ يا جبار يا جبار و�أ�سهد �هلل �أنَّ �أحدهم وهو ي�سرب بي �سب 

ديني، وقال يل: » بت�سب ربك يا كافر » مل �أعلم �أ�أ�سحك �أم �أبكي؟! 

�إعد�مه،  �ل�سهادتني قبل  نه  يلقِّ �أتى  �لذي قال ملن  �ل�سهيد »�سيد قطب«،  رت قول  �أن ذهبو� تذكَّ وقال: »بعد 

وتذكرت ما قال قطب رحمه �هلل، مع فارق �لت�سبيه بيني وبني �ساحب »�لظالل«، قلت: »ونفو�سنا مهما �سما 

�أعد�وؤنا تبقى كباًر�«.

�أن�سودته »ما�ٍس و�أعرف ما دربي وما هديف«،  �أن�سد لأبي ر�تب، وتذكرت  �أرفع من معنوياتي، وبد�أت  بد�أت 

و�لكثري من �لن�سيد، ومرَّ �ليوم ب�سكل �أ�سرع من �سابقيه، وجفَّ �لبول ب�سكل �سريع بعد �أن �ختلط مع بقية طعام 

كنت قد ��ستفرغت وجفَّ على ثيابي ب�سبب حرِّ �سجن �أريحا �لذي كنت موجوًد� فيه، ومع م�ساء �ليوم �لثالث 

متَّ فكُّ قيودي، ومتَّ و�سعي باأر�سية حمام تفوح منه ر�ئحة �لقذ�رة، و�سربت بع�س �ملاء، ومنت على �لأر�س 

�ملبلَّلة، ومل �أ�ستيقظ �إلَّ بعد وقت طويل كنت قد فقدت فيه �إح�سا�سي بالوقت و�لزمان ومو�عيد �ل�سالة. 

ل �لذي ما كاد يهوي  ِربت ب�سلك �مل�سجِّ َجْلد.. و�ستائم تطال »�سيام« و«ريان«!!. وقال: »خالل هذه �لفرتة �سُ

على ظهري حتى �أ�سرخ بال وعي، و�ُسِكب �ملاء �لبارد على ج�سدي، و�ستم »�سيام« و«�لريان«، ومل تبَق �ساردة 

و«�لأ�سطل«  �لزرد«  »و�ئل  و�ل�سيخ  �ل�سيخ  ُي�ستم  كان  ملاذ�  �أعلم  ول  »�لزهار«،  بها عر�س  وقدح  �إل  و�ردة  ول 

و«�لبيتاوي«، فقد قالو� يل �إنهم هم من ُي�سدرون فتاوى �لقتل و�لتعذيب يف غزة.

�سُت له من �أ�ساليب ل�ست ب�سدد �لكتابة عنها �لآن خرجت من �ل�سجن، وبقي �سوؤ�ل  و�أ�ساف: بعد كل ما تعرَّ

و�حد يدور يف ر�أ�سي: »هل �ل�سالة �لتي ُبْلُت فيها قبل �إنهائها كانت جائزًة �أم يتوجب عليَّ �إعادتها؟!«، �ساألت 

زوجتي فقالت: قد تكون هذه �ل�سالة �أكرَث �سالة ُكتب لك بها �أجر فال ُتعدها!.
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��ساألهم،  قالت:  و«�لأ�سطل«،  و«�لبيتاوي«  »�لزرد«  مكان  �لفتوى  ُت�سدرين  �أ�سبحت  ل!!  »قلت:  بقوله:  وختم 

و�سيجيبون عليك كما �أجبتك �أنا، فقررت �ل�سوؤ�ل فكان هذ� �ملقال، ول �أعلم ماذ� �سيكون جو�بكم �سادتنا يا 

كر�م فاأفتونا حفظكم �هلل!.

�صحيفة »الغارديان« الربيطانية تك�صف م�صاركة املخابرات االأمريكية يف تعذيب معتقلي حما�ض 

يف �صجون اأمن عبا�ض:

بالتن�سيق عن قرب مع  �أّن �سباط ��ستخبار�ت فل�سطينيني يقومون  ك�سفت �سحيفة »�لغارديان« �لربيطانية 

نظر�ئهم من وكالة �ل�ستخبار�ت �ملركزية �لأمريكية )�سي �آي �أي( ب�ساأن �عتقال عنا�سر من �أن�سار حركة 

�ملقاومة �لإ�سالمية )حما�س( يف �ل�سفة �لغربية و�لتحقيق معهم وتعذيبهم.

�لإن�سان  حقوق  جماعات  من  عدد  تقارير  �إن  قولها:  �لربيطانية  �ل�سحيفة  عن  نت«  »�جلزيرة  موقع  ونقل 

�لأمريكي  �لرئي�س  ت�سديق  على  عام  �أقل من  بعد  �أن�سار حما�س،  من  لل�سجناء  تعذيب  ر�سدت ممار�سات 

بار�ك �أوباما على قر�ر تنفيذي يحظر ممار�سة �لتعذيب �أثناء �لتحقيق مع �ملعتقلني.

ون�سبت »�لغارديان« �إىل دبلوما�سيني غربيني وم�سوؤولني �آخرين يف �ملنطقة قولهم: �إنَّ وكالة »�سي �آي �أي« تقوم 

بالإ�سر�ف على عمل جهازي �لأمن �لوقائي و�ل�ستخبار�ت �لفل�سطينيني �لتابعني لل�سلطة �لفل�سطينية.

�أجهزة  �لفل�سطينية مبثابة  �لأمنية  �لأجهزة  تعترب  �لأمريكية  �ملركزية  �ل�ستخبار�ت  وكالة  �أن  �إىل  وم�ست   

تابعة لها، و�أنها تعتربها ذر�عها �لطويلة �ملتقدمة يف �حلرب على »�لإرهاب«.

 وبينما تنكر �ل�سلطة �لفل�سطينية و�ل�ستخبار�ت �ملركزية �لأمريكية �أي �سيطرة للوكالة على عمل �لأجهزة 

�لأمنية �لفل�سطينية، تعرتفان بوجود تن�سيق م�سرتك بينهما يف �ل�سفة �لغربية.

 و�أ�سارت �لغارديان �إىل �أن من بني جماعات حقوق �لإن�سان �لتي ر�سدت تقاريرها حالت تعذيب �أو ��ستكت 

من �إ�ساءة �لأجهزة �لأمنية �لفل�سطينية يف �ل�سفة �لغربية للمعتقلني من دون حماكمة من �أن�سار حما�س، 

و�ل�سفة،  بغزة  �لفل�سطينية  »�حلق«  وجماعة  ووت�س«،  ر�يت�س  و«هيومن  )�أمن�ستي(،  �لدولية  �لعفو  منظمة 

وجماعة »بت�سليم« �لإ�سر�ئيلية، وغريها من جماعات حقوق �لإن�سان يف �لعامل.

�أنه حتى هيئة حقوق �لإن�سان �لتابعة لل�سلطة �لفل�سطينية كانت قد عربت عن »قلقها   و�أ�سافت �ل�سحيفة 

�لعميق« ب�ساأن �إ�ساءة معاملة �ملعتقلني يف �ل�سفة �لغربية.

 ومن بني �أبرز �سكاوى جماعات حقوق �لإن�سان تلك �ملتعلقة بتعر�س �ملعتقلني لل�سرب �لقا�سي �ملربح وتعذيبهم 

عن طريق »�ل�سبح« �أو ربطهم �أو تعليقهم �أو �إجال�سهم باأو�ساع متعبة وموؤملة لفرت�ت طويلة وهم مقيدون �أو 

حرمانهم من �لنوم �أو ح�سر �أعد�د كبرية منهم يف زنازين �سيقة بهدف منعهم من نيل �لر�حة.

 وم�ست �لغارديان �أنه عو�س تقدمي �ملعتقلني �إىل حماكم مدنية، فاإنه يتم عر�سهم على حماكم ع�سكرية بعد 

مرور ما ل يقل عن �ستة �أ�سهر على �عتقالهم يف معظم �حلالت.

�ملعتقلني  �أو 500 من  يقرب من 400  �سجونها مبا  باأنها حتتفظ يف  �لفل�سطينية  �ل�سلطة  تعرتف   ويف حني 

من �أن�سار حما�س، �أ�سارت �ل�سحيفة �إىل �أن �لتعذيب �لقا�سي �أدى �إىل وفاة ثالثة من �ل�سجناء من �أن�سار 
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حما�س �ل�سنة �ملا�سية، م�سرية �إىل �أن �آخرهم كان �ملمر�س هيثم عمرو )33 عاما( من �سكان �خلليل �لذي 

فارق �حلياة بعد �أربعة �أيام من �عتقاله على يد �ل�ستخبار�ت �لفل�سطينية بال�سفة �لغربية.

�لقا�سي حتى �ملوت  �س لل�سرب  �أنه تعرَّ ُكليته تدلُّ على  �لبارزَة على  �لكثريَة  �أنَّ �لكدماِت  �لتقاريُر  وك�سفت 

�لربغوثي )42  �ل�سجني جمد  �لتي حملها ج�سد  �لتعذيب  �آثار  �إىل  بالإ�سافة  �ملا�سي،  )يونيو(  يف حزير�ن 

عامًا(، و�لذي كان يعمل �إمام م�سجد بقرية كوبر �لقريبة من ر�م �هلل، و�لذي ق�سى بني �أيدي �ل�ستخبار�ت 

�لفل�سطينية يف �ل�سفة �لغربية.

تكن  مل  �إن  »�إنه  جبارين:  �سعو�ن  �لإن�سان  حقوق  عن  �ملد�فعة  �لفل�سطينية  »�حلق«  منظمة  مدير  وقال   

�ل�ستخبار�ت �لأمريكية متورطة يف تعذيب �لفل�سطينيني ب�سكل مبا�سر، فاإنه مبقدورها �ل�سغط على �لأجهزة 

�لأمنية يف �ل�سفة �لغربية لإيقاف تلك �ملمار�سات.

بع�سهم  ومفارقة  للتعذيب  �ملعتقلني  بتعر�س  علي  �أبو  �سعيد  �لفل�سطيني  �لد�خلية  وزير  �عرتف  حني  ويف   

�حلياة، حيث قال: �إن تلك �ملمار�سات لي�ست �سيا�سة ممنهجة تتبعها �ل�سلطة، و�إنه مت �تخاذ خطو�ت ملنعها 

و�إيقافها.

 وبينما �أنكر �أبو علي �أي دور �إ�سر�يف لالأمريكيني على �لأجهزة �لأمنية �لفل�سطينية، قال �إن تعاونا وثيقا يجري 

بني تلك �لأجهزة ونظري�تها يف �لوليات �ملتحدة، و�إن �لأمريكيني يقدمون �لعون و�مل�ساعدة لالأجهزة �لأمنية 

�لفل�سطينية يف �ل�سفة �لغربية.

من جانبه نفى �للو�ء عدنان �ل�سمريي �ملتحدث با�سم �أجهزة �لأمن �لفل�سطينية يف حديث لـ)بي بي �سي( �إن 

�أجهزة �لأمن �لفل�سطينية ل تربطها �أية عالقة مع �أي جهاز �أمني يف �لعامل،و�إّن تقرير )�لغارديان( ل يعتمد 

علي �أي �أ�سا�س من �ل�سحة �أو �لدقة �أو �ملعلومات �ملفحو�سة جيد�

وو�سف ما ن�سر يف �لتقرير باأنه »يعرب عن هجمة على �ل�سلطة �لفل�سطينية ل نعرف مربر�تها«.

حما�ض توؤكد ما جاء يف تقرير »الغارديان«:

له  يتعر�س  ما  �أنَّ  حما�س  حركة  �أكدت  )دي�سمرب(/2009م  �لأول  كانون   /18 �جلمعة  بتاريخ  لها  بيان  يف 

�أبناوؤها وموؤ�س�ساتها يف �ل�سفة �ملحتلة من ��ستهد�ف ياأتي يف �سياق م�سروع �ل�ستئ�سال �لذي تنفذه �سلطة 

ر�م �هلل و�لحتالل �لإ�سر�ئيلي و�لإد�رة �لأمريكية مع بع�س �لأطر�ف �لأخرى، و�أن �جلرن�ل كيث د�يتون يقود 

�أكدته �سحيفة  ما  �ملعلومات مع  ن هذه  وتت�سمَّ �لأمريكية،  �ملخابر�ت  �إ�سناٍد من  �عتمادً� على  �مل�سروع  هذ� 

)�لغارديان( �لربيطانية يف تقريرها �ليوَم حول تورط جهاز �ملخابر�ت �لأمريكية )CIA( يف �مل�ساركة يف 

�لتحقيق وتعذيب معتقلي حركة حما�س يف �سجون �سلطة ر�م �هلل، و�لإ�سر�ف �لكامل على �إد�رة جهازي �لأمن 

�لوقائي و�ملخابر�ت �لعامة، و�إز�ء هذه �ملعلومات �خلطرية؛ فاإنَّنا يف حركة �ملقاومة �لإ�سالمية »حما�س« نوؤكد 

على ما يلي: 

اأواًل: توؤكد حركة حما�س على �سحة ما ورد يف تقرير �سحيفة �لغارديان حول تورط جهاز �ملخابر�ت �لأمريكية 

يف �لتحقيق وتعذيب معتقلي �حلركة يف �سجون �سلطة عبا�س وت�ستند �حلركة يف ذلك على رو�ية معتقليها 

وتاأكيد�تهم لهذه �ملعلومات. 
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ثانياً: �إن تقرير �لغارديان يوؤكد تورط �لإد�رة �لأمريكية �ملبا�سر يف �حلرب على حركة حما�س و��ستهد�فها 

�لأمني يف �ل�سفة �ملحتلة، ويف هذ� �ل�سياق فاإن حركة حما�س تتهم �جلرن�ل �لأمريكي كيث د�يتون بقيادة هذه 

�حلرب �لأمينة بهدف حماولة ��ستئ�سالها كما تتهمه �حلركة بالعتماد على �سركات �أمنية دولية لتنفيذ هذ� 

�مل�سروع، ولذ� فاإننا يف حركة حما�س نعترب د�يتون �سخ�سية غري مرغوب فيها فل�سطينيًا ونطالبه بالرحيل، 

كما ندعو �لرئي�س �لأمريكي �أوباما �إىل �لتوقف عن هذه �ل�سيا�سة �لتي تخدم �لحتالل وتزرع �لفتنة د�خل 

�سعبنا �لفل�سطيني، و�أن ي�سحب د�يتون من �ل�سفة فورً�. 

ثالثاً: يتز�من ن�سر تقرير �لغارديان مع تعاظم حملة �لعتقالت يف �سفوف �أبناء و�أن�سار حركة حما�س حيث 

بلغ عدد �ملعتقلني منذ 1/كانون �لأول )دي�سمرب(/2009م ما يزيد عن 600 معتقل �إىل جانب �لآلف ممن 

مت ��ستدعاوؤهم �أمنيًا، هذ� �إىل جانب ت�سديد �حلملة �سد �لنو�ب ومالحقتهم و��ستهد�ف بيوتهم و�لعتد�ء 

عليهم و�إ�ساءة معاملتهم و�عتقال �أبنائهم وم�ساعديهم، ولذ� فاإننا نحمل حممود عبا�س �مل�سئولية عن هذه 

�جلر�ئم و�لتورط مع �لأعد�ء �سد �ل�سعب �لفل�سطيني ونعترب �أن هذه �ملعلومات �إىل جانب تقرير �لغارديان 

هي دليل على كذب �إدعاء�ت حممود عبا�س يف �لرغبة يف �مل�ساحلة وتربهن على �أن ت�سريحاته بهذ� �ل�ساأن 

هي جمرد �سعار�ت ز�ئفة، و�أنه ما�ٍس يف تنفيذ م�سروع �ل�ستئ�سال رغم كل �ملخاطر �لتي تتعر�س لها �لق�سية 

�لفل�سطينية خا�سة ما يتعلق بجر�ئم �ل�ستيطان و�لتهويد. 

رابعاً: �إنَّ تقرير �لغارديان يوؤكد �أن �لأجهزة �لأمنية يف �ل�سفة �ملحتلة قد جتردت من �أي �عتبار�ت وطنية 

و�أنها �سخرت نف�سها �أد�ة �أمنية خلدمة �مل�سالح �لإ�سر�ئيلية و�لأجنبية �سد �ل�سعب �لفل�سطيني. 



املبحث الثالث:

حرائر ال�سفة الغربية وجتاوزات 

اأجهزة اأمن عبا�س
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املبحث الثالث: حرائر ال�سفة الغربية وجتاوزات اأجهزة اأمن عبا�س

متهيد:

�أيدي  على  غزة  قطاع  يف  �لأمنية  و�لفو�سى  بالفلتان  بد�أت  �لتي  فل�سطني  يف  �ل�سيا�سية  �لأو�ساع  ت  تغريَّ ملا 

جمموعة �نقالبية من حركة »فتح«، و�نتهت بعملية �حل�سم �لع�سكري، وما تال ذلك من تغوُّل فتحاوي �سلطوي 

يف �ل�سفة لأجل ��ستئ�سال حركة »حما�س« ذ�ت �لمتد�د �جلماهريي و�لفكري كردة فعل على نتيجة كانو� 

هم �سبًبا يف ح�سولها على �أر�س �لو�قع، فقد بات �لو�سع خمتلًفا يف �ل�سفة، و�أ�سبح �جلميع -رجاًل ون�ساًء- 

حتت خط �لنار.

ا�س جاهدة �خرت�ق �ملنظومة �لجتماعية يف �ل�سفة، وبالأخ�س مدينة خليل �لرحمن،  وحاولت �أجهزة �أمن عبَّ

من �أجل مترير خمططها �لر�مي �إىل تفريغ �ملجتمع من قيمه وثو�بته لي�سهل عليها تطبيق �لأجندة �ل�سهيو 

- �أمريكية بدون مقاومة ول جد�ل.

لطبيعة  �ملمنهجة؛  �ل�ستئ�سال  عملية  طريق  يف  عرثة  حجر  �لأمنية  لالأجهزة  �خلليل  مدينة  �سكلت  tقد 
و�سعها �لجتماعي و�لأمني و�ل�سيا�سي، ولكنها ��ستطاعت بعد فرتة من �لزمن �خرت�ق �لدرع �لو�قي للمدينة 

�ملعادلة يف  قلب  �أنهم ميكنهم من خاللها  توهمو�  �ملدينة  وع�سكرية غريبة عن  �إد�رية  با�ستجالب عنا�سر 

�خلليل و�لو�سول �إىل �أي عن�سر يريدونه؛ مبا يف ذلك �لن�ساء.

وفيما يلي عر�ض الأبرز املمار�صات امل�صينة التي طالت ن�صاء ال�صفة الغربية:

بتاريخ 2008/6/22م: قالت حركة �جلهاد �لإ�سالمي �إن جهاز ما ي�سمى »�لأمن �لوقائي«، �خلا�سع لإمرة 

رئي�س �ل�سلطة حممود عبا�س، �أبلغ زوجة �لقيادي يف »�سر�يا �لقد�س«، �جلناح �لع�سكري للحركة بطولكرم، 

فادي كتاين باحل�سور ملقر �جلهاز. 

مكان  حول  ��ستجو�بها  ومت  �ل�ستدعاء،  ح�سب  للمقر،  ذهبت  زوجته  �أن  �جلهاد  حركة  يف  م�سدر  و�أ�ساف 

زوجها ونوعية �سالحه و�أ�سئلة ��ستجو�ب �أمنية خا�سة باأمن �لقيادي كتاين. 

اعتقال زوجة النائب االأ�صري علي رومانني.. )اأم بالل(..

�لغربية  �ل�سفة  مو�طني  �ل�سلطة  �أمن  �أجهزة  قبل  من  رومانني  علي  �لأ�سري  �لنائب  زوجة  �ختطاف  ��ستفزَّ 

ا بكر�مة و�سرف كل �ل�سعب �لفل�سطيني، و�نحطاًطا �أخالقيًّا  و� هذ� �لعمل خمجاًل وم�سيًنا وم�سًّ �ملحتلة، وعدُّ

مل ي�سبق له مثيل جتب حما�سبة ومالحقة مرتكبيه. 

�أيلول  يف  �ل�سفة  يف  »حما�س«  �لإ�سالمية  �ملقاومة  حركة  عن  �سدرت  �لتي  �لإح�ساء�ت  �آخر  كانت  وقد   

قت مع �أكرث من 220 �سيدة من �ملح�سوبات  )�سبتمرب(، بيَّنت �أنَّ �أجهزة �أمن �ل�سلطة �ختطفت و��ستدعت وحقَّ

على �حلركة، بينهن قياد�ت ن�سوية ونا�سطات يف �لعمل �خلريي وطالبات جامعيات. 

�ملو�طنني  غ�سب  �أريحا  مدينة  يف  تقلها  كانت  �لتي  �ملركبة  د�خل  من  �لرومانني  بالل  �أم  �ختطاف  و�أثار 

و�سخطهم يف �ل�سفة، و�عتربوه جتاوًز� للخطوط �حلمر �لجتماعية و�لأخالقية. 
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يقول �ملو�طن عبد �حلافظ حممود )من ر�م �هلل(: »�إن �عتقال ن�سائنا و�إجبارهن على �لذهاب �إىل مقر�ت 

�لوقائي و�ملخابر�ت و�سبحهن و�لتحقيق معهن جتاوٌز لالأعر�ف و�لتقاليد وجرميٌة ل يجب �أن يفلت مرتكبوها 

من �حل�ساب«. 

�ملو�طنة جميلة عبد �لرحمن )من نابل�س( تقول: »يتغنَّى فيا�س بتطبيق �لقانون يف �ل�سفة، فاأين تطبيقه من 

�ختطاف زوجات �لنو�ب �لأ�سرى، و�عتقال طالبات �جلامعات ملجرد ر�أيهن �ل�سيا�سي �أو تاأيديهن للمقاومة، 

و�أين فيا�س من ممار�سات »�مل�ستوطنني« ونهب �لأر��سي و�لقتحامات و�لعتقالت؟!«. 

و�أ�سافت: »�أنا �سد �نتهاك �حلريات �ملدنية و�ل�سيا�سية للمو�طنني ب�سكل عام وحتت �أي ذريعة، .....،يكفي �أن 

تكون زوجة �أ�سري لتحظى بالتكرمي و�لتقدير و�لحرت�م بدًل مما لقته من �حتجاز وتنكيل«. 

»مع �ختطاف زوجة �لنائب �لأ�سري علي �لرومانني بالكاد �سمعت باحلادثة �ملوؤ�س�سات �حلقوقية، و�لتي كانت 

�آخر من يعلم«.. بهذه �لكلمات �نطلقت �لطالبة �سهاد جميل من جامعة بري زيت و�لتي �أ�سافت: »لو كانت 

�حلادثة يف غزة من قبل »حما�س« لقامت �لدنيا ومل تقعد، مع �أن »حما�س« �أعلى و�أجلُّ من ذلك«. 

�ل�سفة  يف  �لإ�سالمي  �لجتاه  على  �ملح�سوبة  و�ل�سيا�سية  �لجتماعية  �لأطر  ت�سكوه  �سهاد  �لطالبة  �سكته  ما 

�س لها من قبل �لأجهزة �لأمنية.  دة بالنتهاكات �لتي تتعرَّ �ت �لفعل �ملندِّ �لغربية من غياب ردَّ

 وقد جاء �حتجاز »�أم بالل« �لرومانني جاء يف وقت تعاين فيه عائالت �لنو�ب و�لأ�سرى منهم ب�سكل خا�س 

من »مالحقات و�أذى �لأجهزة �لأمنية يف �ل�سفة �لغربية«؛ حيث ��ستنكر �لوزر�ء و�لنو�ب �لأ�سرى يف �سجون 

�لحتالل �عتقال زوجة �لنائب �لرومانني.

و�أكد �لنائب عن �حلركة �لإ�سالمية �ل�سيخ حامد �لبيتاوي �أن �لختطاف ��ستهدف �مل�سَّ باخلطوط �حلمر�ء 

يقبع  �لذي  �لت�سريعي«  »�ملجل�س  هيبة  ل�سرب  �إ�سافًة  فل�سطني،  و�لعرفية يف  و�لدينية  و�لجتماعية  �لوطنية 

�أغلب نو�به يف �ل�سفة �لغربية يف �سجون �لحتالل. 

حركة »حما�س« يف �ل�سفة �لغربية �أكدت �أنَّ هناك �لع�سر�ت من حالت �عتقال و��ستجو�ب �لن�ساء �لتي كانت 

تتم ل�ساعات معدودة �أو لأيام قليلة، يتم تعري�س �ملعتقالت فيها للتحقيق و�ل�ستجو�ب، كما ر�أت �حلركة �أن 

�عتقال �لن�ساء من قبل �أجهزة �أمن عبا�س ميثل �سابقًة مل ي�سل �إليها �أحد �سابًقا و�نحطاًطا كبرًي� يف �لروح 

�لوطنية وجترًد� من �أخالقيات �ملجتمع �لفل�سطيني. 

ن ملو�قف يتعر�س لها �ملختطفون من �لرجال،  وكانت خمتطفات �عُتقلن لدى �أمن عبا�س �أكدن �أنهن تعر�سْ

كال�سبح و�لتهديد و�ل�سرب �أحياًنا، ف�ساًل عن �ل�ستم و�لكالم �لفاح�س �لبذيء.

حرائر اخلليل يف مواجهة اأجهزة اأمن فريق اأو�صلو..

وقد كان �أول �لحتكاكات �ملبا�سرة بني حر�ئر �خلليل و�لأجهزة �لأمنية يف �مل�سرية �لأوىل �لتي �نطلقت تنديًد� 

�سن لل�ستم و�ل�سرب �أحياًنا من قبل عنا�سر �لأمن، ولكنهن مل ي�سمحن لهوؤلء  بالعدو�ن على غزة؛ حيث تعرَّ

بالتمادي، وكّن قادر�ت على �لدفاع عن �أنف�سهن، وملا وجدت �أجهزة �أمن عبا�س �أنها غري قادرة على جمابهة 
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�س للم�ساءلة �لجتماعية �إن متادت، ح�سدت ما ت�ستطيع من �ل�سرطة �لن�سائية يف  �لن�ساء، و�أنها �سوف تتعرَّ

ا وباءت  ا لأجل �لتنديد بالعدو�ن لتت�سلم جمابهة �لن�ساء، ولكنها مل تفلح �أي�سً �مل�سرية �لتالية �لتي كانت �أي�سً

حماولتهم بالف�سل.

�س لأر�مل  وكعادتها يف �لتعدي على رموز �حلركة �لإ�سالمية من �سهد�ء و�أ�سرى، قامت حركة »فتح« بالتعرُّ

�ست للكثري�ت منهن؛ نذكر على ر�أ�سهن  �لقياد�ت �لإ�سالمية وزوجاتهم مر�قبًة وتهديًد� و��ستدعاًء؛ فقد تعرَّ

�ملربية �لفا�سلة فتحية �مليتاين )�أم �أمين( زوجة �ل�سهيد عبد �هلل �لقو��سمي، �إ�سافة �إىل زوجة �ل�سيخ ماهر 

ت على �إثره حالتها �ل�سحية ومت نقلها �إىل �مل�ست�سفى  �ست لتحقيق قا�ٍس �متدَّ �ساعات تردَّ عبيد، و�لتي تعرَّ

بعد مغادرتها مقر �ملقاطعة.

�ملحافظة،  يف  �ل�سيا�سيني  �ملختطفني  وبنات  و�أمهات  ون�ساء  عبا�س  قو�ت  بني  �حتكاًكا  �حلو�دث  �أكرث  ومن 

ذ يوم25كانون �لأول/ دي�سمرب 2009م، �ل�ساعة �حلادية ع�سرة �سباًحا �أمام مقر �ملقاطعة  �عت�سام �سلمي ُنفِّ

مب�ساركة �لن�ساء و�لأطفال فقط، ومل ترفع فيه �أية لفتة تنظيمية، ومل تردد فيه �أي �سعار�ت حركية، فيما مل 

تتعدَّ مطالبه �لإفر�ج عن �أحبائهم �لذين يذوقون �سنوف �لعذ�ب د�خل �أ�سو�ر �ملقاطعة، فما كان من �أجهزة 

للدموع  �مل�سيل  و�لغاز  �و�ت  �لهرَّ م�ستخدمة  بالقوة،  �لعت�سام  قت  فرَّ �أن  �إل  ون�ساًء-  -رجاًل  �ل�سلطة  �أمن 

�أدى  �لثكاىل؛ مما  �لن�ساء  ول  �لأطفال �خلائفني  لدموع  دون رحمة  �لن�ساء  ح على  �ملربِّ بال�سرب  و�لعتد�ء 

�ه �إىل �سدِّ �حلجاب عن روؤو�س  �إىل نقل ثماين حالت �إىل �مل�ست�سفى، ومل يتوقف �لأمر عند هذ� �حلد، بل تعدَّ

بع�س �مل�ساركات ومتزيق جالبيبهن، هذ� ف�ساًل عن �ل�ستائم و��ستخد�م �لألفاظ �لنابية، و�كتمل ح�ساد ذلك 

�ليوم باختطاف �إحدى �لأخو�ت، وتدعى ملى �لفاخوري؛ لتكون �أول حالة �ختطاف على م�ستوى �ملحافظة تقوم 

بها �أجهزة �أمن �ل�سلطة.

يذكر �أنَّ هذ� �لعت�سام مل تقم بتغطية وقائعه �أية وكالة �أنباء على �لرغم من �أنه مت توجيه دعو�ت �إىل ما 

ها تر�جعت حتت تهديد �أجهزة �أمن �ل�سلطة  يزيد عن ع�سر وكالت؛ من �سمنها »�جلزيرة« و»رويرتز«، ولكنَّ

يف �ل�سفة.

وملا كان ملدينة �خلليل خ�سو�سيتها، حاولت �أجهزة �لأمن �لو�سول �إىل ن�سائها بطرق ل تثري حفيظة �لأهايل، 

ة فعلهم. وبالتايل تاأمن ردَّ

ومن �ملعلوم �أن �جلمعيات �خلريية يف �خلليل، خ�سو�سًا »�جلمعية �خلريية �لإ�سالمية« و«جمعية �ل�سبان �مل�سلمني« 

تعجُّ مبئات �لعامالت من �إد�ريات و�أكادمييات، فكانت طلبات تاأمني �سهادة ح�سن �ل�سري و�ل�سلوك كلما �نتهت مدة 

عقد �لعمل مدخاًل لال�ستدعاء و�لتحقيق معهن؛ حيث يتم �لتحقيق معهن حول �أمور خا�سة بتلك �جلمعيات 

ا و�إد�ريًّا وعن طبيعة �لنتماء �حلزبي لهن وعالقاتهن �لجتماعية وطبيعة �أعمال �أزو�جهن و�إخو�نهن وغري  ماليًّ

�س لالإهانة و�ملثول �أمام حفنة ل  ذلك �لكثري، لدرجة و�سلت �إ�سر�ر بع�س �لأخو�ت على �ل�ستقالة لعدم �لتعرُّ

�أخالقية من �لب�سر بهدف �حل�سول على �سهادة ح�سن �سري و�سلوك، هم �أبعد ما يكونون عنه. 
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)حرائر نابل�ض( يف بيان لهنَّ يك�صفن عن حملة ا�صتدعاءات واعتقاالت طالتهن..

�لتابعة  �لأمنية  �لأجهزة  �إنَّ  بتاريخ 2009/8/31م جاء فيه:«  نابل�س(، �سادر  با�سم )حر�ئر  ع  بيان موقَّ يف 

�لبيان:«لقد  وقال  و�لأ�سرى«،  �ل�سهد�ء  ن�ساء  �إىل  لت�سل  �حلدود  كلَّ  ت  تعدَّ ا�س،  عبَّ حممود  �ل�سلطة  لرئي�س 

و�أنَّات  وت�سحياتهم  �ل�سهد�ء  كر�مات  ت  وتخطَّ �حلدود،  كل  �ملحتلة  �ل�سفة  يف  »د�يتون«  �أجهزة  جتاوزت 

وت�سحيات �لأ�سرى خلف ق�سبان �ملعتقالت و�لزنانني.. فكان ردُّ �جلميل لهم، با�ستدعاء �أخو�تهم ون�سائهم 

وزوجاتهم«.

طالبات اجلامعات حتت خط النار:

تكثف وتركز �أجهزة �أمن �ل�سلطة �ملر�قبة يف حميط �جلامعات يف �ملدينة؛ حيث زرعت يف �جلامعات مئات 

�لإ�سالمية ومنا�سر�تها قبل طالباتها؛ حيث  �لكتلة  �أجل مر�قبة حتركات طالبات  �ملخربين و�ملندوبني من 

كانت تتمتع �لطالبات بنوع من �حل�سانة وحرية �حلركة ميكنهن من �إجناز بع�س �لأعمال، �سو�ٌء �حلركية �أو 

�لدعوية، ويف ظل �لو�قع �جلديد �لذي متثل يف حظر �لكتل �لإ�سالمية يف �ل�سفة وحماولة تهمي�سها و�إق�سائها 

عن �لو�قع �لطالبي، و�سعت �أجهزة �أمن �ل�سلطة يف �ل�سفة ن�سب عينيها مالحقة �لطالبات و�لت�سييق عليهن 

ومنعهن من �لقيام باأي ن�ساط مهما كان، حتى ولو كان دعويًّا بحًتا ل دخل له بال�سيا�سة ل من قريب ول من 

بعيد.

وقد �تبعت �أجهزة �أمن �ل�سلطة يف �ل�سفة �لغربية �لكثري من �لأ�ساليب من �أجل �لتاأثري يف �لطالبات و�ل�سغط 

على ذويهن، فكانت مر�قبة �لأجهزة �خللوية و�لتحّركات حتى خارج �أ�سو�ر �جلامعة، ُثمَّ �لتحذير من جانب 

�لت�سييق من  تبد�أ مرحلة  �إىل ذويهن مبا�سرة، وهنا  �لأجهزة ت�سل  تلك  يعملون يف  لهنَّ  �أو معارف  �أقارب 

�لأهل، تتبعها �لتهديد �ملبا�سر عرب �جلو�لت، ثم تفتقت �أذهانهم عن �لتهديد باأ�ساليب ل �أخالقية باختالق 

ت ن�ساطاتهن �لب�سيطة د�خل �جلامعة، و�أخرًي� كانت  ق�س�س عارية عن �ل�سحة يقومون بن�سرها �إن ��ستمرَّ

�ل�ستدعاء�ت.

ة باَب �ل�ستدعاء قبَل ما يزيد عن عام تقريًبا، عندما  وقد طرقت �أجهزة �أمن �ل�سلطة يف �ل�سفة ولأول مرَّ

ة �إىل �إحدى طالبات جامعة �خلليل �إحدى بنات قياد�ت �حلركة �ملعتقلني، وقد  مَتَّ توجيه ��ستدعاء ولأول مرَّ

د�خل  و�لدها  �إىل  �ل�سفة خرًب�  �ل�سلطة يف  �أجهزة  بت  �سرَّ فيما  �لقر�ر،  لهذ�  �لمتثال  وذووها  رف�ست هي 

�ملعتقل باأنهم قامو� باختطاف �بنته على خلفية ن�ساطها �لطالبي يف �جلامعة.

وملا مل يكن مل�ساألة �ل�ستدعاء�ت ذلك �لأثر �ملرجو جلاأت تلك �لأجهزة �لأمنية �إىل �أ�سلوب �ل�ستدعاء �ملقرون 

بعدم  �لتعهد  على  و�أجربتهم  �لطالبات  ع�سر�ت  �أمور  �أولياء  ��ستدعاء  �لأخرية  �لفرتة  يف  مَتَّ  فقد  د؛  بالتعهُّ

م�ساركة بناتهم يف �أي ن�ساط للكتلة �لإ�سالمية مهما كان �سغرًي� و�إل دفع غر�مة قدرها 25 �ألف �سيقل )حو�يل 

6250 دولر( �أو �ختطاف بناتهم!

وح�سب ��ستطالعات �لر�أي �لعام يف �ل�سارع �خلليلي، فاخلليل -كما غريها من مدن �ل�سفة- موؤهلة للمزيد 
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�س �ملبا�سر حتت تهمة تاأييد حركة »حما�س« �أو  من �لت�سعيد، ولن تكون ن�ساوؤها مبناأى عن �لختطاف و�لتعرُّ

�لقرب منها.

، هو ذلك  �س للن�ساء بدون �أي ر�دٍع دينيٍّ ول �أخالقيٍّ و�لغريب يف �لأمر �أن كل ما يحدث يف �ل�سفة من �لتعرُّ

�ل�سمت �ملطبق �لذي يلف �ملوؤ�س�سات و�جلمعيات و�ملنظمات �حلقوقية، خا�سة �لن�سوية منها، ثمَّ �أين وز�رة 

ا يحدث يف �ل�سفة؟! ولأية �مر�أة �أن�سئت هذه �لوز�رة؟! �سوؤون �ملر�أة ممَّ

التدخل لالإفراج  امل�صري  تنا�صد خادم احلرمني والرئي�ض  اأجهزة عبا�ض  عائالت معتقالت لدى 

عنهن:

ا�س خادم �حلرمني �ل�سريفني و�لرئي�س �مل�سري �لتدخل  نا�سدت عائالت عدٍد من �ملعتقالت لدى �أجهزة عبَّ

لالإفر�ج عن �لأخو�ت �ملعتقالت. 

ر ��ستدعاء �لأخو�ت �لفا�سالت من �أخو�ت �ل�سهد�ء و�أخو�ت �لأ�سرى،  وبيَّنت �لعائالت �أنَّ �لأجهزة �لأمنية ُتكرِّ

ثم تقوم هذه �لأجهزة بـ«�سبحهن« و�إهانتهن لعدة �ساعات، و�أحيانًا لأيام، و�سط �حلر �ل�سديد. 

ُي�سانا  �أن  يجب  و�لعر�س  �لعربي  فال�سرف  ُيعقل،  ول  ُيقبل  ل  �لأجهزة  به  تقوم  ما  �أنَّ  �لعائالت  و�أ�سافت 

�أن يقاَوم مبختلف �لطرق  للم�س و�لإهانة بحجة مقاومة �لحتالل، وهو �لذي يجب  �سا  �أن يتعرَّ وُيحفظا ل 

و�لأ�ساليب. 

و�أعربت عائالت �ملعتقالت عن ثقتها �لعالية يف خادم �حلرمني و�لرئي�س �مل�سري و�أملها بهما لل�سغط على 

ووقف  و�عتقالهن،  لالحتالل  �ملطلوبني  وزوجات  و�لفتيات  �ملوؤمنني  ن�ساء  ��ستدعاء  لوقف  �هلل  ر�م  �سلطة 

�لعتقال �ل�سيا�سي ب�سكٍل عامٍّ كي ينجح �حلو�ر �لوطني، وتعود �للُّحمة للوطن �ملقد�س. 





املبحث الرابع: 

م�ساجد ال�سفة الغربية يف قب�سة حكومة 

فيا�س غري ال�سرعية
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املبحث الرابع: م�ساجد ال�سفة الغربية يف قب�سة حكومة فيا�س غري ال�سرعية

متهيد:

وتوجيه  وبرعاية  �أمريكي،  �ل�سهيو  �مل�سروع  مع  �ملت�ساوقة  �ل�سرعية«  »غري  فيا�س  �سالم  حكومة  �نتهجت 

ينا�سر  �أو  يدعم  مْن  كلِّ  على  �لت�سييق  �سيا�سة  د�يتون«،  »كيث  �لأمريكي  �جلرن�ل  بال�سفة؛  باأمر  �حلاكم 

م �لأفو�ه ومتنع و�سول كلمة �حلق �إىل �آذ�ن  م�سروع �ملقاومة �لتي تنتهجه حركة حما�س، فبد�أت بامل�ساجد لتكمِّ

ت عنا�سرها �لأمنية يف رحاب �جلامعات �لفل�سطينية بال�سفة؛ للت�سييق على  �أبناء �ل�سعب �لفل�سطيني، و زجَّ

طالبها وطالباتها، ومر�قبة حتّركاتهم ون�ساط �لكتلة �لإ�سالمية، و�لتحكم يف �نتخابات �لطلبة و�لتاأثري يف 

نتائجها، ولتمعن بعد ذلك يف مالحقة �أئمة وخطباء �مل�ساجد و�لطلبة و�لأكادمييني، بالختطاف و�لعتقال 

و�ل�ستدعاء و�حلجز ملدد خمتلفة، ثمَّ ملمار�سة جرمية �لإق�ساء �لوظيفي بحق �لكو�در �لرتبوية و�لتعليمية، 

وحرمانهم من ممار�سة دورهم يف تربية وتعليم �جليل �لفل�سطيني.

 – ا�س  عبَّ ل�سلطة  �لتابعة  �لأمنية  �أجهزة  لنتهاكات  و�لتوثيق  �سد  بالرَّ نعر�س  �لكتاب  من  �لف�سل  هذ�  ويف 

فيَّا�س، �سد م�ساجد �ل�سفة �لغربية، ونا�سطي �حلركة �لطالبية يف جامعاتها، كما نك�سف حجم وخطورة 

�لإق�ساء �لوظيفي �لذي طال كو�در وعنا�سر تنتمي �إىل حركة �ملقاومة �لإ�سالمية )حما�س( خا�سة وم�سروع 

�ملقاومة على وجه �لعموم.

ول يختلف �ثنان عن �لدور �لذي تقوم به �مل�ساجد يف تربية وتوعية وتعليم �ملجتمع �لفل�سطيني، وملا كانت 

هذه �مل�ساجد تعدُّ �ملنرَب �لذي يعطي �لتوجيهاِت �لتي تدعو �إىل �حلفاظ على �لثو�بت �لوطنية وعدم �لتفريط 

�سات، وت�ستقطب م�ساجد �ل�سفة �لغربية يف حمافظاتها ومدنها وقر�ها جماهرَي و��سعًة بف�سل  باحلقوق و�ملقدَّ

�لحتالل،  �لتعامل مع  �لإ�سالم يف  �أحكام  �سرح  كبرٍي يف  دور  ومدر�سوها من  �أئمتها وخطبائها  به  يقوم  ما 

و�س عن �لأعر��س. و�سرورة �ل�سمود يف وجه �ملخططات �ل�سهيونية �لقا�سية بق�سم �لأر��سي و�لدَّ

�لقائمني  ومالحقة  حلرمتها،  �ملنظم   �ل�ستهد�ف  كان  دوَرها،  �مل�ساجد  تاأدية  �أمام  �لطريق  وقطع  وللجم 

عليها، بالعتقال و�لختطاف و�ل�ستدعاء، وكذ� منع �لأن�سطة �مل�سجدية من حلقات علم ودرو�س، و�جتماعات 

يف �ملنا�سبات �لدينية.

ي �لكيان �ل�سهيوين، من جهة، ومن ظلم �لأجهزة �لأمنية  فلم ت�سلْم م�ساجُد �هلل يف �ل�سفة �لغربية من تعدِّ

ا�س، وكيِد وز�رة �لأوقاف يف حكومة فيَّا�س غري �ل�سرعية. �لتابعة ل�سلطة عبَّ

ال�صفة  واأجهزتهما �صد م�صاجد  املبحث ر�صٌد وتوثيٌق النتهاكات �صلطة عبَّا�ض- فيَّا�ض  ويف هذا 

الغربية والقائمني عليها، من اأئمة وخطباء وموظفني يف وزارة االأوقاف:

بتاريخ 2008/08/30م: �قتحمت �أجهزة �لأمن يف مدينة �خلليل )جنوب �ل�سفة �لغربية(، م�سجدً� يف بلدة 
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�سوريف يف �ملدينة وقامت بتدني�سه بدعوى �لتفتي�س. 

وقد �أقر �ملكتب �لإعالمي لل�سرطة �لفل�سطينية يف �ل�سفة �لغربية، على غري �لعادة، باأنه جرى �ليوم �ل�سبت 

)8/30( ومب�ساعدة �لأجهزة �لأمنية �قتحام �أحد م�ساجد بلدة �سوريف باخلليل �ملحتلة. 

وزعمت �ل�سرطة، ح�سب ما جاء يف بيانها و�لذي وزع على و�سائل �لإعالم ومت ن�سره �سباح �ليوم �ل�سبت، �أنه مت 

�لعثور على »مو�د حتري�سية«، وهي »من�سور�ت، �سالح �أبي�س«، د�خل �حد م�ساجد �لبلدة، ح�سب �دعائها. 

وبينت �ل�سرطة يف بيانها �أنه مت �عتقال من و�سفتهما بـ »مطلوبني للعد�لة« وجتار خمدر�ت، و�أن �ملطلوبني 

عليهم ق�سايا جنائية. 

وتعدُّ هذه �ملرة �لأوىل �لتي تعرتف فيها �ل�سرطة باقتحام وتدني�س �مل�ساجد مبعاونة �لأجهزة �لأمنية، حيث 

كان يالحظ يف �ل�سابق �أن جهاز �ل�سرطة يناأى بنف�سه عن �خلالف بني »حما�س« و»فتح«. 

- خمطط �صلطة فريق اأو�صلو للق�صاء على اأئمة وخطباء م�صاجد ال�صفة:

ط تقوم به �ل�سلطة �لفل�سطينية يف �ل�سفة �لغربية بقيادة  �أماطت م�سادر �سحافية »عربية« �للثام عن خمطَّ

حركة فتح ل�ستهد�ف �أئمة �مل�ساجد �لتابعني حلركة حما�س، بذريعة منع �لتحري�س لالنقالب �سد �ل�سلطة.

وفى تقرير خا�ٍس ل�سحيفة »يديعوت �أحرونوت« �لعربية بعنو�ن: »�إعادة تعليم �أئمة م�ساجد �ل�سفة �لغربية« 

ة �سلطة عبا�س لإعادة �لتعامل من جديد مع �خلطاب �لديني د�خل �مل�ساجد، وقالت:-»منذ  ثت عن خطَّ حتدَّ

حركة  حماربة  �إىل  تهدف  خطو�ت  �لفل�سطينية  �ل�سلطة  حكومة  �تخذت  غزة،  قطاع  على  حما�س  �سيطرة 

حما�س، ووقف تعاظم قوتها د�خل �ل�سفة �لغربية«. م�سرية �إىل �أن رجال �ل�سلطة �سنو� حربًا بال هو�دة �سد 

كل من ي�ستبه يف �ن�سمامه حلركة حما�س، �أو يدعمها باأي �سكل من �لأ�سكال.

وقالت »يديعوت �أحرونوت« يف تقريرها: �إنَّ �ل�سلطة �لفل�سطينية �سعت �أي�سًا �إىل »جتفيف« موؤ�س�سات �لدعوة 

و�ملنظمات �خلريية، وحل  بع�س �جلمعيات  باإغالق  �لغربية، حيث قامت  �ل�سفة  �لتابعة حلركة حما�س يف 

�لبع�س �لآخر، ونقلها ل�سيطرة رجال حركة فتح.

كما عملت �سلطة فريق �أو�سلو ب�سر��سة غري م�سبوقة �سد �سيطرة حما�س على دور �لأيتام، و�لأندية �لجتماعية، 

و�لعياد�ت �خلريية، وغريها من �ملوؤ�س�سات �لتي تدعم وتر�سخ من �ملكانة �ل�سعبية حلركة حما�س بني �أبناء 

�ل�سعب �لفل�سطيني يف �ل�سفة.

وح�سب �ل�سحيفة �لعربية، فقد عملت �ل�سلطة �لفل�سطينية �أي�سًا على »�إعادة تعليم« �أئمة �مل�ساجد وت�سديد 

�لرقابة على خطبهم �لأ�سبوعية و�أن�سطتهم د�خل �مل�ساجد.

لطة خالل �لعامني �ملا�سيني، وبخا�سة خالل �ل�سهور �لأخرية يف  وطبقًا للخطة �ملو�سوعة فقد جنحت �ل�سُّ

�إق�ساء ع�سر�ت، بل �ملئات من �أئمة �مل�ساجد �ملح�سوبني على حركة حما�س، يف �ل�سفة �لغربية عن عملهم 

فيها، خا�سة من �مل�ساجد �لرئي�سية، ومتَّ ��ستبد�لهم باأئمة تابعني حلركة فتح، و�لذين ل يتعدون �إىل �حلدود 

�ل�سيا�سية يف خطبهم، وقد برز ذلك جليًا خالل �لعدو�ن �ل�سهيوين �لأخري على قطاع غزة.

وعن �سيطرة �سلطة فريق �أو�سلو على م�ساجد �ل�سفة، ك�سف �أحُد �لأئمة يف منطقة ر�م �هلل ل�سحيفة »يديعوت 
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�أحرونوت« قائال:- »�إنَّنا نح�سل ب�سكل دوري من وز�رة �لأوقاف و�ل�سوؤون �لدينية يف �ل�سلطة �لفل�سطينية على 

قائمة حتتوي على مو�سوعات خطبة يوم �جلمعة �لأ�سبوعية، ومن �ملحظور على �لأئمة �أن يحيدو� عن تلك 

ه لنا �لتعليمات ب�سكل دوريٍّ باألَّ نتجاوَز �خلطوَط �حلمر�ء خالل �خلطب؛ فمنذ زمن بعيد  �ملو�سوعات، وتوجَّ

ق �أحد من �لأئمة د�خل �مل�ساجد �إىل �ملو�سوعات �ل�سيا�سية«. مل يتطرَّ

وت�سيف »يديعوت �أحرونوت« يف تقريرها باأنَّ ن�ساط �ل�سلطة �لفل�سطينية �سد م�ساجد �ل�سفة حظي با�ستح�سان 

»�إ�سر�ئيل«، �لتي تابعت من خالل عمالئها وجو��سي�سها ما يحدث ويدور د�خل تلك �مل�ساجد. ونقلت �ل�سحيفة 

�لعربية عن م�سوؤول رفيع �مل�ستوى يف حركة فتح قوله:-»�إنَّ �ل�سلطة �لفل�سطينية ترى �ل�سيطرة على �مل�ساجد 

�سربًة قويًة حلركة حما�س« معتربً� �أنَّ ذلك ي�سّر بالبنية �لتحتية �لع�سكرية حلما�س.

�ل�سيخ  �لفل�سطينية  �ل�سلطة  �لدينية يف  �أنَّ وزير �لأوقاف و�ل�سوؤون  �إىل  و�أنهت �ل�سحيفة تقريَرها بالإ�سارة 

»جمال بو�طنة« �لذي يقود �حلملة �سد �أئمة حما�س يف م�ساجد �ل�سفة �لغربية، هو من �أكرث �ملكروهني لدى 

حركة حما�س. 

- رم�صان 2009م يف ال�صفة الغربية.. اأئمة وخطباء مغيَّبون يف �صجون عبَّا�ض

باحلزن و�لفرح معًا ��ستقبلت م�ساجد �ل�سفة �لغربية �سهر رم�سان �ملبارك؛ فرٌح ب�سهر �ل�سيام و�لنت�سار�ت 

حمة و�لإح�سان، وحزن وغ�سة عظيمة لفر�غ �مل�ساجد من  و�لفتوحات �لعظيمة، �سهر �لطاعة و�لغفر�ن و�لرَّ

�ل�سفة  تعي�س  حيث  ا�س؛  عبَّ و�سجون  �لحتالل  �سجون  بني  عني  �ملوزَّ �لرت�ويح  و�أئمة  فيها  و�مل�سلني  �دها  روَّ

�لغربية �ملحتلة ظروفًا �أمنية بالغَة �لتعقيد، يتالقى فيها �جلهد �لأمني لالحتالل مع جهد �أجهزة »د�يتون« 

�ُد �مل�ساجد وحفظة �لقر�آن �لكرمي ومدر�سو  يف ��ستهد�ف عنا�سر حركة »حما�س« ون�سطائها، ومن بينهم روَّ

عون على �سجون  �أحكام �لتجويد و�لتف�سري �لذين يتغيَّب �أغلبهم �لآن عن م�ساجد �ل�سفة �لغربية، حيث يتوزَّ

�سلطة فريق »�أو�سلو«.

�د �مل�ساجد هو �أكرث ما ي�سفي �أجو�ء �حلزن على م�ساجد �ل�سفة يف �ل�سهر �لف�سيل، لكن  غياب �لأئمة وروَّ

ذ�ت  كبرية  م�سايقات  �أي�سًا  تعاين  �لتي  �مل�ساجد  و�مل�سلني يف  �لنا�س  تزيد من حزن  �أخرى  عو�مل  هناك 

طابع �أمني على �لدرو�س و�ملو�عظ �لتي عادًة ما يقوم بتقدميها م�سايخ من فئة �ل�سباب وطلبة �لعلم �ل�سرعي 

�ملعروفني يف مناطقهم، وهذه جميعها ظو�هر �ختفت حتت وطاأة �ل�سغط �لأمني على �ملحا�سر�ت و�لدرو�س 

و�لندو�ت �لدينية، وحظرت حتت عنو�ن : )حماربة �لتحري�س(، يف ظلِّ غياٍب و��سٍح للخطب �لدينية �جلامعة 

�لتي تنع�س حياة �لنفو�س يف رم�سان؛ حيث يتم �إعد�د خطب �جلمع و�ملنا�سبات لالأئمة و�خلطباء من ِقبل 

ع �خلطب �ملختلفة على �لأئمة يف خمتلف مو�قعهم، قاتلة �لإبد�ع وقدرة �خلطيب على  وز�رة �لأوقاف �لتي توزِّ

ا�س.  خلق لغة �إقناع وتو��سل خا�سة بينه وبني �لنَّ

ا�س  �لنَّ بني  �جلميل  �لجتماعي  �لتو��سل  فر�ُس  �لكرمي  �ل�سهر  يف  �لغربية  �ل�سفة  م�ساجد  عن  تغيب  كما 

ت �لعمل عليها خمالفًة؛  من خالل �لإفطار�ت �جلماعية �لتي حظرتها »حكومة« فيَّا�س غري �ل�سرعية وعدَّ
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دهم على ثقافة �مل�سجد!.  ع �لنا�س وتوحِّ باعتبارها جتمِّ

ور�يات  و�لتربيك  �لتهاين  �لغربية لفتات  �ل�سفة  �لتحري�س غابت عن م�ساجد  فعاليات  وحتت عنو�ن منع 

�لتوحيد �لتي عادة ما كانت تزد�ن �مل�ساجد بها يف رم�سان، كما �ختفت فعاليات كثرية �أخرى؛ من �سمنها 

�مل�سابقات �لرم�سانية �مل�سجدية و�ملطبوعات و�لن�سر�ت �لدينية و�لتثقيفية. 

�س �أ�سحاُب �لعزمية من رجاِل قيام �للَّيل ل�سربٍة قا�سيٍة بعد منع »حكومة« فيا�س �لقيام �لليلي �لطويل  وتعرَّ

عن طريق �إ�سد�ر وز�رة �لأوقاف مر��سيم مينع مبوجبها فتح �مل�ساجد بعد �سالة �لرت�ويح، وهو ما منع �لكثري 

من �ل�سبان من �أد�ء �سالة قيام �للَّيل و�لتهجد �لطويل �لذي �عتادو� عليه. 

وهكذ� ت�سري �أيام رم�سان يف �ل�سفة �لغربية نحو �فتقاد روح �لعبادة �ملميزة، وتغيب عنها �لفعاليات �لروحية 

�لتي طاملا �أحيت قلوبًا وقادتها �إىل طريق �لإميان.

- م�صاجد ال�صفة الغربية  واالفرتاء باحتوائها اأ�صلحة:

عاء�ت  ��ستهجنت »ر�بطة علماء فل�سطني« �فرت�ء�ت �لأجهزة �لأمنية على م�ساجد �ل�سفة �لغربية �ملحلة، و�لدِّ

باحتو�ء تلك �مل�ساجد على مو�دَّ ذ�ت عالقٍة باملقاومة �لفل�سطينية. 

طات �لحتالل �ل�سهيوين ل�ستهد�ف ُدور  وقالت �لر�بطة يف بياٍن لها: »�إن هذ� �لفرت�ء ُيَعدُّ »ت�ساوقًا مع خمطَّ

�لعبادة، وحماربة َدورها �لريادي يف �حلفاظ على �جليل �مل�سلم من �ل�سياع«. 

دمًة ل�ستباحة حرمة بيوت �هلل يف �ل�سفة �لغربية؛ وذلك  رت من �أن تكون تلك �لفرت�ء�ت و�لدعاء�ت ُمقِّ وحذَّ

�لقطاع،  و�لهمجي على  �لرببري  �ل�سهيوين خالل عدو�نها  به قو�ت �لحتالل  �لذي قامت  للدور  ��ستكماًل 

و�لتي �سوَّت بالأر�س 45 م�سجًد�، و�أحلقت �أ�سر�ًر� بالغة بـ55 م�سجًد�. 

وذكرت �لر�بطة �أنَّ حماربة بيوت �هلل و�ل�سد عنها من �أعظم �لكبائر، م�ستح�سرًة قول �هلل تعاىل:  »َوَمْن 

اأَْظلَُم ِمَّْن َمَنَع َم�َساِجَد اهلِل اأَْن ُيْذَكَر ِفيَها ا�ْسُمُه َو�َسَعى ِف َخَراِبَها اأُْولَِئَك َما َكاَن لَُهْم اأَْن 

ْنَيا ِخْزٌي َولَُهْم ِف االآِخَرِة َعَذاٌب َعِظيٌم« البقرة 114  َيْدُخلُوَها اإِالَّ َخاِئِفنَي لَُهْم ِف الدُّ

جرمية  عن  و�لكف  ر�سدهم،  �إىل  �لعودة  �إىل  وقادتها  �لغربية  �ل�سفة  يف  �لأمنيَة  �لأجهزَة  �لر�بطُة  ودعت 

ومغت�سبيه،  �لحتالل  �عتد�ء�ت  من  وحمايتهم  �سعبهم،  �أبناء  خلدمة  جهودهم  وتكري�س  �لأمني،  �لتن�سيق 

�لتجروؤ على  ود عن حيا�سها، ل  و�لذَّ ِقبل �لحتالل،  �ملُ�ستباَحة من  �لإ�سالمية  ف�ساًل عن حماية �ملقد�سات 

بيوت �هلل بالفرت�ء عليها و�لزج يف �أتون مناكفاٍت �سيا�سيٍة ل تخدم م�سرية �حلو�ر �لوطني. 

�أن تكون لديها  �أبو عبيدة �لناطق �لإعالمي با�سم »كتائب �ل�سهيد عز �لدين �لق�سام«  من جهته، فقد نفى 

عته �لأجهزة �لأمنية يف �ل�سفة �لغربية من �سبط خمترٍب لت�سنيع �لعبو�ت يف �أحد  �أية معلومات حول ما �دَّ

�مل�ساجد، معترًب� هذه �لأقاويل ��ستهد�ًفا للم�ساجد، وتربيًر� لالحتالل. 

تعاونًا مع �لحتالل،  �لغربية  �ل�سفة  �مل�ساجد يف  �لإ�ساعات �سد  ام �حلديث وترويج  �لق�سَّ ت كتائب  كما عدَّ

ويعطيه ذريعًة �أمام �لعامل ل�ستهد�ف �مل�ساجد وتدمريها كما حدث يف حرب �لفرقان، حيث متَّ ق�سد وتدمري 
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ع�سر�ت �مل�ساجد بنف�س �لتهمة �لتي روجتها �أجهزة �أمن �سلطة ر�م �هلل دون �إثبات. 

وجاء �إعالن �لأجهزة �لأمنية عن وجود م�سنع للمتفجر�ت د�خل م�سجد يف �لوقت �لذي تزد�د فيه �ملخاطر 

فني �ل�سهاينة ل�ساحاته، ودعوة قادة  و�لتهديد�ت للم�سجد �لأق�سى ب�سبب تكرر �قتحام �مل�ستوطنني و�ملتطرِّ

�ملتطرفني لأكرب عملية �قتحام للم�سجد �لأق�سى غدً� �خلمي�س 

 - معاناة م�صاجد ال�صفة من اعتداءات املغت�صبني وانتهاكات اأجهزة اأمن فريق اأو�صلو:

رة من ِقَبل جنود �لحتالل �ل�سهيوين  تعاين �مل�ساجد يف �ل�سفة �لغربية من �لعتد�ء�ت و�لقتحامات �ملتكرِّ

و�ملغت�سبني من جهٍة، ومن ِقبل �أجهزة �أمن عبا�س من جهٍة �أخرى، لتقع بني مطرقة �لحتالل و�سند�ن �سلطة 

»فتح« �لتي مل تختلف �عتد�ء�تها على تلك �مل�ساجد من �لإحر�ق و�لقتحام وحتطيم �ملحتويات و�عتقال �لأئمة 

و�مل�سلني. 

و�أثارت حادثة �إحر�ق �ملغت�سبني �ل�سهاينة م�سجَد بلدة يا�سوف ق�ساء حمافظة �سلفيت، وتز�منها مع �قتحام 

�ملقاومة  حركة  �نطالقة  ذكرى  مع  وطولكرم،  ونابل�س  �خلليل  يف  �مل�ساجد  من  عدًد�  �ل�سلطة  �أمن  �أجهزة 

�أمن  وعنا�سر  �لحتالل  بني  يربط  �لذي  �مل�سبوه  �لدور  عن  جديدة  قدمية  ت�ساوؤلت  »حما�س«؛  �لإ�سالمية 

عبا�س. 

�لأمن  �أجهزة  وبعد يومني فقط من تلك �جلرمية و�قرت�ب منا�سبة ذكرى �نطالقة حركة »حما�س«؛ �سنَّت 

دون  للحركة  و�سعار�ت  ر�يات  وجود  بذريعة  �لغربية  �ل�سفة  مدن  يف  �مل�ساجد  من  لعدٍد  �قتحاماٍت  �سل�سلة 

�د �مل�ساجد.  مر�عاة حرمتها، بالإ�سافة �إىل حملة �ختطافاٍت طالت �ملئات؛ من بينهم ع�سر�ت �لأئمة وروَّ

و�سبقت ذلك حملة �ختطافات يف �ملخيم طالت عددً� من موظفي وز�رة �لأوقاف �ل�سابقني وحفظة لكتاب �هلل 

من بلدة يطا �ملجاورة. 

�س �أي�سًا يف وقٍت متز�مٍن »م�سجد �سعد بن �أبي وقا�س« يف بلدة �إذنا ق�ساء �خلليل لالقتحام من ِقَبل  وتعرَّ

�أجهزة �أمن �ل�سلطة، ومت �ختطاف عدٍد من �مل�سلني؛ بينهم موؤذن �مل�سجد، كما مت �عتقال موؤذن م�سجد دور� 

�لكبري ح�سني �حلروب. 

و�سملت حملة �لختطافات ع�سر�ت �لأئمة؛ عرف منهم �ل�سيخ مر�د عودة �إمام »م�سجد �سيد�« ق�ساء حمافظة 

طولكرم، و�ل�سيخ ع�سام رمانة �إمام »م�سجد بريزيت �لكبري« ق�ساء ر�م �هلل، و�ل�سيخ يو�سف �سر�سور، وهو 

حافظ لكتاب �هلل و�إمام م�سجد، و�ل�سيخ وليد �سو�حلة �إمام »�مل�سجد �لغربي« لبلدة ع�سرية �ل�سمالية ق�ساء 

نابل�س، وغريهم �لكثريون. 

�س لالختطاف من ِقَبل �أجهزة �أمن �ل�سلطة يومني و�أفرج عنه بعدها،  وروى �أبو جماهد -وهو �إمام م�سجٍد تعرَّ

دوه بالختطاف فرتة  قني من �أجهزة �أمن �ل�سلطة يف �ل�سفة هدَّ وهي �ملرة �لر�بعة �لتي يعتقل فيها- �أنَّ حمقِّ

مفتوحة دون مدة زمنية حمدودة يف حال وجدو� ر�ية �أو بياًنا د�خل �مل�سجد �لذي يعمل فيه �إمامًا، �سو�ء �أعلم 

�أم مل يعلم، كما طالبوه بالإبالغ عن �أي �سخ�س ير�ه يعلق �أية ر�ية �أو لوحة يف �مل�سجد تتعلق بحركَتْي »حما�س« 

و»�جلهاد �لإ�سالمي«. 
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بينما مل  يا�سوف  م�سجد  �إ�سالح  �إعادة  تولَّت  �أنها  �لتي زعمت  ر�م �هلل  �سلطة  �لتز�من كذب  ويك�سف هذ� 

ك دورية و�حدة ملنع �عتد�ء �ملغت�سبني، بينما تعمل جاهدة للو�سول �إىل �لبلدة لختطاف ن�سطاء حركة  حترِّ

»حما�س« من خالل �لتن�سيق �لأمني مع �لحتالل �ل�سهيوين. 

�ست  تعرَّ �لغربية  بال�سفة  �مل�ساجد  مئات  �أن  ر�سمية  غري  �إح�سائيات  تظهر   2009 عام  �نتهاء  قرب  ومع 

لالقتحام من ِقَبل �أجهزة �أمن �ل�ّسلطة و�ختطاف �أئمتها وموؤذنيها ورو�دها، عد� م�سادرة �أجهزة �حلا�سوب 

باإحر�قها  يقومون  �لذي  و�ملغت�سبني  �لحتالل  قو�ت  قبل  من  وتدني�سها  منها،  �حلائط  وجمالت  و�لكتب 

وحتطيم نو�فذها وكتابة �ل�سعار�ت �مل�سيئة �إىل �لإ�سالم و�مل�سلمني على جدر�نها.

عبد  �ل�سيخ   )6/25( �لأربعاء  م�ساء  �لوقائي«  »�لأمن  جهاز  من  عنا�سر  �ختطف  2008/6/25م:  بتاريخ 

�حلليم ثابت »�أبو �لرب�ء«، من مقر �سركته يف بلدة بيتونيا، ونقل �إىل جهة جمهولة. 

وقال �سهود عيان: �إنَّ عنا�سر من �لأمن �لوقائي �قتحمت مقر �سركة حملية ل�ستري�د قطع غيار �ل�سيار�ت 

وزيوت �ملحركات من بلدة بيتونيا قرب ر�م �هلل، و�عتقلت �ل�سيد ثابت ونقلته �إىل جهة جمهولة. 

حركة  يف  �لن�ساط  بتهمة  �سنو�ت   5 من  لأكرث  �لحتالل  �سلطات  لدى  �عتقل  ثابت  �أنَّ  ذكره،  �جلدير  ومن 

�ملقاومة �لإ�سالمية »حما�س«، ويعترب من رجال �لأعمال �لناجحني يف �ل�سفة �لغربية. 

بتاريخ 2008/7/20م: �ختطف جهاز �لأمن �لوقائي �لتابع لعبا�س �ل�سيخ �أديب فريد وهد�ن )42 عامًا( من 

قرية رنتي�س 30 كم �إىل �لغرب من مدينة ر�م �هلل بحجة ن�ساطه يف حركة »حما�س«. 

لعة: �إنَّ وهد�ن توجه �إىل مقر �جلهاز بعد ��ستدعائه للمقابلة يوم �لإثنني �ملا�سي، حيث  وقالت م�سادر مطَّ

جرى حتويله �إىل ق�سم �لتحقيق يف �سجن بيتونيا �لتابع جلهاز �لأمن �لوقائي يف ر�م �هلل. 

ى لإ�سابته ب�سكل خطري يف عموده  ة �سهور حلادث �سري مرّوع، �أدَّ ومن �جلدير ذكره، �أنَّ وهد�ن تعر�س قبل عدَّ

�لفقري وفقر�ت �لرقبة، مكث على �إثرها يف م�ست�سفى ر�م �هلل ملدة �سهر لتلقي �لعالج.  

�ل�سلطة  رئي�س  لإمرة  �خلا�سعة  �لأمنية  �لأجهزة  �ختطفت  طولكرم؛  حمافظة  يف  2008/7/21م:  بتاريخ 

حيم دروبي، وذلك بعد ��ستدعائهما للمقابلة. ا�س �ل�سيَخني جمال حامد وعبد �لرَّ حممود عبَّ

بتاريخ 2009/7/3م: و��سلت مديرية �أوقاف طولكرم قر�رها يف منع �ل�سيخ يا�سني هدبه �إمام م�سجد قفني 

ق�ساء طولكرم من �خلطابة لالأ�سبوع �لثالث على �لتو�يل.

كما �أقدمت حكومة فيا�س » �لال�سرعية على نقل �ملوظف يف مديرية �أوقاف �أريحا �سعيد �إبر�هيم �ل�سرفندي 

من وظيفة » مدير د�ئرة �مل�سجد �لأق�سى » �إىل موؤذن وخادم على خلفية �سيا�سية، علمًا �أنه يحمل �سهادة 

�ملاج�ستري.

بتاريخ 2009/7/4م: بعد �لإفر�ج عنه من �سجون �لوقائي و�ل�ستخبار�ت و�ملخابر�ت، قامت د�ئرة �أوقاف 

�سلفيت مبنع �ل�سيخ حممد علقم �إمام م�سجد �ل�سحابة من خطبة �جلمعة.

�أمام م�سجد  �أبو �سالل، من  بتاريخ 2008/7/6م: �ختطفت �أجهزة �لأمن يف حمافظة نابل�س، �ل�سيخ بكر 

عمر بن �خلطاب يف �ملدينة.
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بتاريخ 2008/7/16م: قامت قوة من جهاز �لأمن �لوقائي باقتحام م�سجد �لعموري يف �ملدينة بعد �سالة 

و�أجربو�  وخمي�س،  �ثنني  يوم  كل  تاأديتها  �عتادو�  و�لتي  �لقيام،  �سالة  يوؤدون  �مل�سلون  كان  بينما  �لع�ساء، 

ر نهاد عويوي. �مل�سلني على �خلروج من �مل�سجد، و�عتقلو� عددً� منهم، ُعِرَف منهم �لأ�سري �ملحرَّ

بتاريخ 2008/07/24م: �ختطفت �أجهزة �لأمن �لتابعة لإمرة حممود عبا�س يف حمافظة ر�م �هلل، �ل�سيخ 

�أحمد قدح من �سقبا غرب �ملدينة بعد يومني من �لإفر�ج عنه من �سجون جهاز �لأمن �لوقائي، بعد �عتقال 

د�م 70 يومًا.

بتاريخ 2008/7/26م: �ختطفت �أجهزة �لأمن يف حمافظة نابل�س، �ل�سيخ �أحمد ح�سني، �إمام م�سجد ومدير 

مدر�سة �ملغرتبني يف بري نبال، ويف حمافظة ر�م �هلل، �ختطفت �ل�سيخ �ساكر �أبو �سليم، �إمام م�سجد رنتي�س، 

و�أحد مبعدي مرج �لزهور حيث تعر�س للتعذيب �ل�سديد.

ويف حمافظة طولكرم، �ل�سيخ حممود �حل�سري �إمام م�سجد �لرو�سة يف �ملدينة، �ل�سيخ عمار �لبدوي مفتي 

�ملحافظة، �ل�سيخ طالل �جليتاوي مدير مر�كز حتفيظ �لقر�ن �لكرمي يف �ملدينة، �ل�سيخ �أبو �لأرقم من خميم 

نور �سم�س، �ل�سيخ عمار مناع �إمام �مل�سجد �جلديد يف �ملدينة.

م�سجد  �إمام  �سليم،  �أبو  �ساكر  �ل�سيخ  فيَّا�س  عبا�س-  �أمن  �أجهزة  �ختطفت  و�لبرية  �هلل  ر�م  ويف حمافظة 

�س للتعذيب �ل�سديد. رنتي�س، و�أحد مبعدي مرج �لزهور، وتعرَّ

بتاريخ 2008/7/27م: �عتقلت �أجهزة �أمن �ل�سلطة يف حمافظة نابل�س، �ل�سيخ جعفر ها�سم، �إمام م�سجد 

و�ل�سيخ  نابل�س،  �لكرمي يف  �لقر�آن  �إذ�عة  �لطيبة يف  )�لكلمة  برنامج  وهو مقدم  �لقدمية،  �لبلدة  �لتينة يف 

م�سطفى �لكوين، �إمام م�سجد �لإمام علي، وع�سو جلنة حتفيظ �لقر�آن �لكرمي �لتابعة للجنة زكاة نابل�س، 

�لأغرب، ع�سو جمل�س  و�ل�سيخ فيا�س  �لهدى يف خميم ع�سكر �جلديد.  �إمام م�سجد  و�ل�سيخ جمال مر�سود 

ر من �سجون �لحتالل، و�ملعتقل �ل�سابق لدى �أجهزة �ل�سلطة �لفل�سطينية. بلدية نابل�س، و�لأ�سري �ملحرَّ

 ويف حمافظة طولكرم، �ختطفت كالًّ من: �ل�سيخ عدنان �ل�سفاريني، و�ل�سيخ حممد �جلالد �إمام �أحد �مل�ساجد 

يف �ملدينة، و�ملفتي عمار �لبدوي، و�ملو�طنني نا�سر �أبو دية، ومفيد �لأ�سقر، �ملوظَفني يف وز�رة �لأوقاف.

بتاريخ 2009/7/28م: �أغلقت �لأجهزة �لأمنية يف مدينة قلقيلية يوم �أم�س مركز �لزهر�ء لتحفيظ �لقر�آن 

نابل�س  حمافظة  ويف  �ملدينة.   يف  �ملر�بطني  مدر�سة  يف  و�لكائن  قلقيلية(،  �إ�سالمي  لنادي  )�لتابع  �لكرمي 

ر  �ختطفت خمابر�ت عبا�س، �ل�سيخ �سميح عليوي، �ملعتقل �ل�سابق لدى �لأجهزة �لأمنية، �ل�سيخ �لأ�سري �ملحرَّ

�سر�ر حمادنة، من بلدة ع�سرية �ل�سمالية و�ملفرج عنه منذ �أيام من �سجون �لحتالل. �ل�سيخ �سميح عليوي، 

ر �سر�ر حمادنة، من بلدة ع�سرية �ل�سمالية و�ملفرج  معتقل �سابق لدى �لأجهزة �لأمنية. �ل�سيخ �لأ�سري �ملحرَّ

�مل�سجد  �إمام  وهو  �ل�سمالية  ع�سرية  بلدة  من  �سو�حلة،  وليد  �ل�سيخ  �لحتالل.  �سجون  من  �أيام  منذ  عنه 

�أحمد  و�ل�سيخ  نابل�س،  �أمام مول  �ختطافه من  ��ستية، مت  نابل�س عمر  �سمال  تل  قرية  بلدية  رئي�س  �لغربي. 

ح�سني �إمام م�سجد ومدير مدر�سة �ملغرتبني يف بري نبال.
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ويف حمافظة ر�م �هلل، �ختطفت كالًّ من: �ل�سيخ حممد عمرو »�أبو جهاد«، �إمام م�سجد عني م�سباح. ويف 

ر�عي. ويف حمافظة  كفر  قروي  �لدكتور زهري �سو�حلة، ع�سو جمل�س  كالًّ من:  �ختطفت  حمافظة جنني، 

يف  �لت�سريعي  مكتب  ومدير  جماعني  زيتا  م�سجد  �إمام  �لقا�سي،  ماجد  �ل�سيخ  من:  كالًّ  �ختطفت  �سلفيت، 

�سلفيت. �ل�سيخ يو�سف قنرب، �إمام م�سجد فرخة.

بتاريخ 2008/7/31م: �ختطفت �أجهزة �لأمن يف حمافظة نابل�س، كالًّ من: �ل�سيخ مازن ديوكات، من رجال 

�لإ�سالح يف نابل�س.

ر �ل�سيخ بالل �سويلم، ع�سو  بتاريخ 2008/8/2م:  �ختطفت �أجهزة �لأمن يف حمافظة قلقيلية، �لأ�سري �ملحرَّ

جمل�س بلدية �ملدينة.

بتاريخ 2008/8/11م: �ختطفت �أجهزة �لأمن يف حمافظة طولكرم، �ل�سيخ �سكري عو�س �إمام م�سجد نور 

�سم�س.

بتاريخ 2008/8/12م: �ختطفت �أجهزة �لأمن يف حمافظة ر�م �هلل، �ل�سيخ نا�سر �لق�سر�وي ع�سو بلدية 

بيتونيا، بعد �قتحام منزله. ماجد �لقا�سي، مدير مكتب �لت�سريعي يف �سلفيت و�إمام م�سجد زيتا جماعني. 

�ل�سيخ �أحمد عبد �حلافظ من زيتا جماعني، بعد ��ستدعائه للمقابلة.. ويف حمافظة �سلفيت، �ختطفت �ل�سيخ 

حمافظة  يف  و  لالأ�سرى.  �أحر�ر  مكتب  مدير  �لثالثة.  للمرة  �إ�سكاكا  م�سجد  �إمام  ح�سان،  �أبو  حرب  ح�سام 

�خلليل، �ختطفت نوح منا�سرة، مدير جمعية �لأعمال �خلريية بعد �قتحام مقرها باملدينة.

بتاريخ 2008/8/14م: �ختطفت خمابر�ت عبا�س يف حمافظة �أريحا، �ل�سيخ �أبو نائل رزق، �ملدير �لإد�ري 

جلمعية �ل�سالح �خلريية.

بتاريخ 21/ 8/ 2008 م: �ختطفت �أجهزة �لأمن يف حمافظة �خلليل: �ل�سيخ ح�سن �إبر�هيم �ل�سروف، من 

نوبا غرب �خلليل.

بتاريخ2008/8/25م: �ختطفت �أجهزة �لأمن يف حمافظة قلقيلية، �ل�سيخ ح�سام �أبو غو�س.

بتاريخ 30/ 8/ 2008م:  �ختطفت �أجهزة �لأمن يف حمافظة �خلليل، �ل�سيخ زكريا �أحمد ن�سار �إمام م�سجد 

خر�سا. و�ملو�طن وليد علقم موؤذن م�سجد خر�سا.

�إمام م�سجد  �ل�سيخ حممد �جلالد،  �أجهزة �لأمن يف حمافظة طولكرم،  بتاريخ 2008/8/31م: �ختطفت 

قبل  فيها �جلالد من  يختطف  �لتي  �لر�بعة  �ملرة  وهذه  للمر�جعة،  ��ستدعائه  بعد  �ل�سفاريني، يف طولكرم 

�لأجهزة �لأمنية. 

�ل�سيخ  دجن،  بيت  قرية  م�سجد  موؤذن  نابل�س،  حمافظة  يف  �لأمن  �أجهزة  �ختطفت  2008/9/1م:  بتاريخ 

معت�سم حنني. يف حمافظة جنني، �ختطفت �ل�سيخ �أحمد �سالطنة، وهو م�ساب مبر�س �ل�سرطان، ويتلقى 

ه؛ وكانت بقيمة)2000  �لعالج حاليًا، بعد �قتحام منزله لياًل ، وم�سادرة ما كان يف بيته من �أمو�ل تخ�سّ

دينار �أردين و 2000 �سيقل(.  ونقل �ل�سيخ �أ�سامة ربايعة من بلدة ميثلون �إىل �مل�ست�سفى، نتيجة تعذيبه يف 

�سجون �لأجهزة �لأمنية.
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م�سجد  موؤذن  �ماتني،  �سو�ن  با�سم  قلقيلية،  حمافظة  يف  �لأمن  �أجهزة  �ختطفت  2008/9/8م:  بتاريخ 

�ماتني. و�ل�سيخ عبد �لنا�سر غامن، �إمام م�سجد �ماتني

بتاريخ 2008/9/19م: �ختطفت �أجهزة �لأمن يف حمافظة طوبا�س، �ل�سيخ حممد بني مطر.

بتاريخ 22/ 9/ 2008م: �ختطفت �أجهزة �لأمن يف حمافظة ر�م �هلل، �ل�سيخ عبد �لعزيز �لعاروري، بعد �أيام 

من �لإفر�ج عنه من �سجون �لحتالل. ويف حمافظة طوبا�س، �ل�سيخ مهدي بني عودة.

بتاريخ 23/ 9/ 2008م: �ختطفت �أجهزة �لأمن يف حمافظة نابل�س، �ل�سيخ فرج �أكرم رو�جبة، وهو �إمام 

م�سجد بلدة روجيب.

بتاريخ 2008/10/4م: �ختطفت �أجهزة �لأمن يف حمافظة قلقيلية، �ل�سيخ �أنور مر�عبة وكيل م�ساعد وز�رة 

�لأوقاف مر�سح ت�سريعي من بلدة ر�أ�س عطية، معتقل يف �سجن بيتونيا.

بتاريخ 2008/10/7م: �ختطفت �أجهزة �لأمن يف حمافظة قلقيلية، �لوكيل �مل�ساعد يف وز�رة �لأوقاف �أنور 

�إمام م�سجد �ل�سيخ عاهد ع�ساف، بعد ��ستدعائه  مر�عبة، بعد ��ستدعائه للمقابلة. يف حمافظة طولكرم، 

للمقابلة.

بتاريخ 2008/10/9م: �قتحمت �أجهزة �لأمن يف حمافظة بيت حلم، م�سجد بالل بن رباح، و�سادرت جهاز 

حا�سوب من د�ر �لقر�ن �لكرمي. 

بتاريخ 2008/10/26م: �قتحمت �لأجهزة �لأمنية يف حمافظة طولكرم، كالًّ من: �ستة م�ساجد م�ساجد يف 

مدينة طولكرم بعد ظهر �ليوم، بحثا عن ر�يات �لتوحيد �خل�سر�ء، و�أز�لو� مل�سقات ولوحات دعوية من تلك 

�مل�ساجد. ومن �مل�ساجد �لتي مت مد�همتها، م�سجد �لرو�سة، وم�سجد زيد، وم�سجد يون�س، وم�سجد �لعموري، 

وهي م�ساجد يف �أحياء خمتلفة من مدينة طولكرم، و�مل�سجد �لقدمي وم�سجد فاطمة يف �ساحية �رتاح غرب 

�ملدينة. 

�أكرب م�ساجد  بتاريخ 2008/11/22م: �قتحمت �لأجهزة �لأمنية يف حمافظة طولكرم، »�مل�سجد �جلديد« 

�ملحافظة ومنعو� »حزب �لتحرير« من �إكمال حما�سرة يف �مل�سجد حول �لو�سع �لقت�سادي �لعاملي. 

بتاريخ 2008/11/16م: �ختطفت �أجهزة �لأمن يف حمافظة نابل�س، �ل�سيخ عبد �لنا�سر منى بعد �قتحام 

منزله.

مكان  من  �جلعربي،  جو�د  �ل�سيخ  �خلليل،  حمافظة  يف  �لأمن  �أجهزة  �ختطفت  2008/12/2م:  بتاريخ 

عمله.

بتاريخ 2008/12/9م: �قتحمت �لأجهزة �لأمنية يف حمافظة طولكرم، كالًّ من: بلدة بلعا �سرق طولكرم، 

ليلة �لعيد ود�همو� م�سجد �لهدى و�لتقوى يف �حلي �لغربي من �لبلدة، و�أنزلو� ر�يات خ�سر�ء �ملكتوب عليها 

�سعار �لتوحيد من على منربه.

�مل�سجد  موؤذن  �ل�سبع،  هالل  �ل�سيخ  جنني،  حمافظة  يف  �لأمن  �أجهزة  �ختطفت  2008/12/22م:  بتاريخ 
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�لكبري يف �ملدينة.

بتاريخ 2009/8/5م: �قتحمت قوة من �أجهزة �أمن �ل�سلطة يف �ساعات فجر �لأوىل، م�سجد �لتوحيد يف بلدة 

�ليامون، من �أجل �إز�لة ر�ية خ�سر�ء معلَّقة على مئذنة �مل�سجد، و��ستدعت موؤذن �مل�سجد، و��ستجوبته عن 

�ل�سخ�س �لذي قام بتعليق �لر�ية.

بتاريخ 2009/8/6م: قام جهاز �لأمن �لوقائي بطوبا�س باعتقال نبيل �أبو عرة، مدير �لوعظ و�لإر�ساد يف 

مديرية �أوقاف طوبا�س، بعد �قتحام منزله يف قرية عقابا، وهو ع�سو جمل�س قروي عقابا، وخطيب م�سجدها، 

ورجل �لإ�سالح �ملعروف فيها.

بتاريخ 2009/8/12م: �قتحم جهاز �ملخابر�ت م�سجد »يون�س« مبدينة طولكرم، و�عتقلت كالًّ من: جودت 

�لزغل، حممد كنعان، حممد ن�سر �هلل، حممد �جلندب، علي �جلندب، جماهد �ل�سايف، حمزة �ل�سايف.كما 

ف بوز�رة �لأوقاف.  �عتقل �جلهاز نف�سه حممود �حلجار، �ملوظَّ

لطة م�سجَد قرية دير �سرف غرب مدينة نابل�س، وقامت  بتاريخ 2009/8/19م: �قتحمت �أجهزة �أمن �ل�سَّ

مب�سادرة عدٍد من �أجهزة �حلا�سوب من مكتبته.

خطيب  �جلالد  حممد  �ل�سيخ  ف�سل  على  �ل�سرعية،  غري  فيا�س  حكومة  �أقدمت  2009/8/20م:  بتاريخ 

ومدر�س مبدينة طولكرم، كما �أقدمت �حلكومة ذ�تها على ف�سل �ل�سيخ يو�سف زقوت، �إمام وخطيب م�سجد 

ة �أ�سهر  �ل�سالم يف طولكرم، وذلك على خلفية �لنتماء �ل�سيا�سي، علمًا �أنَّ �ل�سيخ يو�سف كان قد �عتقل عدَّ

ا�س. يف �سجون �سلطة عبَّ

بتاريخ 2009/8/22م: �عتقل جهاز �لأمن �لوقائي �إمام م�سجد مبدينة �خلليل، �ل�سيخ حازم جماهد، وذلك 

بعد �لإفر�ج عنه من �سجن �ملخابر�ت �لعامة �لتابع ل�سلطة عبا�س.

�أجهزة عبا�س م�سجد �لغرباء يف بلدة تفوح غرب مدينة �خلليل، وقامت  بتاريخ 2009/8/23م: �قتحمت 

باإز�لة �سور �ل�سهيدين �لقائدين نز�ر ريان و�سعيد �سيام.

بتاريخ 2009/9/12م: �ختطفت �أجهزة �أمن عبا�س �إمام »م�سجد حي �لأق�سى« يف طولكرم بعد مد�همتها 

�إياه يف موعد �لإفطار؛ حيث �أقيم �إفطار جماعي ل�سكان �حلي، و�أفادت م�سادر حملية �أنَّ عنا�سر �أمن عبا�س 

د�همت »م�سجد حي �لأق�سى« �لقريب من �ساحية ��سويكة �سمال طولكرم يف موعد �لإفطار، و�ختطفت �إمام 

�مل�سجد �ل�سيخ مهدي �ملالح. 

�إفطاًر� جماعيًّا ل�سكان �حلي؛ حيث جمع �ل�سرت�كات  �أن نظم  �إمامه بعد  وجاء �قتحام �مل�سجد و�ختطاف 

ممن يرغب يف �مل�ساركة و�أقيم �لإفطار كما هي �لعادة كل عام ويف معظم �مل�ساجد، ولكن �أجهزة �أمن عبا�س 

و�أرهبتهم  �إفطارهم،  �ست عليهم  ونغَّ �مل�سجد  �إفطار رم�ساين، فد�همت  �أهل �حلي على  لها جتمع  َيُرق  مل 

و�ختطفت �إمامهم. 

ا�س �ل�ستهجان و�لإد�نة من �سكان �حلي، و�عتربوه  ولقى هذ� �لت�سّرف غري �ملرّبر من ِقبل عنا�سر �أمن عبَّ
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دو� عليه كلَّ عام.  �عتد�ًء على �أب�سط حقوق �ملو�طنني، وهو �لتجمع من �أجل �لطعام كما تعوَّ

�لفو�ر لالجئني  »وقائي« عبا�س م�سجَد معاذ بن جبل يف خميم  �قتحمت قوة من  بتاريخ 2009/12/13م: 

ت  هذه �لقوة  �أعد�د كبرية من عنا�سر  هذ� �جلهاز؛ حيث قامت باإز�لة عدٍد  جنوب مدينة �خلليل،  و�سمَّ

�ياِت  من ر�ياِت �لتَّوحيد �خل�سر�ء من د�خل �مل�سجد وعلى �سطحه بعد حما�سرته، وذكر �سهود عيان �أنَّ �لرَّ

ة �سنو�ت، ولي�ست جديدة.  موجودٌة د�خَل �مل�سجد منذ عدَّ

- اأوقاف ال�صلطة وت�صخري منابرها للنيل من الدكتور ال�صيخ القر�صاوي:

�لإ�سالمية  �ملقاومة  �أفر�د حركة  منازل  على  و��سعة  �أو�سلو حملة مد�همات  فريق  �سلطة  �أمن  �أجهزة  �سنَّت 

مدينة  يف  و�أئمتها  �مل�ساجد  خطباء  منازل  �ملد�هامات  هذه  و�سملت  عالر،   بلدة  يف  و�أن�سارها  »حما�س« 

م على  طولكرم، و�ختطفت 12 على �لأقل؛ وذلك لرف�سهم �لن�سياع لتعليمات »وزير« �أوقاف عبا�س بالتهجُّ

�ل�سيخ �لعالمة �لدكتور يو�سف �لقر�ساوي، عرف منهم �ل�سيوخ: حممود �حل�سري �إمام »م�سجد �لرو�سة« 

�لكبري«  �سم�س  نور  »م�سجد  �إمام  عو�س  و�سكري  وخطيبه،  �لقدمي«  »�مل�سجد  �إمام  �لعتيلي  وليث  وخطيبه، 

وخطيبه، وغ�سان ما�سي )خطيب متنقل(. 





املبحث اخلام�س: 

مالحقة نا�سطي احلركة الطالبية يف 

ال�سفة الغربية
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املبحث اخلام�س: مالحقة نا�سطي احلركة الطالبية يف ال�سفة الغربية

متهيد:

�لتابعة حلركة �ملقاومة  البية يف جامعات �ل�سفة �لغربية، و�ملتمثلة يف �لكتلة �لإ�سالمية  ل �حلركُة �لطُّ ُت�سكِّ

ا�س، من خالل حمالتها �لأمنية، �لر�مية  �لإ�سالمية )حما�س(،  هدفًا لالأجهزة �لأمنية �لتابعة ل�سلطة عبَّ

ة عن �رتباطها بالوطن وثو�بته  للق�ساء على كّل ما له �سلة بحركة حما�س، فن�ساطات �لكتلة �لإ�سالمية �ملعربِّ

ومقد�ساته، جتعل من نا�سطيها �سيدً� ثمينًا، لتقوم تلك �لأجهزة بالعتقال و�لختطاف و�ل�ستدعاء، للت�سييق 

على �أن�سطتها، و�ل�سماح للكتل �لطالبية �لأخرى ذ�ت �لنهج  �ملتفق مع �سلطة �أو�سلو.

ا�س �لأمنية يف �ل�سفة �لغربية  �لتي طالت �حلركة �لطالبية يف جامعات  وفيما يلي ر�سٌد لنتهاكاِت �أجهزة عبَّ

�ل�سفة و موؤ�س�ساتها �لرتبوية، وتوثيق لعمليات �لختطاف و�لعتقال �لتي طالت �لطالب عمومًا، وطلبة �لكتلة 

�لإ�سالمية على وجه �خل�سو�س:

�لطالب  �ختطفت  �خلليل،  حمافظة  يف  �لد�يتونية  �ل�سلطة  �أمن  �أجهزة  �ختطفت  2008/6/16م:  بتاريخ 

�أ�سرف زهور �لطالب يف جامعة بولتكنك فل�سطني.

بتاريخ 2008/6/18م: �ختطفت �أجهزة �أمن �ل�سلطة � �لطالب يف جامعة بريزيت، تامر جمال من حمافظة 

ر، �أفرج عنه منذ �أ�سبوعني من �سجون �لحتالل.  �سلفيت، وللعلم فاإنَّ �لطالب �أ�سري حمرَّ

بتاريخ 2008/6/24م: �أعلنت »�لكتلة �لإ�سالمية« يف جامعة �لنجاح �أنَّ  جمموعة �لت�سالت �لفل�سطينية 

ممثلة ب�سركة »جو�ل«، قامت بحجب خدمة �لر�سائل �لتي تتو��سل بها �لكتلة �لإ�سالمية مع طلبتها. 

ود�أبت �لكتلة �لإ�سالمية على مر��سلة طلبتها يف جامعة �لنجاح �لوطنية، عن طريق �إر�سال ر�سائل �جلو�ل لهم 

عرب هذ� �ل�سم، غري �أنها تفاجاأت باحلظر غري مرّبر من قبل �سركة »جو�ل«. 

و��ستنكرت �لكتلة �لإ�سالمية يف جامعة �لنجاح �لوطنية على ل�سان ممثلها » �أبو �سهيب« هذ� �لإجر�ء، و�لذي 

جاء ح�سب و�سفه ملحاولة حتديد وحما�سرة عمل »�لكتلة �لإ�سالمية«، و�أ�ساف: �أن كل هذه �ملحاولت �سوف 

تف�سل �أمام �إي�سال �سوت �لكتلة �إىل طلبتها ومنا�سريها«. 

بتاريخ 2008/6/25م: �عتقلت �لأجهزة �لأمنية يف حمافظة �خلليل �لطالب يف جامعة �خلليل عي�سى �سالح 

من بلدة يطا، بعد ��ستدعائه للمقابلة للمرة �لتا�سعة على �لتو�يل. 

ويف حمافظة قلقيلية �عتقلت �لأجهزة �لأمنية �لطالب �جلامعي �سامر نوفل من قرية حجة ق�ساء �ملدينة، يف 

�لوقت �لذي و��سلت هذه �لأجهزة �عتقال �لطالب يف �لثانوية �لعامة �أنور �أبو فارة منذ �أ�سبوع، وهو من بلدة 

�سوريف.

بتاريخ 29/ 6/ 2008م: �ختطفت �أجهزة �لأمن يف حمافظة طوبا�س، �لطالب معتز في�سي �سبانة، �لطالب 

يف جامعة �لقد�س �ملفتوحة. �ملحا�سر عالء قباجة، وهو حما�سر يف كلية �لعروب، وكالهما من �أن�سار حركة 

�جلهاد �لإ�سالمي.
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بتاريخ 2008/07/3م: �ختطفت �أجهزة �لأمن يف حمافظة نابل�س، �لطالب عبد �هلل ب�سار�ت ممثل »�جلماعة 

�لإ�سالمية« يف جامعة �لنجاح �لوطنية. 

بتاريخ 2008/7/21م: �ختطفت �لأجهزة �لأمنية يف حمافظة طولكرم، �لطالب يف جامعة �لقد�س �ملفتوحة 

�ختطاف  �لأجهزة على  تلك  �أقدمت  فقد  �أما يف حمافظة �خلليل  للمقابلة.  ��ستدعائهم  بعد  �ساهر عدو�ن 

بعد  �لأطر�س  بركات  حممد  �خلليل  جامعة  يف  و�لطالب  ع�سافرة،  عي�سى  �لبولتيكنك  جامعة  يف  �لطالب 

��ستدعائهما للمقابلة. 

بتاريخ 2008/07/27م:  �ختطفت �أجهزة �لأمن يف حمافظة نابل�س، �لطالب عا�سم تيم، �لطالب يف جامعة 

�لنجاح �لوطنية، �لدكتور ريا�س عبد �لكرمي �ملحا�سر يف جامعة �لنجاح �لوطنية وم�ساعد رئي�س �جلامعة 

�سجون  من  ر  حمرَّ �أ�سري  وهو  �لهند�سة،  كلية  يف  طالب  �ساهني  حافظ  وقدري  و�لتطوير،  �لتخطيط  ل�سئون 

ر معتز �لطاهر ع�سو جمل�س �لطلبة يف جامعة  �لحتالل ومعتقل �سابق لدى �أجهزة �ل�سلطة. و�لأ�سري �ملحرَّ

�لنجاح عن �لكتلة �لإ�سالمية، و �أحمد قطناين، طالب در��سات عليا يف كلية �ل�سريعة بجامعة �لنجاح، وهو 

�ل�سهيدين  ��ست�سهد مع  �لذي  �ل�سهيد �ل�سحفي عثمان قطناين  �ل�سلطة، و�سقيق  �أجهزة  معتقل �سابق لدى 

�لوطنية،  �لنجاح  جامعة  يف  �لطالب  �سنب،  �أبو  حممد  �لنتفا�سة.  بد�ية  يف  �سليم  وجمال  من�سور  جمال 

و�أ�سامة حافظ �ساهني، �لطالب يف كلية �لهند�سة يف جامعة �لنجاح، و�لدكتور حممد �ل�سليبي، حما�سر يف 

كلية �ل�سريعة يف جامعة �لنجاح، و�لأ�ستاذ نور �ل�سريدة، مدير �ملدر�سة �لإ�سالمية �لأ�سا�سية للذكور وهو �أحد 

مبعدي مرج �لزهور.

ا�س- فيَّا�س �ملهند�س منري عمر مدير مكتب �لتعليم �لعايل  ويف حمافظة طولكرم �ختطفت �أجهزة �أمن عبَّ

يف �ملدينة.

ر �إيهاب دغل�س، �لطالب  بتاريخ 2008/07/28م: �ختطفت �أجهزة �لأمن يف حمافظة نابل�س، �لأ�سري �ملحرَّ

يف جامعة �لنجاح، معتقل �سابق لدى �لأجهزة �لأمنية. �لأ�ستاذ حممد �أبو �لعز، معتقل �سابق لدى �لأجهزة 

�لأمنية.

ر حممد �ل�سخ�سري، طالب يف جامعة  بتاريخ 2008/7/31م: �ختطفت �أجهزة �لأمن يف نابل�س، �لأ�سري �ملحرَّ

�لنَّجاح �لوطنية.

وز�رة  موجه يف  قدح،  �سامل  �ملو�طن  �هلل،  ر�م  �لأمن يف حمافظة  �أجهزة  �ختطفت  2008/8/4م:  بتاريخ 

�أحمد �سو�ملة،  �أكرم تالحمة، طالب يف جامعة بري زيت. ويف حمافظة طوبا�س،  �لرتبية و�لتعليم. �لطالب  

مدير خميم �لفارعة ومعتقل �سابق لدى �لأجهزة �لأمنية.

بتاريخ 2008/8/11م: �ختطفت �أجهزة �لأمن يف حمافظة بيت حلم، حممد فوؤ�د �لزبون طالب يف جامعة 

وبا�سم  �سعيبات طالب يف جامعة بيت حلم،  ونور دنون، طالب يف جامعة بيت حلم، وعبد �هلل  بيت حلم. 

�سباتني، طالب يف جامعة �لقد�س �ملفتوحة ببيت حلم. 
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بتاريخ 12/ 8/ 2008م: �ختطفت �أجهزة �لأمن يف حمافظة ر�م �هلل، �لأ�ستاذ باملدر�سة �لإ�سالمية ح�سن 

قدومي بعد �قتحام منزله يف بري زيت. 

بتاريخ 2008/8/14 م: �ختطفت �أجهزة �لأمن يف حمافظة نابل�س، حممد م�سباح �لأغرب، موظف باملدر�سة 

�لإ�سالمية معتقل لدى �لأمن �لوقائي.

بتاريخ 18/ 8/ 2008م: �ختطفت �أجهزة �لأمن يف حمافظة ر�م �هلل، �لطالب جالل كامل عر�بي نخلة، 

بو��سطة وقائي بيتونيا.

بتاريخ 2008/8/20م: �ختطف جهاز �ملخابر�ت، �لطالب �جلامعي م�سعب ب�سري خالل تو�جده يف �سوق 

طولكرم ظهر �لأربعاء 8/20، وهذه �ملرة �لثانية �لتي يختطف فيها من قبل �ملخابر�ت.

قلقيلية  مدينة  يف  �لإ�سالمية  �لدعوة  كلية  لطالبات  �سكنًا  �لأمن  �أجهزة  �قتحمت  2008/8/21م:  بتاريخ 

)�سمال �ل�سفة �لغربية(، وذكرت م�سادر حملية �أن عنا�سر �لأجهزة �لأمنية د�همو� �سكن �لطالبات )�سكن 

�لرحمة �خلريي( �لتابع لكلية �لدعوة �لإ�سالمية م�ساء �خلمي�س )8/21( وعبثو� مبحتوياته وفت�سوه تفتي�سا 

دقيقا، ونهبو� بع�س مقتنيات �لطالبات �للو�تي مل يكن موجود�ت يف �ل�سكن حلظة �ملد�همة. 

�أقدمت عليه �لأجهزة  لـها، ما  �لإ�سالمية يف ت�سريٍح  �لدعوة  �لإ�سالمية يف كلية  �لكتلة  �أد�نت  من جانبها، 

�لأمنية من �نتهاك حلرمة �لكلية وحرمة �لطالبات باقتحام �سكنهن و�لعبث مبقتنياتهن وم�سادرة بع�سها، 

معتربة هذ� �لعمل �مل�ستهجن منافيًا لعاد�تنا وثقافتنا و�أخالقنا«.

بتاريخ 2008/8/26 م: �ختطفت �أجهزة �لأمن يف حمافظة بيت حلم، �ختطفت �لطالب يف جامعة �لنجاح 

تامر  �لبوليتكنك  جامعة  يف  �لطالب  �ختطفت  قلقيلية،  حمافظة  ويف  فوكني.  و�دي  من  منا�سرة،  حممد 

ع�ساف. 

بتاريخ 2008/8/28م: �ختطفت �أجهزة �لأمن يف حمافظة نابل�س، �لأ�ستاذ بالل ��ستية من قرية تل، �لأ�ستاذ 

قا�سم عمر �سعادة، من ع�سريه �ل�سمالية. 

بتاريخ 2008/9/3م: �ختطفت �أجهزة �لأمن يف حمافظة نابل�س، �لطالب يف جامعة �لنجاح �أيوب معال. ويف 

حمافظة جنني، �ختطفت �ملدر�س �أحمد مرعي دقة �أثناء خروجه من �ملدر�سة.

جامعة  يف  �لطالب  �سلهب،  �سائد  �خلليل،  حمافظة  يف  �لأمن  �أجهزة  �ختطفت  2008/9/7م:  بتاريخ 

�لبولتكنك، بعد ��ستدعائه للمقابلة.

و يعقوب  نابل�س كالًّ من �ملعلمني؛ ر�ئد �سو�ن،  �أجهزة �لأمن يف حمافظة  بتاريخ 2008/9/8م: �ختطفت 

�سو�ن.

بتاريخ 2008/9/10 م: �ختطفت �أجهزة �لأمن يف حمافظة نابل�س، كالًّ من: �ملدر�س عبد �هلل عودة، من 

قرية دير �حلطب بعد ��ستدعائه للمقابلة. ويف حمافظة �خلليل، �ختطفت كالًّ من: �لطالب مهند �لهيموين، 

و�لطالب �أكرم حجة، و�لطالب عبد �هلل �سويكي. وجميعهم طالب يف جامعة بولتكنك فل�سطني. 
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�سامة،  �أبو  تامر  �لطالب  من:  كالًّ  �خلليل،  حمافظة  يف  �لأمن  �أجهزة  �ختطفت  2008/9/11م:  بتاريخ 

و�لطالب �إياد �سبانة، و�لطالب ر�أفت �ساللدة، وجميعهم يدر�سون يف جامعة �لبولتكنك. 

بعد  نبيل،  �أحمد  �لأ�ستاذ  من:  كالًّ  قلقيلية،  حمافظة  يف  �لأمن  �أجهزة  �ختطفت  2008/9/12م:  بتاريخ 

�قتحام بلدة جيو�س ق�ساء �ملدينة. �لطالب حممد ر��سي �أبو �سعدة، �لطالب يف جامعة �لنجاح، بعد �قتحام 

بلدة جيو�س ق�ساء �ملدينة. يف حمافظة �خلليل، �لأ�ستاذ يا�سر بر�دعية، من بلدة �سوريف. 

مر�د  �لطالب  من:  كالًّ  �ختطفت  �هلل،  ر�م  حمافظة  ويف  �لأمن  �أجهزة  �ختطفت  2008/9/14م:  بتاريخ 

ماج�ستري يف  و�لطالب حمد�ن جمال، طالب  زيت،  بري  �لإ�سالمية يف جامعة  �لكتلة  قادة  �أحد  �ل�سانوري، 

جامعة بري زيت. ويف حمافظة �خلليل، �ختطفت �لأ�ستاذ عطية �لرجوب، من بلدة دور� جنوب �خلليل. 

بتاريخ 2008/9/16م: �ختطفت �أجهزة �لأمن يف حمافظة طولكرم، كالًّ من: �لطالب عالء �لأعرج، طالب 

يف جامعة �لنجاح. ويف حمافظة جنني، �ختطفت كالًّ من: �لدكتور حممد �ل�سيد، �ملحا�سر يف جامعة �لقد�س 

�ملفتوحة. ويف حمافظة �خلليل، �ختطفت مرو�ن �سعدي �لقو��سمي، �لطالب يف جامعة �خلليل، بعد �قتحام 

منزله. 

كلية  يف  طالب  وهو  ب�سار�ت،  حممد  طوبا�س  حمافظة  يف  �لأمن  �أجهزة  �ختطفت  2008/9/19م:  بتاريخ 

�ل�سحافة بجامعة �لنجاح. 

بتاريخ 2008/9/23م: يف حمافظة طوبا�س، �ختطفت خمابر�ت عبا�س- فيَّا�س بالل ب�سار�ت، �لطالب يف 

جامعة �لنجاح �لوطنية، من طمون. 

بتاريخ 2008/10/1م: �ختطفت �أجهزة �لأمن يف حمافظة قلقيلية، جمال برغوت من بلدة باقة �حلطب، 

م�سوؤول ق�سم �لإ�سر�ف يف تربية قلقيلية. 

�س حممد �لولويل.  بتاريخ 2008/10/2م: �ختطفت �أجهزة �لأمن يف حمافظة قلقيلية، �ملدرِّ

�سمريي،  �أحمد  الب:  �لطَّ من  كالًّ  نابل�س،  حمافظة  يف  �لأمن  �أجهزة  �ختطفت  2008/10/9م:  بتاريخ 

بعد  �لنجاح  جامعة  يف  طلبة  وجميعهم  �سباعنة،  وعمر  �سديد،  و�أ�سعد  قو�ريق،  وفوؤ�د  �سو�هنة،  و�إبر�هيم 

�قتحام �سكن للطلبة. يف حمافظة طولكرم، �ختطفت كالًّ من: �ملهند�س من�سور �حل�سريي �لنائب �مل�ساعد 

يف جامعة �خل�سوري وو�لد �ل�سهيدين �لق�ساميني علي وعامر �حل�سريي. 

�لوطنية  �لنجاح  جامعة  يف  �لطالب  نابل�س،  حمافظة  يف  �لأمن  �أجهزة  �ختطفت  2008/10/10م:  بتاريخ 

جالل جربوع، بعد �قتحام منزله يف خميم ع�سكر �جلديد. ويف حمافظة �خلليل، �ختطفت �إ�سالم �أبو رجب 

وقي�س �لكركي و�أحمد طنينة، وجميعهم طالب يف جامعة �لبوليتكنك. 

جامعة  يف  �لطالب  �مري�س،  ديب  نابل�س،  حمافظة  يف  �لأمن  �أجهزة  �ختطفت  2008/10/13م:  بتاريخ 

�لنجاح.

بتاريخ 2008/11/13م: �ختطفت �أجهزة �لأمن يف حمافظة �خلليل، �لأ�ستاذ م�سلح بلوط، يف بلدة بني نعيم 
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�سًا يف �إحدى �ملد�ر�س �لتابعة للجمعية �خلريية �لإ�سالمية، بعد �أن ��ستدعته  �سرق �خلليل، و�لذي يعمل مدرِّ

ملقابلة م�سوؤول �جلهاز يف �خلليل.

بتاريخ 2008/11/16م: �ختطفت �أجهزة �لأمن يف حمافظة نابل�س �لطالب يف جامعة �لنجاح عبد �لرحمن 

��ستية، ممثل �لكتلة �لإ�سالمية يف جامعة �لنجاح، و�لدكتور عبد �حلفيظ �لو�دي، �أحد وجوه �لإ�سالح و�خلري 

�لنجاح. ويف حمافظة جنني، �ختطفت قتيبة  يف �ملدينة، و�لطالب علي قاعود، طالب ماج�ستري يف جامعة 

ر�تب �لرفاعي، �لطالب يف جامعة �لقد�س �ملفتوحة. 

بتاريخ 2008/11/20م: �ختطفت �أجهزة �لأمن يف حمافظة جنني، �لطالب يف جامعة �لنجاح �أن�س عبد �لإله 

خالد، بعد �قتحام منزله. 

بتاريخ 2008/11/26م: �ختطفت �أجهزة �لأمن يف حمافظة نابل�س، �لطالب يف جامعة �لنجاح �أحمد جا�سر، 

�قتحام منزله. ويف  بعد  عليوي،  �أمني  و�لأ�ستاذ حممد  قلقيلية،  �سجونها يف  �لإفر�ج عنه من  �أيام من  بعد 

حمافظة طوبا�س، �ختطفت �لطالب يف جامعة �لنجاح عبادة �لطوبا�سي، بعد �قتحام منزله يف بلدة طمون. 

بتاريخ 2/ 12/ 2008م: �ختطفت �أجهزة �لأمن يف حمافظة ر�م �هلل، �لطالب يف جامعة بري زيت، �ساري 

عبد �لر�زق، من بلدة زيتا جماعني بعد ��ستدعائه للمقابلة. �لأ�ستاذ  فادي �لعاروري، بعد ��ستدعائه للمقابلة. 

ويف حمافظة �خلليل، �ختطفت �لأ�ستاذ و�ئل �لدويك، للمرة �لثانية. 

�أ�سيد حممد مرعي )16  �أجهزة �لأمن يف حمافظة �سلفيت، �لطالب  بتاريخ 15/ 12/ 2008م: �ختطفت 

عامًا(، بعد �قتحامها مدر�سة ذكور قر�وة بني ح�سان. 

بتاريخ 2008/12/17م:�ختطفت �أجهزة �لأمن يف حمافظة طولكرم، �لطالب �جلامعي  �أحمد �جلالد، من 

�أمام م�سجد زيد، يف طولكرم بعد خروجه من �سالة �لع�ساء.

بتاريخ 2009/3/17م: �عتقلت �ملخابر�ت �لفل�سطينية يف طولكرم  مهدي �أبو �سنينة،  من�سق �لكتلة �ل�سالمية 

يف جامعة �لقد�س )�أبو دي�س(.

�لقاروط،  �سادق  ر  �ملحرَّ �لأ�سري  منزل  طولكرم  يف  �ل�سلطة  �أمن  �أجهزة  د�همت  2009/6/18م:  بتاريخ 

و�ختطفت جنله �سميح ونقلته �إىل �سجن جنيد يف نابل�س،  وكان �سميح �لقاروط �لطالب يف �لثانوية �لعامة، 

قد �أجرى عملية جر�حية ل�ستئ�سال �لز�ئدة قبل 24 �ساعة من �ختطافه، وهو طالب يف �لثانوية �لعامة ويوؤدي 

�لمتحانات �لنهائية. 

بتاريخ 2009/7/1م: قام جهاز �لأمن �لوقائي مبحافظة قلقيلية باعتقال حممود نز�ل، �لطالب يف جامعة 

�لنجاح �لوطنية، وذلك بعد �قتحام منزله.

بتاريخ 2009/7/2م: �عتقل جهاز �ل�ستخبار�ت بقلقيلية �إبر�هيم �سو�هنة �لطالب يف جامعة �لنجاح، وذلك 

للمرة �لر�بعة، بعد �قتحام منزله يف قرية كفر ثلث.

بتاريخ 2009/7/4م: رف�س جهاز �ملخابر�ت يف ر�م �هلل �ل�سماح لأع�ساء �لهيئة �مل�ستقلة حلقوق �لإن�سان 
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و�ل�سليب �لأحمر من زيارة �ملعتقل عبد �هلل علي �نخيلي من قرية فقوعة ق�ساء جنني وهو معتقل منذ ثالثة 

�أ�سابيع، وهو طالب يف كلية �لعلوم �لرتبوية، وو��سل منع ذويه من زيارته.

كما قام جهاز �ل�ستخبار�ت يف حمافظة قلقيلية باعتقال حممد ر��سي �أبو �سعدة، �لطالب يف جامعة �لنجاح 

�لوطنية، من قرية جيو�س بعد ��ستدعائه للمقابلة.

�ل�سعيبي،  �إ�سالم  �لنجاح  جامعة  يف  �لطالب  باعتقال  بنابل�س  �ملخابر�ت  جهاز  قام  2009/7/5م:  بتاريخ 

وذلك بعد ��ستدعائه للمقابلة.

كما �عتقل جهاز �لأمن �لوقائي للمرة �لثالثة على �لتو�يل، �لطالب يف جامعة �لنجاح �لوطنية بنابل�س، قتيبة 

ح�سني �سو�ن، من قرية �إماتني، وذلك بعد ��ستدعائه للمقابلة.

بتاريخ 2009/7/7م: قام جهاز �لأمن �لوقائي باعتقال �ملدر�س �أمين طه، �لذي يعمل يف �ملدر�سة �لإ�سالمية 

مبخيم �لعني بنابل�س، وذلك بعد �قتحام منزله.

كما قام جهاز �ملخابر�ت باخلليل، باعتقال �لطالب �جلامعي بكر �ساور، بعد �قتحام منزله.

�ملهند�س م�سر  للمختطف  �لو�سع �ل�سحي  نابل�س تدهور  �أكدت م�سادر يف مدينة  بتاريخ 2009/7/10م: 

عطاري،وهو طالب در��سات عليا يف جامعة �لنجاح، ويحفظ كتاب �هلل كامال، نتيجة �لتعذيب �لوح�سي �لذي 

�سا له يف �سجن �جلنيد. تعرَّ

حمة �خلريي للطالبات، �لتابع جلمعية قلقيلية للتاأهيل  كما �أغلقت �لأجهزة �لأمنية يف مدينة قلقيلية �سكن �لرَّ

�ملغلقة من قبل �لحتالل.

وقد جاء �لقر�ر بعد �أن طلبت بع�ُس �ل�سخ�سيات �لفتحاوية يف �ملدينة من �لطالبات �لبقاء يف �ل�سكن، يف 

مقابل �أن تقوم �إد�رة جديدة من حركة فتح بالإ�سر�ف على �ل�سكن!!! �لأمر �لذي رف�سته �لطالبات، فطلب 

منهنَّ �إخالء �ل�سكن، و�أخذ �أمتعتهن.

بتاريخ 2009/7/13م: �أكدت م�سادر يف مدينة بيت حلم تعر�س �لدكتور غ�سان هرما�س �ملحا�سر يف جامعة 

ى �إىل تردي و�سعه �ل�سحي. ا �أدَّ �لقد�س �ملفتوحة و�ملعتقل لدى جهاز �لأمن �لوقائي لتعذيب قا�س، ممَّ

�س �ملعتقل لدى جهاز �ل�ستخبار�ت عماد �ل�سويل من  بتاريخ 2009/7/22م: �أكدت م�سادر يف نابل�س تعرَّ

تردي  �إىل  �أدى  �ل�سديد مما  للتعذيب  �لنجاح(  �ل�سريعة يف جامعة  كلية  �ل�سمالية )وهو طالب يف  ع�سرية 

و�سعه �ل�سحي ب�سكل كبري.

بتاريخ 2009/8/5م: قامت �لأجهزة �لأمنية بر�م �هلل، باعتقال نبيل عاهد، �لطالب يف جامعة بري زيت.

بتاريخ 2009/8/6م: قامت �لأجهزة �لأمنية يف ر�م �هلل باعتقال منور م�ساملة،  �لطالب يف جامعة بري زيت 

بعد �قتحام منزله يف قرية �سنجل.

بتاريخ 2009/8/7م: �أقدم جهاز �لأمن �لوقائي بنابل�س على �عتقال معت�سم ��ستية، من قرية �سامل �سرق 

مدينة نابل�س، و�لطالب يف جامعة �لنجاح، وذلك بعد ��ستدعائه للمقابلة.
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نافذ ذيب )�أبو عبيد(، وعامر �سديد ع�سوي جمل�س  باعتقال ح�سن  �لأمنية بطولكرم  �لأجهزة  كما قامت 

جمعية نقابة �ملعلمني، وجمال �سوي، رئي�س جمل�س جمعية نقابة �ملعلمني بعد �قتحام منازلهم، وللعلم فاإنَّ 

ا�س، و��ستدعو� للتَّحقيق ع�سر�ت �ملر�ت. ة مر�ت لدى �أجهزة عبَّ �ملذكورين �عتقلو� عدَّ

�ل�سو�س،  عماد  باعتقال  باخلليل،  عبا�س  ل�سلطة  �لتابعة  �لأمنية  �لأجهزة  قامت  2009/8/10م:  بتاريخ 

�لطالب يف جامعة �أبو دي�س، من منزله يف بلدة دور� جنوب �خلليل.

بتاريخ 2009/8/11م: �عتقل جهاز �لأمن �لوقائي باخلليل، �حلافظ لكتاب �هلل، زيد قو��سمة، �لطالب يف 

جامعة �خلليل. وقام جهاز �ملخابر�ت يف ر�م �هلل باعتقال حممد ثابت، �لطالب يف جامعة بري زيت، و�سكرتري 

�للجنة �لثقافية يف جمل�س �لطلبة، و�لطالب معاذ نعري�ت من �جلامعة نف�سها، وع�سو يف جمل�س �لطالب عن 

�لكتلة �لإ�سالمية وم�سوؤول جلنة �لتخ�س�سات يف �ملجل�س. 

�ليامون،  بلدة  من  ح�سن،  �أبو  عر�سان  باعتقال  بجنني  �لأمنية  �لأجهزة  قامت  2009/8/12م:  بتاريخ 

�لحتالل  �سجون  يف  �أ�سريً�  كان  �ملعتقل  �أنَّ  علمًا  للمقابلة،  ��ستدعائه  بعد  وذلك  �سًا،  مدرِّ فيها  يعمل  �لذي 

�ل�سهيوين.

بتاريخ 2009/8/19م: �أقدم جهاز �لأمن �لوقائي �لتابع ل�سلطة عبا�س على �عتقال �لطالب �جلامعي بالل 

�أنَّ  ويذكر  للمقابلة،  ��ستدعائه  بعد  طمون،  قرة  من  بنابل�س،  �لوطنية  �لنجاح  جامع  يف  �لطالب  ب�سار�ت، 

�س لها �لطالب. �لعتقال يعدُّ �خلام�س من �سل�سلة �لعتقالت �لتي تعرَّ

بتاريخ 2009/8/24م: �قتحم جهاز �ل�ستخبار�ت �لعامة بنابل�س منزل �لطالب وجدي �لعاروري، بطريقة 

همجية، و�سادر بع�س �لكتب من مكتبته، و�قتاده �إىل جهة جمهولة.

بتاريخ 2009/8/28م: قامت �لأجهزة �لأمنية �لتابعة ل�سلطة عبا�س يف �خلليل، باعتقال �لطالب يف جامعة 

ر. �خلليل، �أحمد �لتالحمة، وللعلم فاإنَّ  �لطالب �أ�سري حمرَّ

�لطالب يف جامعة �خلليل، بالل عبد  باعتقال  �لأمنية يف �خلليل،  �لأجهزة  بتاريخ 2009/8/30م: قامت 

ر. �لعزيز، و�قتاده �إىل جهة غري معلومة، وللعلم فاإنَّ �لطالب �أ�سري حمرَّ

�لأ�ستاذ  ر   �ملحرَّ �لأ�سري  �ختطاف  �لغربية  �ل�سفة  يف  �ل�سلطة  �أمن  �أجهزة  �أعادت  2009/9/12م:  بتاريخ 

ا�س؛ حيث كان رهن  �ملربي �سادق �لقاروط من طولكرم بعد ثالثة �أيام من �إطالق �سر�حه من مقر »وقائي« عبَّ

ة جتاوزت �لأربعني يومًا. �لختطاف مدَّ

كتلة »بريزيت« االإ�صالمية: اختطاف اأبناء الكتلة حملة منظمة ل�صرب املقاومة وقواعدها

��ستنكرت �لكتلة �لإ�سالمية يف جامعة »بريزيت« حملة �لختطافات �لتي ت�سنها �أجهزة �أمن �ل�سلطة يف �سفوف 

طلبة �لكتلة يف جامعات �لوطن، خا�سة يف »بريزيت«، مطالبًة �ملجل�س �لت�سريعي و�لهيئات �لإن�سانية بال�سغط 

على �مل�سوؤولني لالإفر�ج عن �أبنائها �ملختطفني.

وقالت �لكتلة يف بياٍن لها �لأربعاء  6/3: »ها هي �لأجهزة �لأمنية يف �ل�سفة �لغربية ل تز�ل متعن يف �لتمادي 
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و�لتجاوز�ت، غري مبالية بالوطن ول �لثو�بت ول �حلو�ر ول �مل�سلحة �لعامة من خالل ممار�سات �لختطاف 

و�ملالحقة لأبناء �لكتلة«.

و�أ�سافت: »ف�ساًل عن مطاردة �ملقاومة و�غتيال قاد�تها، مت�سي �لأجهزة �لأمنية يف �ل�سفة �لغربية قدًما على 

غري ��ستحياء يف �ختطاف �ملزيد من �أبناء �لكتلة �لإ�سالمية يف جامعات �لوطن، وت�سن حملة م�سعورة ب�سكٍل 

خا�سٍّ على �أبنائها يف جامعة »بريزيت«؛ حيث كان �آخرها �ختطاف جهاز خمابر�ت ر�م �هلل ع�سوي جمل�س 

�لطلبة من �لكتلة �لإ�سالمية معاذ نعري�ت ممثل �لكتلة يف جمل�س �لطلبة، وحممد ح�سن يو�سف �سكرتري جلنة 

�لعالقات �لعامة«.

و�أكدت �لكتلة �أن هذه �لختطافات تاأتي �سمن حملة منظمة ل�سرب �ملقاومة وقاعدتها يف �ل�سفة �لغربية، 

و�أ�سافت �أنها حملة ل تنظمها �أجهزة �ل�سلطة وح�سب، بل تندرج حتت ت�سفية �سهيو - �أمريكية مدرو�سة لكتم 

�أنفا�س �لوطنية و�لثو�بت �لتي يج�سدها �أبناء حركة �ملقاومة �لإ�سالمية يف �ستى ربوع �لوطن.

�ليد  �أن  �أن متد »فتح« يدها �لأوىل للحو�ر يف حني  ُي�ستوعب قطعّيًا  �لكتلة عن ��ستيائها، قائلة: »ل  ت  وعربَّ

�لأخرى متعن يف تطبيق �سيا�سة �لغتيالت و�لختطافات«.

جميع  على  بال�سغط  �لإن�سانية  و�ملوؤ�س�سات  �لهيئات  وجميع  �لغربية  �ل�سفة  يف  �لت�سريعي  �ملجل�س  وطالبت 

�مل�سوؤولني لل�سعي �حلثيث و�جلاد �إىل �لإفر�ج عن �أبناء �لكتلة �لإ�سالمية ب�سكٍل خا�سٍّ و�أبناء »حما�س« ي�سكٍل 

. عامٍّ

ونا�سدت �إد�رة جامعة »بريزيت« ممثلة يف رئي�سها �لدكتور نبيل ق�سي�س �ل�سعي �جلاد و�لفوري �إىل �لإفر�ج عن 

جميع �أبناء �لكتلة �لإ�سالمية يف �جلامعة.

قوية  �صفعة  توجه  بريزيت  جامعة  انتخابات  نتائج  الطلبة،  �صفوف  يف  االعتقال  حمالت  رغم 

ل�صلطة فريق اأو�صلو يف رام اهلل:

هت نتائُج �لنتخابات �لطالبية يف جامعة بريزيت، و�لتي �نتهت بتقدم »�لكتلة �لإ�سالمية« �لذر�ع �لطالبية  وجَّ

حلركة �ملقاومة �لإ�سالمية »حما�س« بثالثة مقاعد مقارنة بالعام �ملا�سي، �سفعًة قويًة �إىل �لحتالل و�سلطة 

ر�م �هلل و�أجهزتها �لأمنية �لتي تاأمتر باأو�مر رئي�سها -�ملنتهية وليته- حممود عبا�س يف �آٍن معًا، و�أثارت يف 

ذ�ت �لوقت قلًقا يف �أو�ساطهم ب�سبب �سعود �حلركة �لذي مل تفلح كل �ملالحقات و�مل�سايقات �لأمنية لكو�در 

»حما�س« و�أن�سارها من �إيقافه �أو �حلد منه.

فقد �أظهرت ح�سيلة �نتخابات جمل�س �إحتاد �لطلبة يف جامعة بريزيت ثاين كربى �جلامعات �لفل�سطينية 

يف �ل�سفة �لغربية �ملحتلة، و�لتي جرت �لأربعاء )15-4-2009م( تر�جع حركة »فتح«، مقابل تعزيز موقف 

حركة »حما�س«.

ورغم ح�سول »كتلة �ل�سبيبة« �لتابعة حلركة »فتح« على 24 مقعًد�، وح�سول »�لكتلة �لإ�سالمية« �لتابعة حلركة 

�أن  �لأول  ل�سببني:  »حما�س«  كبرًي� حلركة  فوًز�  �لنتيجة  �عتربو�  �ملر�قبني  �أن  �إل  مقعًد�،   22 على  »حما�س« 



الكتاب الأ�سود

155

»�لكتلة �لإ�سالمية« تقدمت بثالثة مقاعد يف هذه �لنتخابات مقارنة بنتائج �لعام �ملا�سي )19 مقعًد�(، فيما 

تقل�ست مقاعد حركة »فتح« من 25 مقعًد� �لعام �إىل 24 يف نتيجة �لعام �حلايل، و�لآخر �أن هذ� �ل�سعود 

ح�سل رغم حمالت �لت�سييق و�ل�ستهد�ف لكو�در �حلركة و�ملوؤ�س�سات �ملح�سوبة عليها، �سو�ء �ل�سيا�سية �أو 

�لجتماعية �أو �لرتبوية، وهو ما �عتربه �ملحللون ��ستفتاًء م�سغًر� على برنامج »حما�س« ومنهجها، وتاأكيًد� 

على �لتفاف �ل�سارع �لفل�سطيني حوله دون �أن تتاأثر �لثقة به تبعًا للغة �لتهديد و�ملالحقة و�لعتقال �لتي يلجاأ 

�لحتالل و�سلطة ر�م �هلل �إليها �سد �أتباع �حلركة و�أن�سارها.

�أكرَب من ذلك يف �مل�ستقبل فيما لو  �أنَّ نتيجة �لت�سويت على »حما�س« وبر�جمها �ستكون  ويت�سل مبا �سبق، 

كانت �لظروف طبيعية، بعيًد� عن ممار�سات �لأجهزة �لأمنية لل�سلطة �لتي تلتزم بالتن�سيق مع جي�س �لحتالل 

بح�سب �تفاقات »د�يتون«، و�أن �ملر�هنة على �إ�سقاط »حما�س« بات من قبيل �لوهم باعتبارها حتمل م�سروًعا 

وطنيًّا ذ� �أبعاد ح�سارية، �إ�سافة �إىل �أن �ملر�هنة على �خليار�ت �لأمنية �ل�ستئ�سالية مهما بلغت حدتها لن 

تفلح يف �إنهاء حركة ت�ستمد �سرعيتها من تاأييد �ل�سارع �لفل�سطيني لها.

ت م�سادر �سهيونية عن قلقها من نتائج �نتخابات جامعة بريزيت، وذكرت  وتعليقًا على �سعود �حلركة، عربَّ

م حركة »حما�س« يف هذه �لنتخابات باملقارنة مع �لنتخابات �ل�سابقة ياأتي يف �لوقت  �لإذ�عة �لعربية �أن تقدُّ

�لذي ميتنع �لعديد من �أن�سار »حما�س« عن �مل�ساركة يف �لنتخابات خ�سية �عتبارهم حم�سوبني على �حلركة، 

لطة يف �ل�سفة، على حدِّ تعبريها. وبالتايل يتعر�سون لالعتقال من ِقبل �أجهزة �لأمن �لتابعة لل�سُّ

من جانبها؛ قالت �سحيفة »يديعوت �أحرونوت« �لعربية �إنه على �لرغم من تقدم »فتح« على »حما�س« مبقعدين؛ 

�إل �أنه �إذ� ما قورنت مع نتائج �لنتخابات �لتي جرت يف �لعام �ملا�سي جند �أن »فتح« خ�سرت مقعًد�، يف �ملقابل 

جند �أن »حما�س« ك�سبت ثالثة مقاعد، حيث ح�سلت يف �نتخابات �لعام �ملا�سي على 19 مقعًد�. 

فوز« حما�س« يف  على  و��سحة  لها دللت  كانت  �لنتائج  باأن  قالت  فل�سطينية  �أن م�سادر  �ل�سحيفة  وبينت 

�ل�سفة علٍى �لرغم من �لعتقالت �لأخرية يف �سفوف �أع�سائها �لبارزين.

ا  وتبدو حركة »حما�س« و�ثقة من وزنها �ل�سعبي و�لتفاف �جلماهري حول خيار�تها �ملقاومة لالحتالل، خ�سو�سً

بعد �أن وجهت نتائج �لنتخابات يف بريزيت �سفعة قوية لكل �لذين حتدو� �أن ت�سارك »حما�س« يف �نتخابات 

د فوزي برهوم  بال�سفة �لغربية، �عتقاًد� منهم باأنها تخ�سى �أن تخ�سر فيما لو دخلتها، ويف هذ� �ل�سدد �أكَّ

�لناطق با�سم �حلركة يف ت�سريح �سحفيٍّ �أنَّ هذ� �ل�سعود ميثل �سفعًة على وجوه كل �ملر�هنني على �إ�سقاط 

�حلركة و�قتالعها وتدمريها، وهو ردٌّ مبا�سٌر على �لأ�سو�ت �لتوتريية �لتي تعالت يف �ل�سفة �لغربية وحتدت 

ردنا جاء  »�إنَّ هذ� هو  قائاًل:  �نتهت،  قد  �أنها  ر�هنو� على  �إنهم  �لنتخابات، حيث  ت�سارك يف  �أن  »حما�س« 

بالقول و�لفعل«. 

وعلى نحو مت�سل؛ قال �لقيادي يف �حلركة �لدكتور �سالح �لربدويل: »�إن �لنتخابات جاءت يف ظروٍف غري 

طبيعية، و�إنها لو حدثت يف ظروف خالية من �ملالحقات و�لعتقالت من �لأجهزة �لأمنية و�لحتالل لكانت 
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�لنتيجة �أكرب«، م�سيفًا �أنه »�سياأتي �ليوم �لذي تثبت فيه �حلركة ذلك«.   

- ماذا حدث يف جامعة البوليتكنك باخلليل يوم 2009/11/18م ؟

مل تكرتث �إد�رة جامعة �لبوليتكنك يف �خلليل  ملا حدث ويحدث لطالبها د�خل �أركانها وو�سط حرمها؛  و�لذي 

ن�ساطهم  وميار�سون  ون  يوؤدُّ وهو  و�ل�سالم،  �لطماأنينة  و  و�لأمان  بالأمن  �لطلبة  فيه  ي�سعر  �أن  �ملفرت�س  من 

ك �ساكنًا ومل ت�سكن متحركًا �إثر ما حدث من �عتد�ء �سارخ و�نتهاك حلقوق  �لتعليمي، فاإد�رة �جلامعة مل حترِّ

�قتحام  ومن  و�لطالبات،  �لطالب  خ�سو�سية  على  �لتعدي  ومن  �لتعليمية،  للم�سرية  تعطيل  ومن  �لطلبة، 

�أغر��س �لطالبات، ومن ثمَّ  �أبي رمان باجلامعة، و�لعبث مبحتوياته، وم�سادرة  مل�سجد �لطالبات يف مبنى 

ر بليٍل، و متَّ �لتن�سيق مع  �إغالقه، كل ذلك يتم يف و�سح �لنهار و �أمام �أعني  �إد�رة �جلامعة، وكاأنَّ �لأمر دبِّ

�لأجهزة �لأمنية �لتابعة ل�سلطة عبا�س، هذ� �لأخري، وعند زيارته للجامعة، قامت �أجهزته �لأمنية با�ستخد�م 

�لكالب �لبولي�سية لتفتي�س �لطلبة و�لطالبات، تفتي�سًا دقيقًا، وتوفيقهم و�لتحقيق معهم يف تو�فه �لأمور، وكاأنَّ 

لت �إىل كلية ع�سكرية، حتوي غرفًا �أمنية للتحقيق مع كل طالب وطالبة لال�ستباه به، رمبا من  �جلامعة حتوَّ

نظر�ته �أو �سكله..

وياأتي �لتناغم يف �لهدف )�مل�سيدة( بني �إد�رة �جلامعة و �لأجهزة �لأمنية �لتابعة ل�سلطة عبا�س و�أفر�د من 

�ل�سبيبة �لفتحاوية، وكاأنَّ �ملطلوب و�مل�ستهدف و�حد، هو �أبناء حركة حما�س وكتلتها �لطالبية.
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امللخ�ض التنفيذي:

ي هذ� �لكتاب يف مباحثه �خلم�سة �نتهاكات �أجهزة �أمن �سلطة فريق �أو�سلو يف �ل�سفة �لغربية �سد  يغطِّ  .1

ة �لزمنية من 2008/8/16  �أبناء �ملقاومة عمومًا، وحركة حما�س على وجه �خل�سو�س، �سمن �ملدَّ

�إىل غاية 2009/12/31م، مع �لأخذ بعني �لعتبار �أن تلك �ملمار�سات ل تز�ل م�ستمرة، ومل تتوقف 

�سباط  )يناير(،  �لثاين  �لأوىل )كانون  �لأربعة  �أ�سهرها  م، يف  �ل�سنة �جلديدة 2010  خالل مطلع 

)فرب�ير(، �آذ�ر)مار�س(، ني�سان )�أبريل( 2010م(.

�سمل هذ� �لكتاب يف مباحثه �خلم�سة ر�سَد وتوثيَق عملياِت �لعتقال و�لختطاف للمو�طنني و�أن�سار   .2

�ملقاومة من حركة حما�س وغريها، و�أ�ساليب �لتعذيب �سدهم، �لتي و�سلت �إىل حدِّ �ملوت، كما ر�سد 

هذ� �لكتاب �نتهاكات �لأجهزة �لأمنية �سد حر�ئر �ل�سفة �لغربية، من زوجات وبنات قادة �ملقاومة 

و�لأ�سرى، بالإ�سافة �إىل �لت�سييق على �حلركة �لطالبية و�أئمة �مل�ساجد و�خلطباء و�لأكادمييني.

حمافظات  جميع  �سملت  بل  بعينها،  منطقة  �مل�سعورة  حمالتها  يف  عبا�س  �أمن  �أجهزة  ت�ستثن  مل   .3

�ل�سفة �لغربية �ملحتلة، �سمن خمطط ممنهج للق�ساء على �ملقاومة، وت�سفية حركة حما�س �سعبيًا 

و�سيا�سيًا، وهو �لأمر �لذي مل تفلح تلك �لأجهزة يف حتقيقه.

مو�طنًا   160 و�ختطاف  �عتقال  متَّ  2009/8/29/28/27م،   /26 وهي:  فقط  �أيام  �أربعة  خالل   .4

وتعذيبهم  تهمة،  �أية  لهم  توجيه  دون  �لفل�سطينية  �ل�سلطة  زنازين  يف  و�حتجازهم  فل�سطينيًا، 

وتعري�سهم ملمار�سات غري �إن�سانية.

ة �لتي �سملها هذ� �لكتاب بالر�سد و�لتوثيق، حمالت ��ستدعاء باجلملة لكو�در و�أن�سار  متَّ خالل �ملدَّ  .5

حركة �ملقاومة �لإ�سالمية "حما�س" يف �ل�سفة �لغربية، وجميعهم ممن �عتقلو� يف وقت �سابق لدى 

�لأجهزة �لأمنية، حيث يتم �لطلب منهم �إعادة كتابة �إفاد�تهم و�سوؤ�لهم عن ممار�سة �أن�سطة جديدة 

ل�سالح حركة حما�س. 

نتيجة �لتعذيب �ل�سديد، متَّ نقل �لع�سر�ت من �ملعتقلني يف �سجون �ل�سلطة �إىل �مل�ست�سفيات، وغالبًا   .6

ما تتم هذه �لعلمية لياًل، ثم يعاد هذ� �ملعتقل �إىل �ل�سجن.

ثت عن وقف �لتعذيب يف �سجون �ل�سلطة عارية عن �ل�سحة، وما هي  �إنَّ �لتَّقارير �لإعالمية �لتي حتدَّ  .7

ماد يف �لعيون، �أما حقيقة �لأمر، فالتعذيب م�ستمر ب�سكل ممنهج. �إلَّ لذّر �لرَّ

تاريخ 2009/6/23م، �سملت حملة �لختطاف و�لعتقال يف �سفوف حركة حما�س، 11  �إىل غاية   .8

قلقيلية 197  �لتايل:  �لنحو  عون على على  و�ملعتقلون موزَّ �لغربية،  �ل�سفة  حمافظة من حمافظات 

 64 �هلل  ور�م  خمتطًفا،   69 وطولكرم  خمتطًفا،   155 و�خلليل  خمتطًفا،   166 ونابل�س  خمتطًفا، 

 60 و�سلفيت  خمتطًفا،   60 وجنني  خمتطفني،   5 و�أريحا  خمتطفني،   3 �ملحتلة  و�لقد�س  خمتطًفا، 

خمتطًفا، وطوبا�س 23 خمتطًفا، وبيت حلم 45 خمتطًفا.
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يف  �لأمنية  لالأجهزة  ر�دعـًة  تكن  مل  �لتي  وحرمته،  �ملبارك  رم�سان  �سهر  �أجو�ء  من  غم  �لرَّ على   .9

ا�س- فيَّا�س؛ حيث مار�ست تلك �لأجهزة دورها يف حفظ �أمن  �ل�سفة، �خلا�سعة لإمرة حممود عبَّ

�لعدو �ل�سهيوين وحماربة حركة حما�س و�أن�سارها وموؤ�س�ساتها يف �ل�سفة، فتختطف خالل �سهر 

رم�سان �ملبارك )113( من �أن�سار و�أفر�د وقياد�ت �حلركة.

نتيجة �لتعذيب �ل�سديد �ملتو��سل، �رتقى �إىل �هلل، خم�سٌة من خرية �أبناء حما�س وكو�درها يف �ل�سفة   .10

�لغربية وهم على �لتو�يل ح�سب �لرتتيب �لزمني:           

�ل�سهيد جمد �لربغوثي ��ست�سهد حتت �لتعذيب بتاريخ 2008/2/22م، و�ل�سهيد حممد �حلاج 

��ست�سهد حتت �لتعذيب بتاريخ 2009/2/8م. و�ل�سهيد هيثم عمرو ��ست�سهد حتت �لتعذيب بتاريخ 

2009/6/15م. و�ل�سهيد كمال �أبوطعيمة ��ست�سهد حتت �لتعذيب بتاريخ 2009/8/4م. و�ل�سهيد 

فادي حمادنة ��ست�سهد حتت �لتعذيب بتاريخ 2009/8/10م.

قت بالقوة �أجهزُة  بعيدً� عن كل �لأعر�ف �لفل�سطينية، وبتاريخ 25 كانون �لأول/دي�سمرب 2009م، فرَّ  .11

�أمن �سلطة فريق �أو�سلو �عت�سامًا ن�سائيا �سلميًا، مل ترفع فيه �أية ر�ية تنظيمية، �سارك فيه زوجات 

�و�ت و�لغاز �مل�سيل للدموع، و�لعتد�ء  وبنات �ملعتقلني و�ملختطفني يف �سجون �ل�سلطة، م�ستخدمة �لهرَّ

ح على �لن�ساء دون رحمة لدموع �لأطفال �خلائفني ول �لن�ساء �لثكاىل؛ مّما �أدى �إىل  بال�سرب �ملربِّ

نقل ثماين حالت �إىل �مل�ست�سفى لتلقي �لعالج.

مل تر�ع �أجهزة �أمن عبا�س حرمة زوجات �ل�سهد�ء �لأبطال و�لأ�سرى �لأحر�ر يف �سجون �لحتالل   .12

�ل�سهيوين، حيث قامت با�ستدعاء �لعديد منهّن، و��ستجو�بهن، وحجزهن ل�ساعات طويلة، �إمعانًا 

منها يف �إذلل �ملر�أة �لفل�سطينية �حلا�سنة للمقاومني و�لأبطال.

�ل�سفة،  م�ستوى  �ملختلفة على  و�أذرعها  �أمن عبا�س �سد �حلركة  �أجهزة  بها  تقوم  �لتي  �إّن �حلملة   .13

وما  �أو�سلو،  �تفاق  مبوجب  �أمني  ��ستحقاق  هي  �إمنا  و�لتوثيق،  �سد  بالرَّ �لكتاب  هذ�  ها  خ�سَّ و�لتي 

ى بخارطة �لطريق، من �أجل �سرب م�سروع �ملقاومة ومترير م�ساريع م�سبوهة ت�ستهدف ت�سفية  ي�سمَّ

�ل�ساحة  على  �لنق�سام  يكن  ومل  وثو�بته،  �لفل�سطيني  �ل�سعب  حقوق  وجتاوز  �لفل�سطينية،  �لق�سية 

ر �لبع�س، ولكنه ��ستغل للقيام بها، وللتغطية على �لأ�سباب  �لفل�سطينية �سبب هذه �حلملة كما يت�سوَّ

�حلقيقية �لتي تقف خلفها.

على  و�لق�ساء  ت�سفية حركة حما�س،  �لغربية يف حملة  �ل�سفة  �لأمنية يف  �لأجهزة  �ساركت جميع   .14

�ملقاومة؛ جهاز �لأمن �لوقائي، جهاز �ملخابر�ت �لعامة، جهاز �ل�ستخبار�ت، و�نتهجت هذه �لأجهزة 

�لعمل،  �أو مكان  �ملنزل  و�لطلب، مد�همة  �ل�ستدعاء  منها:  �ملو�طنني؛  �لطرق لعتقال  �لعديد من 

ن�سب �لكمائن، �ل�ستدر�ج، �لختطاف، �لعتقال على �حلو�جز ونقطة �لعبور �إىل �لأردن �مل�سماة 

بج�سر )�أللنبي(. 
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مل ت�سلم م�ساجد �ل�سفة �لغربية من �نتهاكات �أجهزة �أمن حممود عبا�س �ملنتهية وليته، فقد   .15

�أمعنت تلك �لأجهزة يف هتك حرمة بيوت �هلل، وحتى يف �سهر رم�سان �ملعظم، وقد �سملت هذه 

�لنتهاكات:  �لقتحام غري �لأخالقي، و�لتفتي�س غري �ملن�سبط مبعايري �إن�سانية، و�إز�لة كل ما ي�سري 

�إىل رموز �ملقاومة �سد �ملحتل، ومنع �إقامة �لحتفالت �لدينية و�لإفطار�ت �لرم�سانية.

ينتمون  �لذين  �لأوقاف  وز�رة  يف  و�ملوظفني  و�ملدر�سني  و�خلطباء  �مل�ساجد  �أئمة  مالحقة  متت   .16

ة بالعتقال من  ة بالختطاف من مكان �لعمل، ومرَّ حلركة حما�س، وقد تنوَّعت هذه �ملالحقة، فمرَّ

�ملنزل، و�أخرى بال�ستدعاء �إىل مقار �لأجهزة �لأمنية �ملختلفة؛ �لتي تفنَّنت يف �إذلل خرية �ل�سعب 

�لفل�سطيني من علماء ودعاة وم�سايخ �أجالء.

عديدة  م�ساكل  "حما�س"،  �لإ�سالمية  �ملقاومة  حلركة  �لطالبي  �لذر�ع  �لإ�سالمية،  �لكتلة  تو�جه   .17

مع �إد�رة جامعة �لأزهر بغزة وجمل�س طالبها �للذ�ن تقودهما حركة "فتح"؛ وذلك من قبل عملية 

حيث  �حل�سم،  عملية  بعد  وحدتها  وتريتها  �زد�دت  �أنها  غري  غزة،  قطاع  يف  �ل�سطر�رية  �حل�سم 

منعت �لكتلة �لإ�سالمية من ممار�سة �أي ن�ساط طالبي د�خل �جلامعة، كاإقامة مهرجانات يف ذكرى 

��ست�سهاد قادة حركة "حما�س"، ويف �ملقابل �سمحت لكافة �لأطر �لطالبية �لأخرى مبمار�سة ن�ساطها 

باأريحية".

�لغربية حملة �عتقالت و��سعة يف �سفوف  �ل�سفة  ا�س يف  ل�سلطة عبَّ �لتابعة  �لأمنية  �سنَّت �لأجهزة   .18

�لطلبة �لنا�سطني يف �لكتلة �لإ�سالمية، و�سملت هذه �حلملة عمليات �ختطاف و�عتقال و��ستدعاء، 

وحجز وتعذيب وح�سي طال �لعديد من �لطلبة، وتخويف باملالحقة حتت �ل�سغط �لنف�سي لإحجامهم 

عن �مل�ساركة يف �لأن�سطة �لطالبية د�خل �جلامعة.

لت �جلامعة �إىل كلية ع�سكرية، حتوي غرفًا �أمنية للتحقيق مع كل طالب وطالبة لال�ستباه به،  حتوَّ  .19

رمبا من نظر�ته �أو �سكله. وياأتي �لتناغم يف �لهدف )�مل�سيدة( بني �إد�رة �جلامعة و�لأجهزة �لأمنية 

�لتابعة ل�سلطة عبا�س و�أفر�د من �ل�سبيبة �لفتحاوية.

هت نتائج �لنتخابات �لطالبية يف جامعة بريزيت، و�لتي �نتهت بتقدم "�لكتلة �لإ�سالمية" �لذر�ع  وجَّ  .20

�لطالبية حلركة �ملقاومة �لإ�سالمية "حما�س" بثالثة مقاعد مقارنة بالعام �ملا�سي2008م، �سفعًة 

قويًة �إىل �لحتالل و�سلطة فريق �أو�سلو و�أجهزتها �لأمنية.
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اأواًل- بيانات حركة املقاومة االإ�صالمية )حما�ض(:

بتاريخ 2008/10/28م:

م االأجواء ويقطع الطريق اأمام جهود امل�صاحلة ا�صتمرار جرائم اأجهزة اأمن ال�صفة ي�صمِّ

تو��سل �أجهزة �أمن �سلطة ر�م �هلل عدو�نها �سد �أبناء حركة حما�س وموؤ�س�ساتها هناك، وقد �سمل ذلك حملة 

�عتقالت و��سعة �سمت �ألف �ملعتقلني من �أبناء �حلركة منذ يونيو 2007 ل ز�ل يقبع منهم حتى �لآن نحو 

�أربعمائة معتقل �سيا�سي يف �سجون �سلطة ر�م �هلل، وقد ت�ساعدت حملة �لعتقالت يف �لآونة �لأخرية حيث 

�نت�سرت  �لتي  �سيا�سيـًا معظمهم من مدينة �خلليل  و�أربعون معتقاًل  �أم�س فقط �ست  يوم  �ملعتقلني  بلغ عدد 

فيها �لقوة �لأمنية؛ مما يعك�س طبيعة �أهد�ف ن�سر هذه �لقو�ت يف مدن �ل�سفة وهو �سرب بينة حركة حما�س 

�ل�سيفي  �سميح  �أكدته ت�سريحات  ما  وهو  �ملعلومات لالحتالل عنهم،  وتوفري  و�عتقالهم  �أبنائها  ومالحقة 

باأن هدف ن�سر �لقوة هو مالحقة �ملجموعات �مل�سلحة، وت�سريحاته يوم �أم�س ل�سحيفة �لقد�س �لعربي �لتي 

يتباهى فيها مب�سادرة �سالح �ملقاومة و�إحباط عمليات تفجري �سد �لحتالل، وجتري هذه �لعتقالت يف ظل 

عمليات تعذيب ب�سعة تفوق �خليال. 

وي�ساف �إىل ذلك حمالت �ملالحقة لن�ساء �ل�سهد�ء و�لأ�سرى و��ستدعائهن و�حتجازهن، وكذلك ��ستهد�ف 

�لكتلة �لإ�سالمية �لطالبية يف خمتلف �جلامعات من خالل منع ن�ساطاتها و�لت�سييق عليها، و�عتقال نا�سطيها 

يف ظل �سمٍت من �إد�ر�ت �جلامعات، وو�سل �لأمر �إىل �إطالق �لنري�ن على �لطلبة مثلما جرى يوم �أم�س من 

�إطالق �لنار على �أحد ن�سطاء �لكتلة �لإ�سالمية يف جامعة �لنجاح، وهذ� لي�س م�ستغربـًا على هذ� �لفريق �لذي 

قام �سابقًا بت�سفية �لطالب حممد رد�د يف �ساحة جامعة �لنجاح على مر�أى �إد�رة �جلامعة �لتي مل حترك 

�ساكنًا وقامت بالتغطية على هذه �جلرمية. 

و�إز�ء ما �سبق فاإن حركة �ملقاومة �لإ�سالمية »حما�س« توؤكد على ما يلي: 

�أوًل: تعترب حركة حما�س جر�ئم �أجهزة �أمن �سلطة ر�م �هلل هي دليل على عدم جدية حركة فتح يف �حلو�ر 
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وحتقيق �مل�ساحلة ورغبتها يف ت�سميم �لأجو�ء و قطع �لطريق �أمام �جلهود �ملبذولة من خالل هذ� �لت�سعيد 

�سد حركة حما�س يف �ل�سفة �لغربية. 

ثانيًا:  تدعو حركة حما�س �لقاهرة وجامعة �لدول �لعربية للتدخل لوقف جر�ئم �أجهزة �أمن �سلطة ر�م �هلل 

هذ�  �أن  �حلركة  وتعترب  عبا�س،  حممود  �ل�سلطة  لرئي�س  تتبع  �لأجهزة  هذه  و�أن  خا�سة  حما�س  حركة  �سد 

�لتدخل �سروري حلماية �جلهود �ملبذولة لتحقيق �مل�ساحلة ومن �لطبيعي �أن تتاأثر هذه �جلهود �سلبًا �إذ� ما 

��ستمرت جر�ئم �لأجهزة �لأمنية �ملو�لية لالحتالل و�سمت �لنظام �لعربي �لر�سمي عليها. 

ثالثًا: �إنَّ جر�ئم �لأجهزة �لأمنية يف �ل�سفة �لغربية �سد �أبناء حركة حما�س وموؤ�س�ساتها هو دليل على مدى 

تورط هذه �لأجهزة يف �لتبعية و�لعمالة لالحتالل من خالل تنفيذ خمطط �سرب حركة حما�س وقوى �ملقاومة 

حتقيقًا مل�سالح  �لحتالل �لإ�سر�ئيلي �لذي يوفر �لدعم لهذه �لأجهزة ويزودها بال�سالح وميكنها من �لنت�سار 

يف مدن �ل�سفة �لغربية لي�س حلماية �ملو�طن �لفل�سطيني و�إمنا  مل�ساعدة �لحتالل يف �سرب حركة حما�س 

مثلما جرى يف نابل�س وجنني ويجري �لآن يف �خلليل. 

�جلرن�ل  خالل  من  حما�س  حركة  �سد  �حلملة  قيادة  يف  بالتورط  �لأمريكية  �لإد�رة  حما�س  حركة  وتتهم 

�لأمريكي د�يتون �لذي يتو�جد يف ر�م �هلل لالإ�سر�ف على تنفيذ هذ� �ملخطط و�سمان ولء �لأجهزة �لأمنية 

لالحتالل �لإ�سر�ئيلي. 

لها وجلميع  ونوؤكد  للتوقف عن ممار�سة جر�ئمها،  �هلل  ر�م  �سلطة  �من  �أجهزة  تدعو حركة حما�س  ر�بعًا: 

�لأطر�ف �أن �سمت �حلركة لي�س عن �سعف و�إمنا رغبًة يف توفري �لفر�سة لإجناح �حلو�ر �إل �أن ذلك ل يعني 

و�ن  �لغربية،  �ل�سفة  �إخو�ننا يف  لها  يتعر�س  �لتي  �ل�سيا�سية  �ملذبحة  با�ستمر�ر هذه  قبول �حلركة  �إمكانية 

��ستمر�ر �سمت �لنظام �لر�سمي �لعربي مل يعد مربرً� �إز�ء هذه �جلر�ئم �لب�سعة �لتي ترتكبها �أجهزة �أمنية 

تتبع لرئي�س �ل�سلطة. 

حركة املقاومة االإ�صالمية »حما�ض«

 الثالثاء ، 28  ت�صرين االأول ، 2008م

 29  �صوال  1429 هـ
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بتاريخ 2009/1/7م:

حما�ض ت�صتهجن قيام اأجهزة اأمن عبا�ض بالت�صدي لفعاليات الت�صامن مع غزة

قطاع  يف  �سعبنا  �أبناء  على  �حلاقدة  �لعدو�نية  �ل�سهيونية  �حلرب  �لتو�يل تتو��سل  ع�سر على  �لثاين  لليوم 

للمقاومة  �لأد�ء �لبطويل  �إن  �أهد�ف هذه �حلرب..  �لأدنى من  ولو �حلد  لتحقيق  فا�سلة  غزة.. يف حماولة 

�لفل�سطينية، وت�سديها �لبا�سل لآلة �حلرب �ل�سهيونية، وتكبيدها �لعدو خ�سائر كبرية..ومو��سلتها �إطالق 

�ل�سو�ريخ على �ملدن و�مل�ستعمر�ت �ل�سهيونية.. دفع هذ� �لعدو �ملجرم لتوجيه �سو�ريخه وقذ�ئف مدفعيته 

باجتاه �ملدنيني �لعزل، و�رتكاب جر�ئم حرب وجمازر ب�سعة..بهدف �لتغطية على ف�سله يف مو�جهة �ملقاومة 

وحتقيق �أيا من �أهد�فه، وحماولة ترويع �أبناء �سعبنا �لعزل للتاأثري على متا�سك �أهلنا يف �لقطاع �ل�سامد، 

لكن ما �أذهل �لعدو �ملجرم وجعله يتخبط �أن ذلك كله مل يزد �أهل غزة �إل �سمود� وثباتا و�لتفافا م�سرييا 

مع �ملقاومة..     

يا �أهلنا �ملر�بطني �ل�سامدين يف �ل�سفة �لغربية:  �إن حركة حما�س توؤكد على �لتايل: 

�أهلنا يف  مع  �لت�سامن  م�سري�ت    – فيا�س مبالحقة  عبا�س  �أمن  قيام �أجهزة  �لغ�سب  ببالغ  تابعنا  1. لقد 

�أبناء  �لع�سر�ت من  �لتي طالت  غزة.. وحماولت منعها و�لت�سدي لها وتفريقها بالقوة..وحملة �لعتقالت 

�سعبنا ب�سبب م�ساركتهم يف هذه �مل�سري�ت يف كل مدن �ل�سفة �لغربية.. و�إننا نعترب مثل هذ� �ل�سلوك ل يخدم 

�إل �لعدو �ل�سهيوين، وميثل طعنة يف ظهر �أهلنا �ل�سامدين يف غزة.. وجمرم من يو��سل هذ� �ل�سلوك �لال 

وطني و�لال �أخالقي. 

2. �إننا نطالب �ل�سيد حممود عبا�س بالإفر�ج �لفوري عن كل �ملعتقلني �ل�سيا�سيني يف �سجون �ل�سلطة، و�لإفر�ج 

عن كل �لذين �عتقلو� مل�ساركتهم يف م�سري�ت �لت�سامن مع غزة. 

و�إد�نة  و�أو�سع فعاليات للوقوف مع غزة  �أكرب  لتنظيم  �لغربية  �ل�سفة  �لفل�سطيني يف  باأبناء �سعبنا  3. نهيب 

�لعدو�ن.. ولتخرج �مل�سري�ت �لغا�سبة يوميا من كل �لقرى و�ملدن و�ملخيمات تاأييد� للمقاومة �لبا�سلة وت�سامنا 

مع �أهلنا يف قطاع �لعز و�ل�سمود، وتنديد� بالعدو�ن �لغا�سم.. 
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4.    وليكن �سباب �جلامعات �لأوفياء للدين و�لوطن يف مقدمة �ملبادرين لن�سرة غزة.. 

5.  فليكن يوم   �جلمعة �لقادم  2009/1/9 وكل جمعة  يوم م�سري�ت غ�سب تنطلق    من �مل�سجد �لأق�سى 

للعدو�ن..وت�سديا جلنود  للمقاومة..و�إد�نة  تاأييد�  �جلمعة..  �سالة  �ل�سفة  عقب  م�ساجد  وجميع  �ملبارك 

�لعدو وقطعان �مل�ستوطنني.. 

ِ َما ال َيْرُجوَن(
َّ

َلُوَن َوَتْرُجوَن ِمَن اهلل
ْ
َلُوَن َكَما َتاأ

ْ
َلُوَن َفاإِنَُّهْم َياأ

ْ
)اإِْن َتُكوُنوا َتاأ

و�هلل �أكرب.. و�لن�سر ل�سعبنا �ملجاهد

�ملجد و�خللود ل�سهد�ئنا �لأبر�ر يف غزة �ل�سمود و�لنت�سار

حركة املقاومة االإ�صالمية    

حما�ض – ال�صفة الغربية

2009/1/7
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بتاريخ 2009/1/26م:

اإدانة لالعتداءات االآثمة على ذوي املعتقلني ال�صيا�صيني يف اخلليل

تدين حركة �ملقاومة �لإ�سالمية حما�س يف �خلليل �إقد�م �أفر�د �أجهزة �ل�سلطة على قمع �لعت�سام �ل�سلمي 

على  بال�سرب  �لهمجي  و�لعتد�ء  �أم�س 2009/1/25،  مدينة �خلليل ظهر  �ل�سيا�سيني يف  �ملعتقلني  لأهايل 

�لن�ساء و�لأطفال �مل�ساركني مما خلف ثماين �إ�سابات و�ختطاف �إحدى �مل�ساركات و�حتجازها لعدة �ساعات 

يف مبنى �لأمن �لوقائي. 

�إن هذ� �لعتد�ء �ل�سافر على ذوي �ملعتقلني يقدم دلياًل �إ�سافيًا على حقيقة �سلطة �ملقاطعة ومدى �سود�وية 

�مل�سهد يف �ل�سفة �لغربية وحجم ما يجري من قمع وتقييد للحريات وتكميم لالأفو�ه، وكل هذ� يحدث يف ظل 

تعتيم �إعالمي كبري وتهديد لو�سائل �لإعالم و�ل�سحافة �لتي مل تعد جتروؤ على نقل �سيء يو�سح للر�أي �لعام 

حجم �ملاأ�ساة و�أبعادها. 

�إن هذه �جلر�ئم �ل�سافرة هي �أبلغ رد عملي على كل من ل يز�ل يعتقد باإمكانية �لتقارب مع فريق جند نف�سه 

لقمع �سعبه و�إق�ساء �أي �سوت معار�س بالقوة و�لإرهاب حتى لو كان مب�ستوى �عت�سام �سلمي لأهايل �ملعتقلني 

�ل�سيا�سيني يف �سجون �ل�سلطة. 

�أما �إن كانت �سلطة �ملقاطعة و�أجهزتها �لأمنية ل ز�لت متني نف�سها باإمكانية �لق�ساء على حما�س يف �ل�سفة 

و��ستئ�سالها من خالل �ل�ستقو�ء على �لن�ساء و�لأطفال، فهي و�همة وغارقة يف وحل �لتخبط و�خليبة، لأن 

حركة ت�ستمد نورها وقوتها من �هلل عز وجل لن تنطفئ �سعلتها ولن تتوقف م�سرية عطائها �ملباركة. فاهلل 

مولنا ونا�سرنا، �أما �مل�ستمدون قوتهم من قوة عدوهم فال موىل لهم ول ن�سري. 

)و�سيعلم الذين ظلموا اأي منقلب ينقلبون(

حركة املقاومة االإ�صالمية حما�ض

اخلليل 26/1/2009
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بتاريخ 2009/9/7م:

ال�صفة تعي�ض اأ�صواأ اأيامها منذ ع�صرات ال�صنني وفتح متورطة يف جرائم ب�صعة بحق اأبناء �صعبها

و�لإعالميني  �ل�سعب  نو�ب  �سد  �لأمنية  و�لأجهزة  فتح  ع�سابات  ت�سنها  �لتي  �لهجمة  ت�ساعد  على  تعقيبًا 

�لغربية  �ل�سفة  يف  حما�س   �لإ�سالمية   �ملقاومة  حركة  �أ�سدرت  �ل�سفة  يف  و�ملقاومني  رين  �ملحرَّ و�لأ�سرى 

بيانا �سحفيا جاء فيه:«ما تعر�س له �لّنو�ب �ملُفرج عنهم يف �سلفيت وجنني تتويٌج لت�ساعد �حلملة �ل�سر�سة 

و�لالخالقية من قبل حكومة فيا�س �لال�سرعية وفتح و�أجهزتها �سد معار�سيها من كل �أطياف �سعبنا حتى لو 

كانو� نو�با جاوؤو� يف �أنزه دميقر�طية �أو �إعالميني تخرجو� من �أف�سل كليات �لإعالم ».

من  مار�ست  �ل�سنني،وفتح  ع�سر�ت  منذ  �أيامها  �أ�سو�أ  تعي�س  �لغربية  �ل�سفة  »�إن  بيانها  و�أ�سافت حما�س يف 

�جلر�ئم �لب�سعة ما يحتاج مئات �ملجلد�ت ل�سرده وتوثيقه ».

لفهم  لّف  وفيا�س ومن  د�يتون  �أنف  �ستم�سي رغما عن  بالتاأكيد على«�أن �سن �هلل  بيانها  و�ختتمت حما�س 

و�لظاملون ل ُيعمرون طويال خا�سة يف �أر�سنا �ملقد�سة، وعلى فتح �لتي طردتها �أفعالها �مل�سينة من كل بقاع 

�لعامل �أن تدرك �أن �لتاريخ �سيعيد نف�سه �إذ� تكررت ذ�ت �ملقدمات و�ل�سقي من �تعظ بنف�سه ».

حركة املقاومة االإ�صالمية حما�ض

ال�صفة الغربية 7 رم�صان 1430 ه
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ثانيا: بيانات وتقارير موؤ�ص�صات حقوق االإن�صان

�ملو�فق 7-9-2009 م

بتاريخ 2009/6/15م:

موؤ�ص�صة »احلق« حتمل االأجهزة االمنية امل�صوؤولية القانونية عن وفاة املحتجزين لديها، وتطالب 

بالتحقيق املحايد واملهني يف ظروف وفاة ال�صاب هيثم عمرو

�لبالغ من  �لرحمن عمرو  �ملو�طن هيثم عبد �هلل عبد  �ملو�فق 2009/6/15،  �لإثنني  �ليوم  تويف فجر هذ� 

�لعمر 33 عاما، و�أب لثالثة �أطفال، يف مقر جهاز �ملخابر�ت �لعامة يف مدينة �خلليل، وذلك بعد �نق�ساء �أربع 

�أيام على �عتقاله من د�خل منزله �لو�قع يف قرية بيت �لرو�س �لفوقا، �أق�سى جنوب غرب مدينة �خلليل، من 

قبل قوة �أمنية فل�سطينية م�سرتكة.

حو�يل  �لعائلة  منزل  �ىل  ح�سرت  فقد  �مليد�ين،  »�حلق«  موؤ�س�سة  لباحث  �ملتويف  و�لد  به  �أفاد  ما  وبح�سب 

�ل�ساعة �لثامنة من م�ساء يوم 6/11 قوة �أمنية فل�سطينية م�سرتكة لعتقال ولده دون �إبر�ز مذكرة قانونية 

بهذ� �ل�ساأن، و�منا �لكتفاء بالقول »�أن مدير �ملخابر�ت يف �خلليل يهديك �ل�سالم ونريد �أن ن�سطحب معنا 

هيثم« فو�فق �لأب على ذلك ومت �عتقال هيثم. 

حاول و�لده زيارته يف مقر جهاز �ملخابر�ت �لعامة يف مدينة �خلليل يوم �أم�س )2009/6/14م(، ومل يتمكن 

من ذلك لأ�سباب ل يعرفها رغم �نتظاره لعدة �ساعات.

يف �سباح �ليوم ويف حو�يل �ل�ساعة �ل�سابعة تلقت �لأ�سرة خرب وفاة �بنها عن طريق وجهاء من نف�س �لعائلة مت 

�بالغهم بو��سطة مكتب �ملحافظة يف �خلليل وبح�سور �سباط �أمن، و�أفادت �لرو�ية �لر�سمية �لتي مت تقدميها 

للعائلة وفيما بعد لو�سائل �لعالم �أن وفاة هيثم نتجت عن حماولته �لفر�ر من حجرة �لحتجاز �لكائنة يف 

�لطابق �لثاين من �ملبني �لذي يحتجز فيه ما �أدى �ىل �سقوطة على �لأر�س و�إ�سابته بنزيف رئوي حاد �أدي 

�ىل وفاته.

�لثالثة  �ل�ساعة  �خلليل  مبدينة  �حلكومي  عالية  م�ست�سفى  �ىل  و�سل  هيثم  �أن  »�حلق«  موؤ�س�سة  باحث  �أفاد 

وع�سرون دقيقة فجر هذ� �ليوم برفقة �أفر�د من �لأمن �لفل�سطيني وهو جثة هامدة، حيث �علن عن وفاته.

�إن موؤ�س�سة �حلق و�إذ تاأ�سف لوفاة �ملو�طن هيثم عمرو يف ظروف ومالب�سات تعتربها غام�سة وغري و��سحة، 

وما يزيدها غمو�سا هو �لرو�ية �لر�سمية �لتي قدمتها �ل�سلطة �لفل�سطينية لأ�سباب �لوفاه، فانها �ستن�سر نتائج 
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حتقيقها كاملة فور �كتمال معلوماتها وتوثيقاتها، ويف �لوقت نف�سه تود �ن توؤكد على �لتايل:

•لقد عاين باحث موؤ�س�سة »�حلق« جثة �ملتويف بعد �إجر�ء �لت�سريح لها، و�أفاد بوجود �أثار و��سحة  	

للقيود على �لر�سغني، ف�سال عن ندب متعددة مبختلف �أنحاء �جل�سد، �إىل جانب �حمر�ر �سديد 

وو��سع وي�سبه �حلرق على �لإلية ما يثري �ل�سكوك حول تعر�سه لظروف �عتقال �سيئة وتعذيب.

•مل ت�ست�سر �لأ�سرة يف �إجر�ء عملية �لت�سريح ح�سبما �أفاد و�لد �ملتوفى. 	

�حتجازه  �سروط  وعن  لديها،  حمتجز  �أي  �سالمة  عن  كاملة  م�سوؤولية  م�سوؤولة  �لأمن  �أجهزة  •�ن  	

وح�سن معاملته.

و�سوء  �لتعذيب  باأن  �لعتقاد  �ىل  يدفع  �لفل�سطينية  �لعتقال  مر�كز  يف  �لوفاة  حالت  تكر�ر  •�ن  	

�ملعاملة هو �ل�سبب ور�ء هذه �لوفيات.

•وثقت �حلق ول ز�لت توثق �لعديد من �حلالت �لتي تتعر�س للتعذيب �لوح�سي و�سوء �ملعاملة يف  	

مر�كز �لتحقيق �ملختلفة �لتابعة لالأجهزة �لأمنية �لفل�سطينية، بحيث ميكننا �لقول باأن �لتعذيب 

يعترب ممار�سة و��سعة �لنطاق. 

•�إنَّ عدم �تخاذ �إجر�ء�ت عملية وملمو�سة لوقف ممار�سة �لتعذيب و�سوء �ملعاملة يف مر�كز �لحتجاز  	

و�لتحقيق يعترب ت�سجيعا غري مبا�سر� لال�ستمر�ر بالعمل يف هذه �ملمار�سات.

لل�سلطة  �لتابعة  �لأمن  �أجهزة  لدى  �ملحتجزين  وفاة  تكر�ر  من  قلقها  بالغ  عن  تعرب  و�إذ  �حلق  موؤ�س�سة  �إن 

�لوطنية �لفل�سطينية فانها تطالب:

حتقيق من �لكتل �لربملانية وموؤ�س�سات حقوق �لإن�سان �لفل�سطينية للبحث يف ظروف  • ت�سكيل جلنة 	

للتحقيق يف  و�أي�سا  �لتحقيق يف جل�سة علنية،  نتائج  ومالب�سات وفاة �ملو�طن هيثم عمرو، ون�سر 

ظروف و�أو�ساع �ملحتجزين لدى �لأجهزة �لأمنية �لفل�سطينية ومدى مر�عاة هذه �لأجهزة حلقوق 

�ملحتجزين و�سمانات �لحتجاز و�لتوقيف وحظر �لتعذيب.

•�لز�م �ملكلفني بانفاذ �لقانون باحرت�م وتطبيق �ل�سروط �لتي حددها �لقانون �لفل�سطيني لالعتقال  	

و�لحتجاز، و�لمتناع عن تنفيذ �أي �أمر قب�س �سوى يف �حلالت �لتي ي�سدر بها �أمر من قبل �لنيابة 

�لعامة �ملدنية.

�لإجر�ء�ت  قانون  وفق  �ملقرة  �لإجر�ئية  و�ملدد  �ملهل  باحرت�م  �لقانون  باإنفاذ  �ملكلفني  •�إلز�م  	

�جلز�ئية رقم )3( ل�سنة 2001، ب�ساأن �لتوقيف و�لعر�س على �لنيابة �ملدنية و�لق�ساء �ملدين.

•�حرت�م �ل�سلطة �لوطنية �لفل�سطينية للم�سوؤوليات �مللقاة على عاتقها ب�ساأن �لتحقيق يف ممار�سات  	
�لأجهزة �لأمنية وظروف �لعتقال و�لتوقيف وحظر �لتعذيب، ومقا�ساة من يثبت �رتكابهم لأي 

و�لت�سريعات  �لأ�سا�سي  �لقانون  �ملن�سو�س عليها يف  و�لتوقيف  �لحتجاز  ل�سمانات  عمل خمالف 

و�ملمار�سات  لالنتهاكات  و�مل�ساءلة  �لرقابة  يف  �جلادة  �لإجر�ء�ت  غياب  و�أن  خ�سو�سا  �ملحلية، 

�ملتعلقة بالتعذيب و�سوء �ملعاملة قد عزز من �سعور مرتكبي هذه �جلر�ئم باحل�سانة بوجه �مل�ساءلة 

و�ملالحقة، ما �سجع �لبع�س على �ل�ستمر�ر بهذه �جلر�ئم.
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• وقف �لعتقال �لتع�سفي وغري �مل�سروع. 	

بتاريخ 2009/8/18م:

نتائج حتقيق موؤ�ص�صة احلق يف ظروف ومالب�صات وفاة ال�صاب فادي حمادنة اأثناء االحتجاز من 

قبل املخابرات العامة

�نتهت موؤ�س�سة �حلق من جمع وتدوين ودر��سة خمتلف �لوقائع و�ملعلومات و�ل�سهاد�ت �لتي قام فريق بحث 

�ملوؤ�س�سة �لقانوين و�مليد�ين بالو�سول �إليها حول ظروف ومالب�سات وفاة �ملو�طن فادي ح�سني حمادنة �لبالغ 

من �لعمر 27 عامًا من �سكان بلدة ع�سرية �ل�سمالية ق�ساء نابل�س، وذلك يف مركز �لعتقال �لتابع جلهاز 

�ملخابر�ت �لعامة �لكائن يف مركز �جلنيد لالأمن �لوطني مبدينة نابل�س �سمال �ل�سفة �لغربية �ملحتلة.

وبهذ� �ل�سدد ت�سري �ملوؤ�س�سة �إىل قيامها بجمع �لعديد من �لإفاد�ت و�ل�سهاد�ت من �أ�سخا�س �سبق و�حتجزو� 

�لذين  �لأ�سخا�س  من  �لعديد  و�سهاد�ت  �إفاد�ت  عن  ف�ساًل  حتديدً�،  �ملوقع  هذ�  يف  �لعامة  �ملخابر�ت  لدى 

تز�من �حتجازهم مع �ملو�طن حمادنة يف نف�س موقع �لحتجاز، �إىل جانب جمموعة من �لإفاد�ت �لتي مت 

�حل�سول عليها من �لأ�سخا�س �لذين لهم عالقة باملتوفى من ذويه و�ملحيطني به وغريهم من �سهود �لعيان 

على عملية �لعتقال وحلظة �كت�ساف �لوفاة.

كما قام طاقم موؤ�س�سة �حلق �لقانوين باإجر�ء �لعديد من �لتحقيقات و�لتحليالت �ملبنية على �لوقائع �مليد�نية 

�لو�قع  �إىل  يكون  ما  �أقرب  ت�سّور  �إىل  �لو�سول  بهدف  عليها  �ملتح�سل  �ملعلومات  لكل  �لتحليلية  و�لدر��سة 

و�حلقيقة، ولي�س هذ� فح�سب، بل جلاأنا يف �سبيل بناء حتليل ��ستدليل علمي ومنطقي ومهني جمّرد وحمايد 

لهم يف  �مل�سهود  ذوي �خلربة من �خلرب�ء  باآر�ء  �ل�سرت�ساد  �إىل  و�ل�سفافية،  �لنز�هة  من  قدر عايل  وعلى 

�لطب �جلنائي �ل�سرعي �ملحليني و�لأجانب ف�ساًل عن خرب�ء علم �لنف�س، لن�سل يف �لنهاية �ىل بناء ت�سورنا 

وتقديرنا للحادث �ملوؤ�سف �لذي �أودى بحياة حمادنة.

ولكي نن�سر هذه �لنتائج بدقة ومو�سوعية للر�أي �لعام، �سنو�سح مبنت هذ� �لتقرير خمتلف مر�حل �لتحقيق 

بجمعها  قمنا  �لتي  �لوقائع  �سعيد  �أو على  �لر�سمية  لدى �جلهات  �لتدخل  �سعيد  �سو�ء على  بها،  قمنا  �لتي 

�إليها ب�ساأن و�سع وظروف �ملو�طن حمادنة منذ حلظة �عتقاله ولغاية مفارقته  و�ل�ستنتاجات �لتي خل�سنا 

�حلياة.

يف حني خ�س�سنا �جلزء �لأخري من هذ� �لتقرير حل�سر وتلخي�س جممل �ملقرتحات و�لتو�سيات �لتي خل�سنا 

�إليها ب�ساأن هذه �لق�سية. 
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اأواًل: التحّرك الذي قامت به موؤ�ص�صة احلق فور العلم بوفاة املواطن حمادنة

بتاريخ 2009/08/10، وفور علم �لباحث �مليد�ين ملوؤ�س�سة �حلق بوفاة �أحد �ملو�طنني �ملوقوفني   .1

مبقر �لتحقيق �لتابع جلهاز �ملخابر�ت �لعامة �لكائن مبركز �جلنيد �لتابع لقو�ت �لأمن �لوطني 

�أفر�د  مبدينة نابل�س، توجه للموقع لال�ستف�سار عن حقيقة �لو�سع وحتديد هوية �ملتوفى وعنو�ن 

�أ�سرته لالت�سال بهم و�حل�سول على �ملعلومات �ل�سخ�سية وغريها من �لتفا�سيل �ملتعلقة بظروف 

ومالب�سات توقيفه.

مت �لت�سال باأ�سرة �ملتوفى لال�ستف�سار عن ظروف ومالب�سات توقيفه، بعد �أن قمنا باإبالغ وتعريف   .2

�ل�سارية،  و�لت�سريعات  �لفل�سطيني  �لأ�سا�سي  �لقانون  وفق  �ملكفولة  �لقانونية  بحقوقها  �لأ�سرة 

تكن  مل  �لأ�سرة  و�أن  خ�سو�سًا  �جلثة،  وت�سريح  ملعاينة  خا�س  طبيب  �نتد�ب  يف  حقها  وحتديدً� 

مقتنعة برو�ية �جلهات �لر�سمية �لتي �أبلغت بها حول �أ�سباب وظروف �لوفاة.

��ستف�سرت �لأ�سرة عن دور وم�ساعدة موؤ�س�سة �حلق يف هذ� �جلانب، وهنا مت �إبالغها باأن موؤ�س�سة   .3

�حلق على ��ستعد�د تام للتحرك و�لتدخل وتقدمي �لعون �ملهني مبا يف ذلك �إح�سار خمت�س يف 

�لطب �ل�سرعي من �جلهات �لتي تتعاون معها �ملوؤ�س�سة يف هذ� �ملجال.

فور توكيل �لعائلة ملوؤ�س�سة �حلق توجهنا بكتاب خطي لوزير �لعدل �لفل�سطيني وكتاب خطي للنائب   .4

�لعام، طلبنا من خاللهما مو�فقة هذه �جلهات �لر�سمية على �إ�سر�ك ممثل طبي عن �لعائلة يف 

طبيب  �إح�سار  ب�سدد  �أننا  �لهاتفي  �لت�سال  عرب  �إبالغهما  ومت  �جلثة،  وت�سريح  فح�س  عملية 

�أجنبي.

تلقت �ملوؤ�س�سة مو�فقة فورية من وز�رة �لعدل و�لنائب �لعام، و�أعربا عن ��ستعد�دهما �لتام للتعاون   .5

معنا ومع �أي جهة طبية ننتدبها، ف�ساًل عن �ل�ستعد�د للتدخل وتقدمي كل �لعون �ملهني و�لإجر�ئي 

و�لإد�ري لتمكني هذه �جلهات من �لقيام بعملها كما يقت�سيه �لو�جب �ملهني.

طالبت �حلق �لنائب �لعام ووزير �لعدل بتاأجيل �لت�سريح لغاية و�سول �لطبيب �ملنتدب من �لعائلة   .6

و�لذي ي�ستغرق و�سوله من يومني �إىل ثالثة �أيام، ولكن مت �لقيام بالت�سريح باأمر من �لنيابة �لعامة 

يف ذ�ت �ليوم )2009/8/10(.

لها يف جمال  دولية م�سهود  بعدة جهات طبية  يوم 2009/08/10  موؤ�س�سة �حلق م�ساء  �ت�سلت   .7

�لطب �ل�سرعي �جلنائي، وتلقت ردً� فوريًا من �لطبيب �لدمنركي �جلن�سية �لدكتور بيرت مايجند 

ليث، �لذي يعمل نائبًا لرئي�س معهد �لطب �لعديل �لدمنركي، وع�سو �ملجل�س �ل�ست�ساري للطب 

�لعديل �لدمنركي، حيث حترك من مكان عمله يف ذ�ت �ليوم متوجها �إىل �لأر�س �لفل�سطينية.

فور و�سول �لطبيب �لدمنركي �إىل مدينة ر�م �هلل، بعد ع�سر يوم 2009/08/11، عقدت جل�سة   .8

نقا�س مع �لطبيب لتو�سيح بع�س �لق�سايا �لتي �سعى �إىل �ل�ستف�سار عنها قبل �نتقاله �إىل مكان 

�حلدث ومعاينته. 
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يف  لل�سروع  وجاهزيته  �لطبيب  بو�سول  تعلمهم  �لعام  و�لنائب  �لعدل  وزير  �إىل  ر�سالة  توجيه  مت   .9

�ملهمة �لتي جاء لأجلها، وكرر �لوزير و�لنائب �لعام تاأكيدهما على �ل�ستعد�د للتعاون وت�سخري كل 

�لإمكانيات �ملتاحة وو�سعها حتت ت�سرف �لطبيب.

يف حو�يل �ل�ساعة �لتا�سعة من �سباح يوم �لأربعاء �ملو�فق 2009/08/12، و�سل �لطبيب �لدمنركي   .10

�لتوقيف  بزيارة مكان  قام  موؤ�س�سة �حلق ومرتجم، حيث  �أحد موظفي  برفقة  نابل�س  �إىل مدينة 

ووفاة �ملو�طن حمادنة وقام باإجر�ء معاينة دقيقة للموقع مبا يف ذلك �حل�سول على تو�سيحات 

حول مكان �لعثور على �جلثة، و�ل�سكل �لذي وجدت عليه، ف�ساًل عن �لطالع على خمتلف �لتفا�سيل 

�ملتعلقة بحجرة �لعتقال �لتي تويف فيها �ملو�طن حمادنة، كما مت �لإطالع على حم�سر �لك�سف 

و�ملعاينة �لذي مت حتريره من قبل �جلهات �لر�سمية، وبهذ� �ل�سدد مت �إجر�ء قيا�سات تف�سيلية 

للحجرة و�ملرفق )دورة �ملياه( �مللحق بها.

توجه �لطبيب بعد ذلك ملكان �لت�سريح حيث قام باإجر�ء ت�سريح ثاين جلثة �ملتوفى بح�سور طاقم   .11

�لت�سريح �لأول، و�ملكون من مدير عام معهد �لطب �ل�سرعي يف وز�رة �لعدل �لدكتور زياد �لأ�سهب 

�إ�سافة �إىل �أطباء �آخرين.

بعد معاينة �لطبيب �لدمنركي للجثة و�إجر�ء �لت�سريح �لطبي �أو�سح �لنقاط �لتالية يف �جتماع مع   .12

طاقم موؤ�س�سة �حلق ولحقًا يف تقرير �لت�سريح:

�نتفاء  �ملبد�أ  حيث  من  يوؤكد  ل  ذلك  �أن  �إىل  �لإ�سارة  مع  �جلثة،  على  للتعذيب  �آثار  توجد  •ل  	

�لتعذيب، لكون �لكثري من و�سائل �لتعذيب �أ�سبحت تتم دون ترك �أي �آثار خارجية. 

تناول  يعني عدم  ما  بقايا طعام،  �أي  فادي خايل متامًا من  للمو�طن  �له�سمي  •كان �جلهاز  	

فادي للطعام مطلقًا منذ �أربع �إىل خم�س �أيام وفق تقدير�ت �لطبيب �ملبنية على �أ�س�س علمية 

يف هذ� �ل�ساأن. 

•يت�سح من معاينة �جلثة وجود غور على حميط �لعينيني، وجفاف و��سح على �سعيد �جل�سم،  	

نتيجة لعدم تناول �ملو�طن لل�سو�ئل بكمية كافية قبل وفاته، ما �أ�ساب �جل�سد بهذه �حلالة من 

�جلفاف. 

• �سم  مت �إبالغ �لطبيب من قبل جلنة �لت�سريح �لأوىل باكت�ساف قطعتني من �لزجاج بحجم 1	

تقريبًا يف �ملعدة وهي ظاهرة يف �سورة �لأ�سعة �لتي مت �لتقاطها قبل �إجر�ء �لت�سريح �لأول، 

ومل يتم حتديد م�سدر ونوع هذ� �لزجاج �أو تقدمي تف�سري ل�سبب وجودهما يف معدة �ملتويف. 

•�سبب �لوفاة وفق تقرير �لطبيب ناجت عن �ل�سغط على �ل�سريان �ل�سباتي و�لع�سب �ملر�فق له  	

يف �جلهتني �ليمنى و�لي�سرى من �لرقبة، ما يعني باأن �ملو�طن قد فارق �حلياة نتيجة لرباط 

�ساغط و�سع حول �لعنق )�ل�سنق(. 
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•�أكد �لطبيب باأن �ل�سنق قد مت ل�سخ�س على قيد �حلياة، ما ينفي �سبهة �لوفاة قبل �ل�سنق.  	

•مت �إبالغ �لطبيب من قبل فريق �لت�سريح �لفل�سطيني باأن هناك فحو�سات خمربية لعينة من  	

�ل�سو�ئل و�لأن�سجة و�لأظافر، وبناء عليها �سيتم تقدمي تف�سري نهائي وقاطع ل�سبب �لوفاة. 

•ح�سب حتليل �لطبيب لل�سكل �لذي وجدت عليه �جلثة ومكان وجودها وطبيعة �ل�سحجات �لتي  	

يرجح  فيها(  تويف  �نه  له  قيل  �لتي  )�لغرفة  عاينه  �لذي  باملكان  ذلك  وربط  عليها،  وجدت 

�لطبيب وقوع �ل�سنق د�خل �حلجرة �لتي كان يحتجز بد�خلها، ودون تدخل خارجي، �أو بعبارة 

�أخرى مييل لنفي وقوع �ل�سنق بفعل فاعل خارجي. 

يوم  فجر  من  و�خلام�سة  �لر�بعة  �ل�ساعة  بني  ما  �لطبيب  تقدير�ت  ح�سب  �لوفاة  •وقعت  	

2009/8/10، وذلك بناًء على ما �أفيد به من قبل جلنة �لك�سف �لطبي �لفل�سطيني حول و�سع 

�جلثة ولونها عند و�سول طاقم �لطب �ل�سرعي �إليها يف مكان وفاتها. 

•بعد �نتهاء �لطبيب �لدمنركي من مهمته وو�سوله ل�ستنتاجاته وكتابته لتقريره �لنهائي، مت  	

�أ�سرة حمادنة لالجتماع بالطبيب و�ل�ستف�سار منه عن كافة �لق�سايا �لتي  �لت�سال مبمثلي 

يودون �ل�ستف�سار عنها و�إبالغهم بنتيجة �لت�سريح، وهذ� ما مت فعال يوم 2009/08/13 حيث 

عقد �للقاء يف موؤ�س�سة �حلق بر�م �هلل على مد�ر عدة �ساعات عر�س فيها �لطبيب ��ستنتاجاته 

ورد على ��ستف�سار�ت ممثلي �لعائلة، ومت تزويدهم بن�سخة عن �لتقرير باللغة �لجنليزية. 

•�أفاد �لطبيب �لدمنركي باأن مركز �لطب �ل�سرعي يف جامعة �لنجاح جمهز ب�سكل ممتاز و�أن  	

�لت�سريح �لأول للجثة ين�سجم و�ملعايري �لدولية للت�سريح، و�أنه لقى كل تعاون من قبل �لفريق 

�لفل�سطيني، ومل يو�جه �أية �إعاقات يف تنفيذ مهمته.

العامة  املخابرات  جهاز  قبل  من  حمادنة  فادي  املواطن  وتوقيف  اعتقال  وظروف  وقائع  ثانياً: 

الفل�صطينية:

�إىل منزل  �ل�ساعة �لعا�سرة و�لن�سف و�حلادية ع�سر من ليل يوم 2009/06/15. 1 و�سلت  ما بني 

�ل�سيد ح�سني حمادنه )و�لد فادي( عدة �سيار�ت ت�ستخدمها �أجهزة �لأمن، وحافلة �سغرية �أبي�س 

�للون حتمل لوحة ت�سجيل حكومية )حمر�ء(، وبح�سب ما �أفاد به و�لد و�أ�سقاء �ملتوفى، ترجل منها 

حو�يل ع�سرين �سخ�س يرتدون �لزى �لع�سكري ويحملون �أ�سلحة ر�سا�سة فردية، ثم توجه �أحدهم 

نحو و�لد فادي و�ساأله عن �أ�سمه وحينها �ساأل �لأب �أفر�د �لقوة من �نتم وماذ� تريدون، فاأجابه 

�أحدهم باأنهم من جهاز �ملخابر�ت �لعامة، وعند و�سول فادي جلانب و�لده، تقدم من فادي �أحد 

عنا�سر �لأمن وطلب منه بطاقة هويته �ل�سخ�سية، وفور تعريف فادي بنف�سه تقدمت منه جمموعة 

من �لعنا�سر و�أم�سكوه من كتفه ومالب�سه �لعلوية و�قتادوه مبا�سرة نحو �حلافلة، وغادرت �لقوة 

�ملوقع دون �إبر�ز �أي مذكرة قانونية �أو وثيقة تعريفية بطبيعة هذه �جلهة و�سبب �عتقال فادي. 
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مل ي�سمح لذوي حمادنة بزيارته �سوى بعد �نق�ساء حو�يل ع�سرين يومًا على توقيفه، كما مل ي�سمح  2 .

لهم بعد ذلك بزيارته �سوى لثالث مر�ت متباعدة فقط. 

تقريبا،    3 .2009/07/20 بتاريخ  حمادنة  مع  �لتحقيق  �نتهى  عليها  ح�سلنا  �لتي  للمعطيات  وفقا 

ولهذ� مت نقله �إىل �حلجرة رقم )4( �لتي كان يتو�جد فيها جمموعة من �ملوقوفني �لذين �نتهى 

�لتحقيق معهم، علما باأن �لرو�ية �لر�سمية للناطق �لإعالمي با�سم �لأجهزة �لأمنية تفيد بانتهاء 

�لتحقيق مع فادي يوم 2009/06/25. 

خالل تو�جد حمادنة يف هذه �حلجرة كلف مبهمة توزيع �لطعام على �ملحتجزين لدى �ملخابر�ت  4 .

�لعامة. 

( �إىل  بتاريخ 2009/08/04 �أعيد حمادنة من جديد للتحقيق ومن ثم مت نقله من �لغرفة رقم )4. 5

�لغرفة رقم )3( حيث مكث فيها منفرد�. 

�جل�سدي  �ل�سغط  من  حلالة  وفاته  ولغاية   ) 6 .2009/08/04( �لتاريخ  هذ�  منذ  حمادنة  �خ�سع 

�سهود  وبح�سب  ل�ساعات طويلة،  ومتو��سل  د�ئم  �سبه  ب�سكل  لل�سبح  يتعر�س  و�لنف�سي، حيث كان 

�لعيان �سوهد �أكرث من مرة م�سبوحًا. 

��ستخدمت طريقتان يف �سبح �ملوقوفني لدى �ملخابر�ت يف �سجن �جلنيد، متثلت �لطريقة �لأوىل  7 .

باإرغام �ملوقوف على �لوقوف ل�ساعات طويلة مع�سوب �لعينني ومكبل �ليدين خلف ظهره بقطعة 

قما�س، يف حني متثلت �لطريقة �لثانية باإجبار �ملوقوف على �لركوع )�أي حني �لظهر و�لر�أ�س �ىل 

�لأمام( مع تكبيل �ليدين خلف �لظهر برباط من �لقما�س عو�سًا عن قيود �حلديد �أو �لبال�ستيك، 

ثم ربط �ليدين باأنبوب معدين مثبت بجد�ر �لغرفة �أو �ملمر، مع �سّد �لوثاق بطريقة توؤدي �إىل رفع 

بال�سرتخاء  للج�سم  مطلقا  ت�سمح  ل  وبطريقة  �لأمام  �إىل  �حلاد  �لنحناء  على  و�إجباره  �جل�سم 

بحيث يبقي �جل�سم يف حالة �نحناء ل�ساعات طويلة. 

يت�سح من �إفاد�ت �ل�سهود ��ستياء �ملو�طن حمادنة من �إعادته للتحقيق، بل و�سعته �لعودة جمدد�  8 .

عن  يعرب  وهو  فادي  ل�سوت  �ل�سهود  �سماع  من  يت�سح  ما  وهذ�  �لإحباط  من  حالة  يف  للتحقيق 

��ستيائه من �إعادته جمددً� للتحقيق حيث كان �سوته مرتفعا يف �إحدى �ملر�ت �لتي كان يتم فيها 

�لتحقيق معه قائاًل »...�أنا �أنهيت �لتحقيق وملاذ� تريدون �إرجاعي....« 

تعر�س حمادنة  لل�سرب بالفلقة �أكرث من مرة، وبح�سب ما �أفاد به �ل�سهود �لذين تعر�سو� لذ�ت  9 .

خلع حذ�ئه  على  �ملوقوف  �إجبار  �لأ�سلوب من خالل  هذ�  ��ستخد�م  يتم  كان  �لتعذيب  من  �لنوع 

و�ل�ستلقاء على ظهره فوق �ل�سرير �ملوجود يف غرفة �لتحقيق، ثم و�سع رجليه فوق حافة �ل�سرير 

�لعلوية، ومن ثم يبد�أ �أحد عنا�سر �لأمن ب�سرب وجلد باطن قدمّي �ملوقوف بـ »بربي�س« )�نبوب 

خم�س  بني  ما  �جلري  على  �ملوقوف  يجرب  ذلك  وبعد  متتالية،  ملر�ت  ع�سا  بد�خله  بال�ستيكي( 
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�أثر لعملية  �ىل ع�سر دقائق د�خل �ملمر ل�سمان عودة تدفق �لدماء �ىل قدميه ومن ثم زو�ل �أي 

�ل�سرب. 

�ملحققني حرفيا:  �أحد  له  قال  �ملر�ت  �إحدى  باأنه يف  �لعامة  �ملخابر�ت  لدى  �ملوقوفني  �أحد  �أفاد  10 .

من  �لنتهاء  بعد  وبالفعل  بالفلقة.«  �سربه  �أثناء  ي�سرخ  وهو  فادي  �سوت  ت�سمع  �أجعلك  »�سوف 

�سمعه  كما  بالفلقة  فادي  �سرب  عملية  بعدها  و�سمع  �ملمر  �إىل  �إخر�جه  مت  �ملوقوف  هذ�  �سرب 

ي�سرخ متاأملًا، وبعدها �سمع �سوت هرولة يف �ملمر. 

بح�سب ما �أفاد به بع�س �ل�سهود كان يتم �ل�سبح عادة لعدة �ساعات متو��سلة ثم يتم �إعادة �ملوقوف  11 .

�ىل غرفته ملدة �ساعة تقريبًا، �أو يتم فكه و�إخ�ساعه للتحقيق ملدة 10 دقائق ثم يعاد مرة �أخرى 

لل�سبح. 

�لثماين و�لع�سرة  �ل�سبح كان يتم مبعدل يرت�وح بني  باأن  �لتي قمنا بجمعها  يت�سح من �لإفاد�ت  12 .

�ساعات يف �لغالب. 

وفق �سهود �لعيان �أخ�سع حمادنة منذ �إعادته للتحقيق مرة �أخرى بتاريخ 2009/08/04. 13 ولفجر 

�لأيام  تلك  خالل  �لنهار  �ساعات  �أغلب  �سوهد  حيث  متو��سلة  و�سبه  مكثفة  �سبح  لعملية  وفاته 

م�سبوحًا ومربوط �ليدين �إىل �خللف بقطعة قما�س ومغم�س �لعينني. 

( كان قا�سيًا من حيث تعر�سه لل�سبح  �أفاد �سهود �لعيان باأن �ليوم �ل�سابق لوفاة فادي )2009/8/9. 14

ل�ساعات طويلة و�سبه متو��سلة، ومت �إخ�ساعه لل�سبح منذ �ل�ساعة �لعا�سرة تقريبا من �سباح يوم 

2009/8/9 ولغاية �ل�ساعة �لو�حدة من فجر يوم 2009/8/10. 

�أفر�د �ملخابر�ت  �أحد  �لثامنة وع�سرة دقائق �سباحًاً من قبل  �ل�ساعة  �لوفاة حو�يل  مت �كت�ساف  15 .

�لعامة �لذي كان يقوم بتفقد �ملوقوفني، ومت تاأكيد �لوفاة من قبل طبيب �ملعتقل �لذي ح�سر فور 

ذلك ملعاينة حمادنة.

ثالثاً: خال�صات وا�صتنتاجات

•يت�سح من خالل �لإفاد�ت �لتي جمعت حول ظروف و�أو�ساع �ملحتجزين يف مقر �ملخابر�ت �لعامة  	

باأن  �ملمار�سة  منط  من  ويت�سح  للتعذيب  �ملحتجزين  �إخ�ساع  نابل�س،  مدينة  يف  �جلنيد  مبركز 

مع  �لتحقيق  عند  �ملركز  يتبع يف هذ�  ونهج  �سيا�سة  تعرب عن  تعذيب  �أ�ساليب  و«�لفلقة«  »�ل�سبح« 

�ملحتجزين لنتز�ع �أقو�لهم. 

•يت�سح من جمموع �لإفاد�ت �لتي وثقت تعّمد �لتحقيق مع �ملوقوفني يف �ساعات متاأخرة من �لليل،  	

ما يعني حرمان �لنزيل من �لنوم وهو ما يوؤثر على ��ستقر�ره �لنف�سي. علما باأن �لتحقيق �لليلي 

يعترب �نتهاك وخروج على �ملعايري و�ملبادئ �لدولية �خلا�سة مبعاملة �ملحتجزين. 

غريها،  �أو  حمادنة  حالة  يف  �سو�ء  و�لتوقيف،  �لعتقال  حال  �لعامة  �ملخابر�ت  جهاز  يلتزم  •مل  	
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باملبادئ �لتي �ألزم قانون �لإجر�ء�ت �جلز�ئية �لفل�سطينية رقم )3( ل�سنة 2001 �سرورة مر�عاتها 

ومنها:

ل يجوز �لقب�س على �أحد �أو حب�سه �إل باأمر من �جلهة �ملخت�سة، �أي مبوجب مذكرة �عتقال.  1 .

وهو ما ي�سكل خرقا للمادة 29 من قانون �لإجر�ء�ت.

َعر�س �ملوقوف على �لنيابة �ملدنية وهو ما مل يتم، �إذ مل  يعر�س �أّي من �ملو�طنني �ملوقوفني  2 .

لدى �ملخابر�ت مطلقًا على �لنيابة �ملدنية و�لق�ساء �ملدين بعد �نق�ساء 24 �ساعة على توقيفهم، 

مما ي�سكل خرقًا فا�سحًا و�سريحًا لأحكام قانون �لإجر�ء�ت �جلز�ئية وحتديدً� ن�س �ملادة 

)34( و�ملادة )117( �لتي �ألزمت ماأموري �ل�سبط �لق�سائي مبا فيهم �أفر�د �ملخابر�ت �لعامة 

بو�جب �ل�ستماع فورً� لأقو�ل �ملقبو�س عليه و�لعمل على �إطالق �سر�حه �إذ� مل يكن هناك ما 

�لنيابة  �أي  �ملخت�س،  �لنيابة  وكيل  �إىل  �ساعة  وع�سرين  �أربع  �إر�ساله خالل  �أو  �حتجازه  يربر 

�ملدنية. 

�لع�سكرية  و�لنيابة  �لق�ساء  لولية  �لفل�سطينيني  �ملدنيني  باإخ�ساع  تقوم  �ملخابر�ت  باأن  •يت�سح  	

�لق�ساء  هيئة  من  �لأفر�د  هوؤلء  ب�ساأن  �عتقال  مذكر�ت  على  ح�سولها  خالل  من  �لفل�سطينية، 

�نتهاكا  �ملدنية بو�سفها �جلهة �ملخت�سة، وهذ� بطبيعة �حلال ميثل  �لنيابة  ولي�س من  �لع�سكري 

)تن�ساأ  على:  منه   2 فقرة   )101( �ملادة  �أكد  �لتي  �لأ�سا�سي  �لقانون  لأحكام  و�سريحًا  �سارخًا 

�ملحاكم �لع�سكرية بقو�نني خا�سة، ولي�س لهذه �ملحاكم �أي �خت�سا�س �أو ولية خارج نطاق �ل�ساأن 

�لع�سكري(، ولهذ� �إن مد ولية �لق�ساء و�لنيابة �لع�سكرية �لفل�سطينية لت�سمل �ملدنيني �لفل�سطينيني 

رغم حظر �لقانون �لأ�سا�سي �ل�سريح لذلك يعترب فعال جمّرم وغري م�سروع. 

�لفل�سطينيني  حلقوق  �سارخًا  و�نتهاكًا  �عتد�ًء  �ملدنيني  على  �لع�سكري  �لق�ساء  ولية  مد  •ي�سكل  	

�لأ�سا�سية وحتديدً� حق �لتجاء �ل�سخ�س �إىل قا�سيه �لطبيعي �أي �لق�ساء �ملدين، وهو ما كفلته 

و�أكدت عليه �أي�سا �أحكام �لقانون �لأ�سا�سي �لفل�سطيني يف م�سمون �ملادة )30( )1- �لتقا�سي حق 

م�سون ومكفول للنا�س كافة، ولكل فل�سطيني حق �للتجاء �إىل قا�سيه �لطبيعي، وينظم �لقانون 

�إجر�ء�ت �لتقا�سي مبا ي�سمن �سرعة �لف�سل يف �لق�سايا...(. 

�لق�ساء  هيئة  و�عتد�ء  وغ�سب  �لإجر�ئية  للقو�عد  ملخالفته  بالنظر  �ملذكور  �ملو�طن  �حتجاز  •�إن  	

��ستناد�  بالتقادم  ت�سقط  ل  جرمية  يعترب  �ملدين،  و�لق�ساء  �لنيابة  �خت�سا�س  على  �لع�سكري 

مل�سمون �ملادة 32 من �لقانون �لأ�سا�سي )كل �عتد�ء على �أي من �حلريات �ل�سخ�سية �أو حرمة 

�لأ�سا�سي  �لقانون  يكفلها  �لتي  �لعامة  و�حلريات  �حلقوق  من  وغريها  لالإن�سان  �خلا�سة  �حلياة 

يثري  ما  بالتقادم...(،  عنها  �لنا�سئة  �ملدنية  ول  �جلنائية  �لدعوى  ت�سقط  ل  �لقانون، جرمية  �أو 

و�جلهة  �ملو�طن،  باعتقال  �أمرت  �لتي  �ملخت�سة  غري  �جلهة  ومالحقة  م�ساءلة  يف  �ملت�سرر  حق 
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�لتي نفذت هذ� �لعتقال �ملخالف لالأ�سول �لإجر�ئية، وحق �ملت�سرر يف هذ� �ل�ساأن حق ل ي�سقط 

بالتقادم مبعنى ميكن تنفيذه يف �أي وقت كان �أمام �ملحاكم �ملحلية. 

��ستمر   ، • 	2009/7/20 بتاريخ  �جلنيد  يف  �لعامة  �ملخابر�ت  لدى  فادي  مع  �لتحقيق  �نتهاء  رغم 

�جلهاز باعتقاله ومل يقم بالإفر�ج عنه حيث تو��سل �حتجازه ليدخل جمدد� جلولة جديدة من 

�أدنى �ملعايري و�لقو�عد يف  يوؤكد غياب  �إن مثل هذ� �لإجر�ء  �لتحقيق يوم 2009/8/4، وبالطبع 

�إجر�ء�ت �لعتقال و�لتوقيف كما يوؤكد على غياب �لرقابة من �جلهات �ملخت�سة على مدى �حرت�م 

�لأجهزة �لأمنية لقو�عد �لحتجاز و�لتوقيف. 

•مل يثبت لدينا ومن خالل �لإفاد�ت �لتي جمعناها �أن جهاز �ملخابر�ت يف معتقل �جلنيد ي�ستعمل  	

و�سيلة �حلرمان من �لطعام كاأحد و�سائل �ل�سغط �أو �لتحقيق، بل يتم تقدمي ثالث وجبات يوميًا 

للمحتجزين بغ�س �لنظر عن كميتها ونوعيتها.

•و�أخري� ميكننا يف موؤ�س�سة �حلق �لتاأكيد على �أن وفاة �ملو�طن فادي لدى جهاز �ملخابر�ت �لعامة  	

و�إن متت بطريقة �سنق �لنف�س، ل تعني مطلقًا �إعفاء هذ� �جلهاز من �مل�سوؤولية �لقانونية، لكون 

�ل�سبح �ملتو��سل و�لتحقيق لفرت�ت طويلة ويف �ساعات متاأخرة من �لليل يعني و�سع �ملوقوف كما 

ب�سدمة  و�لإ�سابة  �لهلو�سة  �ىل  يوؤدي  قد  م�ستقر  غري  نف�سي  ظرف  يف  �لنف�سيني  �خلرب�ء  يفيد 

نف�سية تدفع �ملحتجز �ىل �لتفكري بالنتحار للهروب من معاناته وو�سع حد لها، ولي�س هذ� فح�سب 

بل �إن �ملحتجز يف مثل هذه �لظروف قد يلجاأ �أمام حجم معاناته و�سدة �أمله �ىل �لتفكري بالنتحار 

لإ�سعار �لآخر )�ملحقق( بالذنب و�لأمل.

تو�صيات 

بناًء على ما �سبق، تو�سي موؤ�س�سة �حلق مبا يلي:

ت�سكيل جلنة حتقيق خا�سة بوفاة �ملو�طن فادي حمادنة للتحقيق يف جرمية �ل�سبح و�لتعذيب �لتي  1 .

تعر�س لها وتقدمي �لآمرين بارتكاب هذه �جلرمية ومرتكبيها للق�ساء. 

ودور  ل�سالحيات  �لع�سكري  �لق�ساء  هيئة  غ�سب  باإنهاء  و�سريح  و��سح  رئا�سي  مر�سوم  �سدور  2 .

بالنيابة  �ملدنيني  وتوقيف  باعتقال  �لخت�سا�س  ح�سر  على  و�لتاأكيد  �ملدنية،  و�لنيابة  �لق�ساء 

�ملدنية. 

ت�سكيل جلنة حتقيق من �لكتل �لربملانية وموؤ�س�سات حقوق �لإن�سان �لفل�سطينية للبحث يف ظروف  3 .

�ملحتجزين  حلقوق  �لأجهزة  هذه  مر�عاة  ومدى  �لأمنية،  �لأجهزة  لدى  و�لتوقيف  �لحتجاز 

و�سمانات �لحتجاز و�لتوقيف وحظر �لتعذيب، وفقًا للمعايري �لتي تبنتها و�أكدت عليها �لت�سريعات 

�لفل�سطينية ومو�ثيق �لقانون �لدويل حلقوق �لإن�سان، وتقدمي من يثبت �رتكابهم لأي عمل خمالف 

ل�سمانات �لحتجاز و�لتوقيف �ملن�سو�س عليها يف �لقانون �لأ�سا�سي و�لت�سريعات �ملحلية للق�ساء، 
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�ملتعلقة  و�ملمار�سات  لالنتهاكات  و�مل�ساءلة  �لرقابة  يف  �جلادة  �لإجر�ء�ت  غياب  و�أن  خ�سو�سًا 

على  �سجع  ما  و�ملالحقة،  �مل�ساءلة  بوجه  �حل�سانة  مرتكبيها  منح  قد  �ملعاملة  و�سوء  بالتعذيب 

�ل�ستمر�ر بهذه �جلر�ئم. 

�سدور قر�ر و��سح من رئا�سة �لوزر�ء باإلز�م �ملكلفني باإنفاذ �لقانون باحرت�م وتطبيق �ل�سروط  4 .

�لتي حددها قانون �لإجر�ء�ت �لفل�سطيني لالعتقال و�لحتجاز، و�لمتناع عن تنفيذ �أي �أمر قب�س 

�سوى يف �حلالت �لتي ي�سدر بها �أمر من قبل �لنيابة �لعامة �ملدنية. 

�إن�سانية  �لال  �ملعاملة  �سروب  من  وغريه  �لتعذيب  مبناه�سة  خا�س  فل�سطيني  قانون  غياب  �إن  5 .

�لت�سريعات  و�أن  خ�سو�سا  �جلرمية،  هذه  �قرت�ف  على  �لبع�س  �سجع  قد  بالكر�مة،  و�حلاّطة 

�ل�سارية مل تغطي خمتلف جو�نب وجمالت هذه �جلرمية، ما بات يقت�سي �سرورة و�أهمية �ل�سغط 

�ملجتمعي لو�سع و�إ�سد�ر مثل هذ� �لقانون، وعليه ندعو كافة �لكتل �لنيابية باأن تلتقي على فكرة 

�لرئي�س  ندعو  �ل�سيا�سي  �لنق�سام  حالة  لأ�سباب  �لأمر  تعذر  حال  ويف  �لقانون،  هذ�  مثل  �إقر�ر 

�لفل�سطيني لإ�سد�ر قر�ر بقانون خا�س مبناه�سة �لتعذيب و�سوء �ملعاملة.
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بتاريخ 2009/4/20م:

املركز يدين جرمية اإطالق النار على ع�صو املجل�ض الت�صريعي ال�صيخ البيتاوي ويطالب بفتح 

حتقيق جدي ومالحقة ال�صالعني فيها وتقدميهم للعدالة

�ملرجع: 2009/52

�لت�سريعي  �ملجل�س  ع�سو  لها  تعر�س  �لتي  �لنار  �إطالق  عملية  �لإن�سان  حلقوق  �لفل�سطيني  �ملركز  يدين 

�لفل�سطيني عن كتلة �لتغيري و�لإ�سالح يف حمافظة نابل�س، �ل�سيخ حامد خ�سر �لبيتاوي، 64 عامًا. ويطالب 

�ملركز �حلكومة �لفل�سطينية يف ر�م �هلل بالتحقيق يف هذه �جلرمية، و�إعالن نتائجه على �ملالأ، وتقدمي كل 

من يثبت تورطه فيها للعد�لة. 

و��ستنادً� لتحقيقات �ملركز، وما �أفاد به �ل�سيخ �لبيتاوي لباحثه، ففي حو�يل �ل�ساعة 2:00 بعد ظهر �أم�س، 

�لأحد �ملو�فق 2009/4/19، خرج �ل�سيخ �لبيتاوي من م�سجد �لأنبياء يف �سارع في�سل، بالقرب من �ملجمع 

�لطريق،  �أثناء  �ل�سرقي.  �خل�سار  �سوق  نحو  وتوجه  فيه،  �لظهر  �سالة  �أد�ء  بعد  نابل�س  مدينة  يف  �ل�سرقي 

وبالتحديد يف �ساحة مرم�س، ��ستوقفه �سخ�س ما وتد�ول معه �أطر�ف �حلديث. و�أثناء ذلك توقفت �سيارة 

بي�ساء �للون بجانبه، مل يحدد مو��سفاتها، وكان يف د�خلها ثالثة �أ�سخا�س. ترجل �أحدهم، ودون �سابق �إنذ�ر 

قام ب�ستمه و�سب �لذ�ت �لإلهية، و حركة حما�س، وهدده باأل يتو�جد يف �لأماكن �لعامة، و�إل �سيقوم بقتله. 

جتمهر حولهم عدد من �لأ�سخا�س، من بينهم جنل �ل�سيخ، ن�سر، 32 عامًا، وتقدم �إليه و�ساأله عن �أ�سباب 

�ستم و�لده. ��ستل �ملعتدي م�سد�سًا كان بحوزته و�أ�سهره باجتاه �ل�سيخ �لبيتاوي، وقبل �أن يطلق �لنار منه و�سع 

ن�سر يده على يد �ملعتدي و�أنزلها فاأطلق عيارً� ناريًا و�حدً� بالأر�س، مما �أ�سفر عن �إ�سابة �ل�سيخ �لبيتاوي 

ب�سظية يف رجله �ليمنى.  وفور ذلك، قام ن�سر جنل �ل�سيخ بنقله يف �سيارته �خلا�سة �إىل م�ست�سفى رفيديا 

�جلر�حي يف �ملدينة لتلقي �لعالج، و�أجري له �لعالج �لالزم. وذكر �ل�سيخ �لبيتاوي �أنه علم لحقًا �أن �ملعتدي 

يدعى نعمان عامر من بلدة كفر قليل، جنوب �سرقي مدينة نابل�س، ويعمل يف جهاز �لأمن �لوقائي.

ويف �أعقاب هذه �جلرمية، �أعلن �لناطق با�سم �ملوؤ�س�سة �لأمنية �لفل�سطينية �لعميد عدنان �ل�سمريي، »�أن 

ما مت مع ع�سو �ملجل�س �لت�سريعي حامد �لبيتاوي هو عمل فردي مل�سكلة �سخ�سية ولي�س لالأجهزة �لأمنية �أي 
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عالقة باحلادث«. و ذكر �ل�سمريي  �أن �لأجهزة �لأمنية �ألقت �لقب�س على �مل�ستبه به، و�سيمثل �أمام �لعد�لة 

و�أن �لق�سية لي�س لها �أية خلفية �سيا�سية. 

ويف �سوء ذلك، فاإنَّ �ملركز �لفل�سطيني حلقوق �لإن�سان يطالب �حلكومة �لفل�سطينية يف ر�م �هلل مبا يلي:

1- فتح حتقيق جدي يف هذه �جلرمية ومالحقة �ل�سالعني فيها وتقدميهم للعد�لة.

2- �إ�سد�ر تعليمات �سارمة للموظفني �ملكلَّفني باإنفاذ �لقانون من قوى �لأمن �لفل�سطينية حتظر عليهم حمل 

�ل�سالح خارج �إطار �ملهام �لر�سمية حتت طائلة �مل�سوؤولية �لقانونية.

و�مل�س  وتهديدهم  �ملو�طنني  لإرهاب  �خلا�س،  �أو  منه  �لر�سمي  �سو�ء  �ل�سالح،  با�ستخد�م  �ل�سماح  3- عدم 

بحياتهم و�سالمتهم �لبدنية، وتقدمي كل من يخالف ذلك للعد�لة.
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بتاريخ 2009/12/15م:

املركز يدين حمالت االعتقال �صد اأن�صار حركة )حما�ض( يف ال�صفة الغربية

�ملرجع: 2009/126 

يدين �ملركز �لفل�سطيني حلقوق �لإن�سان حمالت �لعتقال �لتي ت�سنها �لأجهزة �لأمنية �سد عنا�سر وموؤيدي 

دعوته  �ملركز  ويكرر  للقانون.  خالفًا  و�حتجازهم  �لغربية  �ل�سفة  يف  )حما�س(  �لإ�سالمية  �ملقاومة  حركة 

�أعمال �لعتقال �لتع�سفي، و�لإفر�ج  لل�سلطة �لوطنية �لفل�سطينية و�لأجهزة �لأمنية يف ر�م �هلل بالكف عن 

�لفوري عن كافة �ملعتقلني �ل�سيا�سيني، و�إغالق ملف �لعتقال �ل�سيا�سي نهائيًا.  

�سنت  )حما�س(،  حركة  لنطالق  و�لع�سرين  �لثانية  �لذكرى  مع  فبالتز�من  �ملركز،  لتحقيقات  و��ستنادً� 

�لأجهزة �لأمنية �لفل�سطينية يف �ل�سفة �لغربية خالل �ليومني �ملا�سيني حملة �عتقالت طالت �لع�سر�ت من 

عنا�سر وموؤيدي �حلركة. و�سملت حمالت �لعتقالت �لتي نفذها جهاز� �لأمن �لوقائي و�ملخابر�ت �لعامة 

�عتقالت من �ملنازل و�مل�ساجد ومفرتقات �لطرق �لتي �أقامت تلك �لأجهزة حو�جز عليها. و�سملت �لعتقالت 

حو�يل )115( مو�طنًا موزعني على �لنحو �لتايل: )50( مو�طنًا من حمافظة �خلليل؛ )16( من حمافظة 

بيت حلم؛ )3(  �أريحا؛ )2( من حمافظة  نابل�س؛ )6( من حمافظة  و�لبرية؛ )5( من حمافظة  ر�م �هلل 

من حمافظة طوبا�س؛ )26( من حمافظة طولكرم؛ )4( من حمافظة قلقيلية؛ )1( من حمافظة �سلفيت؛ 

و)2( من حمافظة جنني. وكان من بني �ملعتقلني �سحافيون وحمامون ومهند�سون ومدر�سون وطلبة مد�ر�س 

وحما�سرون وطلبة جامعيون وعدٌد من �لأطفال. 

�ملركز �إذ يجدد �إد�نته لالعتقال �ل�سيا�سي، وما ير�فقه من ممار�سة جر�ئم �لتعذيب بحق �ملعتقلني، فاإنه:

1( يذكر بقر�ر حمكمة �لعدل �لعليا �لفل�سطينية �ل�سادر بتاريخ 20 فرب�ير 1999، و�لقا�سي بعدم م�سروعية 

�لعتقال �ل�سيا�سي، و�أن على جميع �جلهات �لتنفيذية �حرت�م قر�ر �ملحكمة و�لمتناع عن ممار�سة �لعتقالت 

�ل�سيا�سية غري �مل�سروعة.

�لق�سائي  �ل�سبط  ماأموري  �خت�سا�س  وتقع يف  �لفل�سطيني  �لقانون  ينظمها  �لعتقال  �أن عمليات  يوؤكد   )2

وقو�مهم �ل�سرطة �ملدنية و�أنهم يخ�سعون مبا�سرة لأو�مر و�إ�سر�ف �لنائب �لعام. 

3( يطالب بالإفر�ج �لفوري عن جميع �ملعتقلني �ل�سيا�سيني على �أيدي �أجهزة �لأمن �لفل�سطينية يف �ل�سفة 

�لغربية وقطاع غزة.



الكتاب الأ�سود

181

ثالثًا- �سور توثيقية لأبرز انتهاكات اأجهزة الأمن:

1.�صور اقتحام اأجهزة اأمن »دايتون« جامعة بوليتكنك فل�صطني، ومبنى الطالبات بتاريخ 

2009/11/18م:

مرتب�سون  باملبنى..

عاثو� فيها ف�سادً�...

�أمن عبا�س و�سبيبة فتح.. تن�سيق 

فا�سح

�قتحام يف �لد�خل وترقب يف �خلارج
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تخريب وح�سي ملحتويات م�سلى �لطالبات يف �جلامعة
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1.ال�صهيد جمد الربغوثي:

2.�صور ال�صهداء اخلم�صة الذين ق�صوا يف �صجون عبا�ض الدايتونية:

�آثار �لتعذيب �لوح�سي ظاهرة على قدمي �ل�سهيد جمد �لربغوثي
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جماهري �ل�سفة �سَيّعت �ل�سهيد جمد �لربغوثي

تعذيب وح�سي حتى �ملوت يف زنازين عبا�س )�لد�يتونية(
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من قرير �لعني �سهيدنا...

2.ال�صهيد حممد جميل احلاج:

فدماوؤك �لزكَيّة  �ستطارد زبانية �لغدر و�لظلم..
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�سورة  �ملمر�س �ل�سهيد هيثم عمرو

�ل�سهيد هيثم عمرو.. قتلوه رميًا.. و�دعو� �نتحاره!!!

3.ال�صهيد هيثم عمرو:
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4.ال�صهيد كمال اأبو طعيمة:

جماهري �ل�سفة حتمل نع�س �ل�سهيد.. فلطاملا عرفوه.. حمّبًا وطنه.. مد�فعًا عنه

�هلل �أكرب.. �سرخة �ملوّدعني لل�سهيد..
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5.ال�صهيد فادي حمادنة:

نعاهدك يا �سهيد.. �أننا على طريق �ملقاومة لن نحيد

�سورة �ل�سهيد فادي حمادنة
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�سهوة جو�دك يا فار�س.. لن تعدمها �ملقاومة يف �ل�سفة �لغربية..

ع �بنها.. فهينئًا له �ل�سهادة �أم �ل�سهيد حمادنة.. توِدّ
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