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املقدمة:

منذ اأن اأعلنت ر�سميًا نتائج انتخابات املجل�س الت�سريعي الفل�سطيني يف كانون الثاين/
يناير 2006م، والتي اأف�ست اإىل فوز كتلة التغري والإ�سالح التي تقودها حركة املقاومة 
النقالب  موؤ�سرات  ب��داأت  الت�سريعي،  املجل�س  مقاعد  باأغلبية  )حما�س(  الإ�سالمية 
التي  اأدواتها  اأهم  اأحد  الأمني  التن�سيق  التي كان  الدميقراطية،  نتائج النتخابات  على 
ا�ستخدمتها �سلطة فريق اأو�سلو بالتعاون مع جي�س الحتالل لإق�ساء حركة حما�س، ومعها 
ف�سائل املقاومة..، كما ك�سفت العديد من الجتماعات واملداولت التي كانت جتري يف 
اخلفاء حتت �ستار حماية العملية ال�سلمية، وتاأمني اأمن املواطن الفل�سطيني، حيث لعبت 
حكومة �سالم فيَّا�س غري ال�سرعية على اإذكاء فتيل �سيا�سة اإلغاء الآخر، وذلك من خالل 
اأّن )ال�سلطات املخت�سة ل تن�سح بهم(، باعتبار  عمليات الإق�ساء الوظيفي حتت بند 
اأنهم حم�سوبون على حركة املقاومة الإ�سالمية )حما�س( اأو منت�سبون لها، اأو من الذين 

�سبق اأن اعتقلوا يف �سجون الحتالل بتلك التهمة.
الداعمة  اخلريية  واجلمعيات  املوؤ�س�سات  لأب��رز  القانوين  الوجود  م�ّس  خالل  ومن 
باإعادة  يق�سي  مر�سوم  بفر�س  احلاجة،  وذوي  والفقراء  والأ�سرى  ال�سهداء  لعائالت 
اأو  ترخي�س جميع اجلمعيات واملوؤ�س�سات الأهلية، �سواء املرخ�سة لدى وزارة الداخلية 
لدى غريها من الوزارات، بالإ�سافة اإىل العتداء على مقار تلك اجلمعيات وموجوداتها 
بالتخريب والتك�سري تارة، وبو�سع اإدارات جديدة لهذه املوؤ�س�سات واجلمعيات، اأع�ساوؤها 

كّلهم ينتمون حلركة فتح، اأو من مندوبي الأجهزة الأمنية. 
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الأمريكي »كيث دايتون«  يتم ذلك كّله �سمن خمطط وا�سح املعامل يقوده اجلرنال 
ا�س وبني جي�س الحتالل،  الذي يدير عمليات التن�سيق الأمني بني اأجهزة اأمن �سلطة عبَّ
الحتالل  اأم��ن  تخدم  منظومة  �سمن  اأو�سلو،  فريق  اأم��ن  اأجهزة  تدريب  على  وي�سرف 
ا  ممَّ ينا�سرها،  اأو  يدعمها  من  كل  وتالحق  ونا�سطيها،  املقاومة  وحتارب  وم�ستوطنيه 
جعل ال�سباط ال�سهاينة يعربون عن ارتياحهم لأدائها يف مالحقة عنا�سر حركة حما�س 
ال�سفة  وقرى  مدن  يف  الجتماعية  ومراكزهم  اخلريية  جمعياتهم  واإغالق  واعتقالهم 

الغربية.
د  يف ظل هذه الأجواء يعي�س مواطنو ال�سفة الغربية بني نارين؛ نار احتالل غا�سب يهوِّ
التن�سيق  ي�سعلها  اأخرى  نار  و  رادع،  دون  يعربدون  ومغت�سبني  وي�سلب احلقوق،  الأر�س 
رين، ويزج بهم يف �سجون �سلطة عبا�س، ويختطف اأبناء  الأمني الذي يالحق الأ�سرى املحرَّ
ار حكومٌة غري �سرعية تغلق املوؤ�س�سات اخلريية، التي  املقاومة واأن�سارها، ويذكي هذه النَّ
وتق�سي  واتب  الرَّ وتقطع  والغذاء،  والك�ساء  واء  الدِّ لهم  م  وتقدِّ والفقراء،  الأيتام  ترعى 

وظيفيًا املئات على خلفية النتماء ال�سيا�سي.
ولر�سد وك�سف حجم املعاناة التي يحياها واملاآ�سي التي يتجّرعها ال�سعب الفل�سطيني 
يف ال�سفة الغربية، كان هذا الإ�سدار الثالث من الكتاب الأ�سود، الذي ير�سد ممار�سات 
اآمر الأمني  بني اأجهزة اأمن  رعية، ويك�سف مظاهر وحجم التَّ حكومة »فيَّا�س« غري ال�سَّ
ة الزمنية من 2008/6/16م  ي املدَّ فريق اأو�سلو وبني جي�س الحتالل ال�سهيوين، ويغطِّ

ع موا�سيعه على ف�سلني  اثنني: اإىل 2009/12/31م، وتتوزَّ
يتناول الف�سل الأول التاآمر الأمني بني اأجهزة اأمن »دايتون« وجي�س الحتالل، ويحوي 

ثالثة مباحث:
املبحث الأول يك�سف خمطط اجلرنال الأمريكي »كيث دايتون« احلاكم باأمر ال�سفة 
التن�سيق  ير�سد مظاهر  الثاين  واملبحث  الفل�سطينية،  الق�سية  على  وخطورته  الغربية، 
ا املبحث الثالث، فيربز  الأمني بني اأجهزة اأمن �سلطة عبا�س � فيا�س وجي�س الحتالل، اأمَّ

�سيا�سة تبادل الأدوار ملالحقة املقاومني وجتفيف منابع املقاومة.
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اأبناء  �سد  القانونية  غري  »فيَّا�س«  حكومة  ممار�سات  فيتناول  الثاين  الف�سل  ��ا  اأمَّ
ال�سعب الفل�سطيني وموؤ�س�ساته اخلريية والثقافية يف ال�سفة الغربية املحتلة، ويحوي ثالثة 
املتعاقبة،  وحكوماته  فيا�س  م  �سالَّ �سخ�سية  على  ال�سوء  يلقي  الأول  فاملبحث  مباحث؛ 
واملبحث الثاين ير�سد ممار�سات حكومة فيَّا�س  بحق املوؤ�س�سات اخلريية والتعليمية يف 
ا املبحث الثالث فيك�سف الت�سريعات واملواقف غري الوطنية حلكومة  ال�سفة الغربية، اأمَّ

فيَّا�س غري ال�سرعية .
التي  والق�سايا  املوا�سيع  اأب��رز  على  ز  يركِّ تنفيذيًا  ملخ�سًا  الإ���س��دار  هذا  وي�سم 
والتقارير  ال�سيا�سية  البيانات  اأهم  يجمع  ملحقًا  يحوي  كما  الكتاب،  مباحث  عاجلتها 

ز ما ر�سده وك�سفه وخل�س اإليه الكتاب. احلقوقية وال�سور التوثيقية التي تعزِّ
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الفصل األول

التاآمر االأمني
بني اأجهزة اأمن »دايتون« وجي�ض االحتالل

المبحث األول:
خمطط �جلرن�ل »كيث د�يتون« �حل�كم ب�أمر �ل�ضلطة يف �ل�ضفة �لغربية.

المبحث الثاني:
مظ�هر �لتن�ضيق �الأمني بني �أجهزة �أمن »د�يتون« وجي�ش �الحتالل.

المبحث الثالث:
تب�دل �الأدو�ر ملالحقة �ملق�ومة وجتفيف من�بعه�.
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متهيد:

ر  منذ اأن ت�سكلت ال�سلطة الفل�سطينية يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة �سنة 1993م تطوَّ
يتم  اأو  جديدة،  اتفاقات  اأية  عليها  تبنى  التي  املعايري  اأهم  اأحد  لي�سبح  الأمني  امللف 

مبقت�ساها تطبيق املراحل املتبقية من اتفاقات »اأو�سلو«. 
خطرًا  واأكرثها  امللفات  اأهم  من  الأمني  امللف  ظل  فقد  الداخلي  امل�ستوى  على  اأما 
ح�سورًا  اأكرثها  وكذلك  املقاومة،  وم�سروع  الفل�سطيني  الوطني  امل�سروع  على  وتاأثريًا 
وجولت  الفل�سطيني  النق�سام  وحتى  لطة  ال�سُّ تاأ�سي�س  من  الفل�سطينية  احة  ال�سَّ على 
احلوار الوطني عام 2009م يف القاهرة، ملا لهذا امللف من تهديد مبا�سر على املقاومة 
الفل�سطينية يف ال�سفة الغربية والقطاع، وقد و�سل الأمر اإىل احلد الذي يفاخر فيه قادة 

الأجهزة الأمنية بالتن�سيق مع الحتالل ال�سهيوين يف مالحقة واغتيال املقاومني.
كانون  يف  الفل�سطيني  التَّ�سريعي  املجل�س  انتخابات  نتائج  ر�سميًا  اأعلنت  اأن  فمنذ 
تقودها حركة  التي  والإ�سالح  التغري  كتلة  فوز  اإىل  اأف�ست  والتي  الثاين/يناير 2006م 
رغبة  بذلك  عاك�سة  الت�سريعي،  املجل�س  مقاعد  باأغلبية  )حما�س(  الإ�سالمية  املقاومة 
م�سروع  وبدعم  ال�سيا�سي،  املوقف  يف  الرتاجع  بوقف  والقطاع  ال�سفة  يف  فل�سطينية 
لطة..، فمنذ تلك اللحظة  املقاومة، وحماربة الف�ساد الذي ا�ست�سرى يف كلِّ مفا�سل ال�سُّ
بداأت تظهر موؤ�سرات النقالب على نتائج النتخابات بقيادة تيار يف حركة »فتح«، من 
خالل �سيا�سة الفو�سى الأمنية وم�سل�سل الغتيالت الذي طال العديد من ن�سطاء حركة 
»حما�س«، كما اأنَّ جملة التَّ�سريحات التَّحري�سية التي اأعقبت النتخابات، والتي كانت 
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حتمل بذور ال�سقاق، من خالل الرف�س امل�سبق لل�سراكة ال�سيا�سية وامل�ساركة يف حكومة 
الحيات  ت�سكلها حركة حما�س، و�سوًل اإىل حماولة »الرئي�س« عبا�س وحركة فتح نزع ال�سّ
تدهور  من  زاد  الذي  الأم��ر  حما�س،  �سكلتها  التي  العا�سرة  الفل�سطينية  احلكومة  من 
الو�سع ال�سيا�سي الداخلي يف ال�سفة والقطاع، ومهد حلالة من الفلتان الأمني امل�سّي�س 
واملدعوم من قوى خارجية، بقيادة املدعو »حممد دحالن« الذي تزعم عملية الفو�سى 
الأمنية املنّظمة من خالل بع�س الأجهزة الأمنية، اإىل حد و�سل فيه الأمر اإىل التمرد 
فيها  ميدانية مت  العام عرب ممار�سات  بالأمن  والعبث  املعنية،  ال��وزارات  ق��رارات  على 

العتداء على العديد من املواطنني، واملوؤ�س�سات العامة..
عبا�س«  »حممود  الرئي�س  قام  العا�سرة  الفل�سطينية  احلكومة  لتقييد  حماولة  ويف 
رئا�سي �سدر  اأكرثها جدًل قرار  والقطاع كان  ال�سفة  اأمنيني يف  لقادة  تعيينات  بجملة 
الأمني مع  بالتن�سيق  املعروف  النائب »حممد دحالن« -  بتعيني  بتاريخ 2007/3/18م 
الحتالل - م�ست�سارًا واأمينًا ل�سر جمل�س الأمن القومي الفل�سطيني حيث كانت مهامه 
ت�سمل ترجمة ال�سيا�سات والتوجيهات التي يقرها الرئي�س اإىل برامج ومتابعة تنفيذها، 
وتقدمي التو�سيات والقرتاحات ملجل�س الأمن القومي ب�ساأن ا�سرتاتيجيات، وخطط عمل، 
لإعادة  اخلا�سة  اخلطط  وتطوير  لإقرارها..،  الأمنية  الأجهزة  وموازنات  وهيكليات، 
اخلا�سة  الدولية  العالقات  على  والإ���س��راف  تنفيذها،  ومتابعة  الأمنية  الأجهزة  بناء 
بق�سايا الأمن القومي، ف�ساًل عن اأن هذا التعيني »مثري للجدل« لأن القانون الأ�سا�سي 
الفل�سطيني يحظر على اأع�ساء املجل�س الت�سريعي تويل منا�سب عامة يف ال�سلطة ما عدا 

من�سب الوزير. 
ويف ال�سياق ذاته، فقد تزايدت وترية ال�سغوط القت�سادية والأمنية من خالل ارتفاع 
وترية الغتيالت والعتقالت والت�سييق على املواطنني عرب ع�سرات احلواجز املنت�سرة 
ال�سرائب  اأموال  حتويل  الحتالل  رف�س  اإىل  اإ�سافة  املتمردة،  الأمنية  الأجهزة  باإمرة 
كامل  بوقف  الدولية  الرباعية  وتهديد  حما�س..،  حركة  �سكلتها  التي  احلكومة  اإىل 
امل�ساعدات اإذا رف�ست احلكومة الفل�سطينية العا�سرة ال�سروط التي و�سعها الحتالل، 
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وتبنتها الرباعية والتي تن�ّس على العرتاف بالكيان ال�سهيوين، ونبذ العنف، واللتزام 
بالتفاقيات التي وقعتها منظمة التحرير الفل�سطينية مع الحتالل.

كانت جتري يف اخلفاء حتت  التي  وامل��داولت  الجتماعات  العديد من  ك�سفت  كما 
التي  الفل�سطينية  احلكومة  لإ�سقاط  عديدة  حم��اولت  ال�ّسلمية  العملية  حماية  �ستار 

�سكلتها »حما�س«؛
ومن ذلك ما ك�سفته جريدة »ال�سنداي تاميز« حول اجتماع عقد يف الفرتة ما بني 
الثامن والتا�سع من �سهر �سباط/فرباير 2006م بني م�سوؤولني »اإ�سرائيليني« وفل�سطينيني 
ال�سابق  الأمريكي  ال�سفري  دجرجيان«  »اإدوارد  تراأ�سه  املتحدة  الوليات  يف  تك�سا�س  يف 
وما  »حما�س«..،  حركة  لتهمي�س  الالزمة  ال�سبل  مناق�سة  متت  حيث  املحتل،  الكيان  يف 
اإىل عزل  »اإ�سرائيلية« تهدف  اأمريكية  »نيويورك تاميز« عن خطة  اأي�سًا جريدة  ن�سرته 
التي  احلكومة  اإ�سقاط  على  لإجباره  الفل�سطيني  ال�سعب  مبعاناة  والت�سبب  احلكومة، 

�سكلتها »حما�س«. 
كما كان هناك تقرير كتبه »ولف راينهاردت« معلق جريدة »دي يوجنا فلت« الأملانية 
يف 2007/6/14م اتهم فيه الرئي�س »جورج بو�س« بالتخطيط منذ فرتة طويلة لتفجري 
الأو�ساع الداخلية الفل�سطينية وبتحري�س تيار داخل حركة فتح على القيام بت�سفيات 
ج�سدية لقادة الف�سائل الع�سكرية حلركة »حما�س« على اأن يتم ذلك بالتن�سيق اأمنيًا مع 
الحتالل ال�سهيوين، م�ستندًا يف ذلك على اعرتاف للجرنال الأمريكي »كيث دايتون«، 
يف  الأمريكي  بالكونغر�س  الأو�سط  ال�سرق  جلنة  يف  ا�ستماع  جل�سة  اأمام  به  اأدىل  الذي 
تاأثري قوي للوليات املتحدة على تيارات فتح كافة،  اأيار 2007م، بنيَّ فيه وجود  اأواخر 

م�سريًا اإىل اأن الأو�ساع �ستنفجر قريبًا وبال رحمة يف قطاع غزة..
ويف ذات ال�سياق، فقد ك�سف »ديفيد روز« يف جملة »فانتي فري« الأمريكية من اأنَّ املجلة 
تك�سف عن خطة  وهي  وفل�سطينية  اأمريكية  م�سادر  �سحتها  اأثبتت  �سرية  وثائق  متلك 
خفية اأعتمدها الرئي�س »جورج بو�س« وتولت تنفيذها وزيرة اخلارجية »كوندليزا راي�س« 
فل�سطينية  اأهلية  بالتحري�س على حرب  اأبرامز«  »األيوت  القومي  الأمن  ونائب م�ست�سار 
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حيث ق�ست اخلطة باأن تكون القوات التي يتزعمها »حممد دحالن« واملدعومة باأ�سلحة 
ة التي حتتاجها  َّ تزويدها بها بناًء على اأوامر من الوليات املتحدة مبنزلة القوَّ حديثة متمَ
»فتح« للق�ساء على احلكومة املنتخبة دميقراطيًا بقيادة »حما�س«، غري اأنَّ اخلطة ال�ّسرية 
لطة مدافعها ومعها  بح�سب ما يورد تقرير »روز« اأتت بنتائج عك�سية، وعندئٍذ وجهت ال�سُّ
ا�س وبالتَّعاون  الفريق الأمني الأمريكي امل�سوؤول عن تدريب الأجهزة الأمنية التابعة لعبَّ

فة الغربية. مع الحتالل ب�سرب املقاومة، وعلى راأ�سها حركة حما�س يف ال�سّ
ة اجلرنال الأمريكي »كيث دايتون«  وء على مهمَّ ويف هذا الف�سل من الكتاب ن�سلِّط ال�سَّ
يف تن�سيق التاآمر الأمني بني اأجهزة اأمن حممود عبا�س وبني جي�س الحتالل ال�سهيوين، 
كما نر�سد مظاهر التَّن�سيق الأمني مع الحتالل، ونربز مدى خطورته على وحدة ال�سعب 

وم�سري الق�سية الفل�سطينية.
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المبحث األول:

خمططات اجلرنال »كيث دايتون«
احلاكم باأمر ال�شلطة يف ال�شفة الغربية

انطلقت مهمة اجلرنال الأمريكي »كيث دايتون« من حيث انتهى �سلفه اجلرنال »وليام 
لت مهمته يف اأعقاب الن�سحاب  كيب وارد« اأول قائد للفريق الأمني الأمريكي الذي تعطَّ
حيث  2005م،  عام  �سارون  العدو  وزراء  رئي�س  به  قام  ال��ذي  غزة  قطاع  من  الأح��ادي 
تركزت مهمة الوفد الأمني الأمريكي � والذي كان يف عداده عدد من ال�سباط الكنديني 
تكن  مل  التي  الفل�سطينية  الأمنية  الأجهزة  واإ�سالح  تاأهيل  اإع��ادة  على   � والربيطانيني 
اخلي، يف �سوء افتقارها اإىل مهمة اأمنية وا�سحة اأو فاعلة  قادرة على اإجناز التما�سك الدَّ
� بح�سب قول »دايتون« � بالإ�سافة اإىل بناء الأر�سية ملرحلة ت�سوية لل�سراع الفل�سطيني 
ال�سهيوين من خالل اإقامة دولة فل�سطينية تلبي »طموح« ال�سعب الفل�سطيني، وحتفظ 
منظور  من  »دايتون«  اجل��رنال  قناعة  ح�سب  وذلك  »اإ�سرائيل«..،  اأمن  الوقت  ذات  يف 

امل�سلحة الأمريكية.
كان عن�سر املقاومة الفل�سطينية هو الهدف الأول ملهمة »دايتون« بو�سفها اإرهابًا يجب 
ت�سفيته كاأ�سا�س لتحقيق الأمن وال�سالم يف املنطقة، وهو الأمر الذي تفاخر به »دايتون« 
باإبرازه خالل حما�سرته حول مهمته يف معهد وا�سنطن ل�سيا�سة ال�سرق الأو�سط، ومن 
خالل ما ورد على ل�سان �سابط فل�سطيني كبري خماطبًا خريجي مركز تدريب ال�سرطة 
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يف الأردن، بقوله: 
»اأنتم يا رجال فل�سطني قد تعلمتم هنا كيف حتققون اأمن و�سالمة ال�سعب الفل�سطيني، 
اأنف�سكم، مل تاأتوا لتتعلموا كيف تقاتلون  لون امل�سوؤولية عن ال�سعب وم�سوؤولية  اأنتم تتحمَّ
القانون،  وت�سونون  النظام،  حتفظون  كيف  لتتعلموا  هنا  اإىل  جئتم  بل  »اإ�سرائيل«، 
وحترتمون جميع مواطنيكم، وتطبقون حكم القانون من اأجل اأن نتمكن من العي�س باأمن 

و�سالم مع »اإ�سرائيل«.
عم  كما اأنَّ هذا الأمر كان جلّيًا من خالل ما ذكره »جيم زانوتي« يف درا�سة حول »الدَّ
للكونغر�س  التابع  الأبحاث  خدمة  مركز  ن�سرها  الفل�سطينية  لل�سلطة  الأمريكي  الأمني 
بال�ّسلطة  املنوطة  الأمنية  اللتزامات  اأنَّ  من   ،)2009 الأمريكي)24حزيران/يونيو 

الفل�سطينية هي التالية: 
1- و�سع حدٍّ لكل اأ�سكال العنف واأعمال الإرهاب - يف اإ�سارة للمقاومة و�سالح 
الأفراد  كل  وتوقيف  لعتقال  حم�سو�سة  جهود  وبذل   - الفل�سطينية  املقاومة 
»الإ�سرائيليني«  اأعمال عنف �سد  اأو تخطيط  تنفيذ  املتورطة يف  واجلماعات 

يف كل مكان.
وهادفة  م�ستمرة  عمليات  بناوؤه،  املعاد  الفل�سطيني  الأمن  جهاز  اإطالق   -2
ملواجهة كل املتورطني يف الأعمال الإرهابية وتعطيل القدرات والبنية التحتية 
الإرهابية، وهذا ي�ستمل على املبا�سرة ب�سحب ال�سالح غري ال�سرعي- �سالح 
الإره��اب  عن  مبناأى  الفل�سطينية  الأم��ن  ق��وى  �سلطات  وتوحيد   - املقاومة 

والف�ساد. 
ترفع  هيئات  ث��الث  يف  الفل�سطينية  الأمنية  التنظيمات  جميع  توحيد   -3

تقاريرها اإىل وزارة الداخلية. 
العام  الأم��ن  ملديرية  الإر�ساد  2005م  الثاين  ت�سرين  منذ  »دايتون«  اجل��رنال  م  ق��دَّ
الأردنية وملتعاقدين دوليني بهدف تاأمني الّرعاية والتمويل الأمريكيني لإجراء التدريب.

وفريقه  »دايتون«  اهتمام  ز  تركَّ 2007/6/14م  يف  الع�سكري  احل�سم  عملية  وبعد 
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تعداد  بلغ  التي  الرئا�سي  عنا�سر احلر�س  تدريب  خالل  الغربية من  ال�سفة  الأمني يف 
عنا�سرها املدربة »400« عن�سر بحلول �سهر متوز 2009م، بالإ�سافة اإىل »1700« عن�سر 
من الأمن الوطني. لقد كانت مهمة دايتون الأمنية جزءًا من عملية دعم اأمريكي لل�سلطة 
الفل�سطينية مبوجب اتفاقات اأ�سلو، اقت�سر ما قبل العام 1996م على رواتب الع�سكريني 
الفل�سطينيني ومعدات ع�سكرية غري قاتلة بقيمة مل تتجاوز خم�سة ماليني دولر، لرتتفع 
اإىل ماليني الدولرات بعد العام 1996م نتيجة ت�ساعد عمليات املقاومة حلركة حما�س.
يف  تدريبها  �سيتم  التي  الفل�سطينية  الأمن  قوات  عنا�سر  جمموع  اأنَّ  »دايتون«  يرى 
اأي: حوايل  فيالق  اأمريكية هو ع�سرة  برعاية  الأردن  الدويل يف  ال�سرطة  تدريب  مركز 
ال�سفة  يف  الت�سعة  املحافظات  من  حمافظة  لكل  واح��د  )فيلق  جندي،  اآلف  خم�سة 
وتعطيل  النظام  حفظ  على  �ستعمل  ا�سرتاتيجي(.  احتياط  ي�سكل  والعا�سر  الغربية، 
ال�سبكات »الإرهابية« يف ال�سفة الغربية )التي يبلغ عدد �سكانها حوايل مليوين ون�سف 

ن�سمة( اإىل جانب القوات الأمنية املوجودة حاليًا.
ال�سرق  ل�سيا�سة  اأمام »معهد وا�سنطن  اأي�سًا يف حما�سرته  اأ�سار »دايتون«  هذا وقد 
الأو�سط«، اإىل اأنَّ التغيري الذي اأحدثه برناجمه لتاأهيل الأجهزة الأمنية الفل�سطينية يف 
ال�سفة الغربية دفع �سباطًا يف اجلي�س »الإ�سرائيلي« اإىل �سوؤاله »كم من هوؤلء الرجال 
اجلدد ت�ستطيع اأن ت�سنع، وباأية �سرعة«، وهو ما يف�سر يف اأي اجتاه ت�سري مهمة »دايتون« 
اإقناع اجلانب »الإ�سرائيلي« باأنَّ الوليات املتحدة حري�سة على الأمن »الإ�سرائيلي«  يف 
بهدف اإقناع »اإ�سرائيل« بامل�سي قدمًا يف عملية الت�سوية يف ال�سرق الأو�سط من منظور 

اأمريكي.
عمل  بجدية  2008م،  اأوائ��ل  يف  ُن�سر  »الإ�سرائيلي«،  ال�ساباك  جلهاز  تقرير  واأ�ساد 
وك�سفت  �سالح،  وباأنها متكنت من م�سادرة 120 قطعة  الفل�سطينية،  الأمنية  الأجهزة 
ه العقيد  خمتربًا لإعداد املتفجرات، كما اأطاحت بعدد من مديري اجلمعيات اخلريية. ونوَّ
»يوؤاف مردخاي«، رئي�س الإدارة املدنية بال�سفة الغربية، باأنَّ التن�سيق الأمني مع ال�سلطة 
يف ال�سفة اآخذ بالت�ساع، واأن هناك لقاءات ُتعقد بني �سباط »اإ�سرائيليني« وفل�سطينيني، 
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دخلوا  »اإ�سرائيليًا«  خم�سني  اأع��ادت  الفل�سطينية  الأمنية  الأجهزة  اأن  اإىل  النظر  لفتًا 
طبيعة  عن  اأو�سح،  ب�سكل  »مردخاي«  وحتدث  ال�سلطة.  �سيطرة  حتت  الواقعة  املناطق 
احلرب التي تخو�سها �سلطات الحتالل بالتن�سيق مع ال�سلطة يف رام اهلل عندما قال: 
»اإننا نخو�س معركة حقيقية �سد تنظيم حركة حما�س املدين والجتماعي، ونعمل حاليًا 
ة �سد كل موؤ�س�سات حما�س على اختالفها: املدنية والع�سكرية يف ال�سفة  بكل طاقتنا وبقوَّ

الغربية«؛ موؤكدًا اأن التن�سيق هو تن�سيق مبا�سر »اإ�سرائيلي« - فل�سطيني.
اجتماع  يف  »الإ�سرائيلية«،  املخابرات  جهاز  رئي�س  دي�سكن«،  »يوفال  اأو�سح  وقد 
الغربية جيد  ال�سفة  الفل�سطينية يف  ال�سلطة  الأمني مع  »التعاون  اأن  حلكومة الحتالل 
جدًا، خا�سة يف حماربة الإرهاب واإغالق املوؤ�س�سات«. ومل ينف »ريا�س املالكي« )وزير 
التعاون الأمني، والذي هو  اأنه »ل يوجد �سبب مينع  واأكد على  الإعالم ال�سابق( ذلك، 

مهم جدًا« على حد قوله.
ومنذ ذلك احلني، وا�ستكماًل لتدعيم التن�سيق الأمني، ذكر »جيم زانوتي«، يف درا�سة 
حول »الدعم الأمني الأمريكي لل�سلطة الفل�سطينية« ن�سرها مركز خدمة الأبحاث التابع 
للكونغر�س الأمريكي)24حزيران/يونيو 2009(، اأنه مت حتويل حوايل 161 مليون دولر 
القانون،  وفر�س  املخدرات  ملراقبة  الدولية  الهيئة  ح�ساب  عرب  الأمريكية  الأم��وال  من 
التابعة لوزارة اخلارجية الأمريكية، مع ت�سارع نطاق الدعم الأمني الهادف اإىل برنامج 
التنمية  خطة  من  جزء  )وهو  الفل�سطينية  ال�سلطة  يف  الأمني  القطاع  واإ�سالح  حتويل 
الفل�سطينية  ال�سلطة  م�ساعدة  تبغي  التي  2008-2010م  الفل�سطيني  وال�سطالح 
وحت�سريها لتنفيذ التزاماتها مبوجب خريطة الطريق(، وقد قدمت امل�ساعدة حتديدًا 
اإىل وزارة الداخلية الفل�سطينية، واحلر�س الرئا�سي، وقوات الأمن الوطني. هذا اإ�سافة 
2009م  حزيران  يف  تقدميها  على  الأمريكي  الكوجنر�س  وافق  دولر  ماليني   109 اإىل 
اإدارة »باراك  اإ�سافية تبعًا لقانون رقم 2346 )2009م(؛ كذلك طلبت  لتغطية نفقات 
اأوباما« مبلغ مائة مليون دولر من امليزانية الأمريكية عرب ح�ساب الهيئة الدولية ملراقبة 

املخدرات وفر�س القانون لدفع م�سارف احتياجات العام 2010م.
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عم الأمريكي لالأجهزة الأمنية الفل�سطينية يف ال�سفة الغربية  وقد توا�سلت جهود الدَّ
وتزاحم  الداخلي،  الفل�سطيني  والنق�سام  »الإ�سرائيلي«،  الحتالل  ا�ستمرار  ظل  يف 
اإىل �سلطة  الفل�سطينية، والفتقار  لل�سلطة  التابعة  املتعّددة  الأمنية  التنظيمات  وتداخل 
املدنية  ال�سرطة  وتدريب وجتهيز  اإ�سالح  على  الأوروبي جهوده  الحتاد  ز  وركَّ مركزية. 
ال�سرطة  مل�ساعدة  الأوروبية  املدنية  ال�سرطة  تن�سيق  مكتب  به  يقوم  الذي  الفل�سطينية 
 New( »الفل�سطينية التابع لالحتاد الأوروبي يف رام اهلل، وذكرت جملة »اأوروبا اجلديدة
ال�سرطة  مل�ساعدة  الأوروب��ي��ة  املدنية  ال�سرطة  تن�سيق  مكتب  اأن  الأ�سبوعية   )Europe

مليون   55 تبلغ  مبيزانية  2007م  اآب  يف  والتجهيز  التدريب  عمليات  اأطلق  الفل�سطينية 
دولر اأمريكي.
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المبحث الثَّاني:

مظاهر التَّن�شيق االأمني
بني اأجهزة اأمن حممود عبَّا�ض وجي�ض االحتالل

وا�سحًا  اأم��رًا  عبا�س  و�سلطة  ال�سهيوين  الحتالل  بني  الأمني  التن�سيق  اأ�سبح  لقد 
الغربية، و�سرب بنيتها  اثنان، يف حماولة لإق�ساء املقاومة من ال�سفة  ل يختلف عليه 
املبحث  هذا  ويف  »اإ�سرائيل«..،  الحتالل  �سد  الح  ال�سِّ يحمل  من  كّل  وجترمي  التحتية، 
هذا  حتقيق  �سبيل  يف  اأو�سلو  فريق  �سلطة  بها  تقوم  التي  واملحاولت  اخلطوات  نر�سد 
الهدف، وهذا ما مل تعرفه ال�ساحة الفل�سطينية من قبل، وذلك يف املّدة الزمنية املمتدة 

من 2008/6/14م اإىل2009/12/31م.
كم� نر�ضد ونوثق مظ�هر �لت�آمر �الأمني بني �أجهزة �الأمن �لت�بعة الإمرة عب��ش- 

فيَّ��ش، وجي�ش �الحتالل �ل�ضهيوين:

٭ بت�ريخ 2008/7/5م: �سدر بيان �سحفي عن كتائب �سهداء الأق�سى اأعلنت 
فيا�س،  �سالم  قبل  من  مة  املقدَّ الأمنية  باخلطة  ى  ي�سمَّ ملا  الكامل  رف�سها  فيه 
ت�ستهدف  كانت  مذلة  اأمنية  خطة  وه��ي  الغربية،  ال�سفة  يف  تطبيقها  واملنوي 
فيا�س  بدعوة  والتزامها  اعرتافها  عدم  وكذلك  ال�سرعي،  و�سالحها  املقاومة 
اأن  الأمني اخلطري مع الحتالل، معتربة  التن�سيق  للحوار، فهو �ساحب م�سروع 

دعوته تاأتي لتكملة دوره يف هذا املجال.
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واأ�سارت اإىل دور فيا�س واأجهزته الأمنية يف �سحب �سالح املقاومة ومالحقة املقاومني 
ل على الحتالل  اأبناء كتائب �سهداء الأق�سى يف ال�سفة الغربية، والذي بدوره �سهَّ من 

ت�سفيتهم اأو اعتقالهم.
واأكد البيان على اأن »فيَّا�س« الذي يرتاأ�س جلنة ثالثية اأمنية مب�ساركة بلري وباراك 
غري اأمني على م�سالح �سعبنا بقدر ما هو اأداة رخي�سة يف اأيدي الأمريكان وال�سهاينة، 
اآثارها ال�سيا�سية التدمريية على ق�سيتنا  وهو الذي اأغرق �سعبنا يف الديون، والتي لها 

الوطنية«.
٭ بت�ريخ 2008/8/11م: ُعقد لقاء بني �سالم فيا�س رئي�س وزراء احلكومة 
غري ال�سرعية، ووزير احلرب ال�سهيوين اإيهود باراك يف منزل الأخري يف تل اأبيب، 
للبحث يف ق�سايا اأمنية و�سيا�سية، والإفراج عن معتقلني فل�سطينيني، والعفو عن 
جمموعة من املطاردين التَّابعني حلركة فتح، من اأع�ساء كتائب �سهداء الأق�سى، 
ايتونية« يف مدن ال�سفة الغربية  وانت�سار قوات اإ�سافية من الأجهزة الأمنية »الدَّ

يف اإطار التن�سيق الأمني بني اجلانبني.
مقر  يف  »اإ�سرائيلي«  فل�سطيني  اأمني  لقاء  عقد  2008/8/16م:  بت�ريخ  ٭ 
بني  الأمني  التن�سيق  تعزيز  منه  الهدف  كان  حيث  جنني،  مدينة  يف  املقاطعة 
ومراجعة  الغربية،  ال�سفة  يف  الحتالل  وجي�س  »الدايتونية«،  الأمنية  الأجهزة 
� فيا�س خالل الأ�سهر الأربعة املا�سية، وح�سره  اإجنازات �سلطة حممود عبا�س 

عن اجلانب ال�سهيوين »تبيون«، و»موردخاي«.
ر�سا�سة  بندقية  األ��ف  باإدخال  الحتالل  جي�س  �سماح  عن  الإع��الن  مع  ذلك  وياأتي 

�سا�س. لالأجهزة الأمنية »الدايتونية«، وكميات كبرية من الرَّ
٭ بت�ريخ 2008/8/24م: ك�سف عدد من الأ�سرى يف معتقل النَّقب ال�سحراوي 
اأنَّ قوات الحتالل تقوم باعتقال املواطنني الفل�سطينيني الذين ل يروق لالأجهزة 
على  بناء  الإداري  لالعتقال  لهم  وحتوِّ اخلارج،  يف  بقاوؤهم  »الدايتونية«  الأمنية 

تو�سيات عليا من قيادة تلك الأجهزة.
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�سرعية،  وقال الأ�سرى: اإن �سباطًا يف جهاز الأمن الوقائي التابع حلكومة فيا�س الالَّ
يقومون بالت�سال بالأ�سرى يف ال�سجن، واإخبارهم باأنَّ عليهم اإنهاء م�ساكلهم مع جهاز 

الأمن الوقائي مقابل وقف التمديد الإداري لهم.
بوها من �سجن الّنقب، اأنَّ ال�سابط يف الأمن الوقائي  وك�سف الأ�سرى يف معلومات �سرَّ
ب�سكل علني و�سريح بالت�سال  ب� »�سكيب« يقوم  امللقب  ال�سمال ماهر �سبح  يف مناطق 

بالأ�سرى، وم�ساومتهم على اإنهاء ملفاتهم الأمنية يف اخلارج.
قد�سية  على  يعتدون  الذين  ال�سباط  هوؤلء  من  ال�سديد  ا�ستياءهم  الأ�سرى  واأبدى 

ق�سية الأ�سرى.
٭ بت�ريخ 2008/8/27م: متَّ اإف�سال عملية خطف �سابط �سهيوين، حيث كان 
الوقائي بحمايته وت�سليمه للجانب  يقوم مبهمة ا�ستخباراتية، فقام جهاز الأمن 
ابط  ال�سهيوين، واأعلنت �سرايا القد�س التابعة حلركة اجلهاد الإ�سالمي اأنَّ ال�سَّ
ها ا�ستدرجته من اأجل حماولة خطفه ومبادلته مع  مل يدخل املدينة باخلطاأ، لكنَّ

اأ�سرى فل�سطينيني.
ال��ع��ام«  »الأم���ن  ج��ه��از  رئي�س  دي�سكني«  »ي��وف��ال  2008/9/1م:  بت�ريخ  ٭ 
اإنها  وق��ال:  اهلل،  رام  يف  ال�سلطة  اأم��ن  باأجهزة  اأ�ساد  )ال�ساباك(،  ال�سهيوين 
لها  تعّر�ست  التي  ال�سغوط  »ب�سبب  متوز/يوليو  �سهر  منذ  ن�ساطاتها  من  زادت 
من قبل الوليات املتحدة و»اإ�سرائيل«. وتابع: »اأجهزة الأمن الفل�سطينية اعتقلت 
يف ال�سفة الغربية يف ال�سهر الأخري 200 نا�سٍط من حركة حما�س، واأغلقت 45 
اأر�س الواقع حجم املوؤامرة الأمنية يف ال�سفة  جمعية خريية«، وهذا يظهر على 

الغربية.
اأنَّ  لها  تقرير  العربية يف  »هاآرت�س«  بت�ريخ 2008/9/8م: ذكرت �سحيفة  ٭ 
الكيان ال�سهيوين وال�سلطة يف رام اهلل بحثا نقل امل�سوؤولية الأمنية �سمال ال�سفة 
الغربية اإىل اأجهزة اأمن حممود عبا�س، يف حماولة خللق »منطقة منوذج« ت�سيطر 

فيها على املنطقة، وتكافح املقاومة دون ح�سور �سهيوين.
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ونقلت ال�سحيفة عن م�سدر ع�سكري �سهيوين قوله: اإن »هناك ات�سالت على ت�سوية 
اأمنية جديدة �سمال ال�سفة، تتم بوا�سطة الوليات املتحدة ومبعوث اللجنة الرباعية توين 
اأنَّ الت�سوية التي �ستنفذ تت�سمن ت�سّلم �سلطة عبا�س - فيا�س امل�سوؤولية  بلري«، مو�سحًا 

الأمنية يف منطقة �سمايل و�سرقي طولكرم مبا يف ذلك مدينة جنني.
اإذا كان  اإلَّ  وح�سب ال�سحيفة، فاإنَّ قوات الحتالل »لن تنفذ اعتقالت يف املنطقة 
�سيطلق  اأنه  موؤكدة على  توجد معلومات  �سخ�س  اأي  »قنبلة متكتكة«  يدور عن  احلديث 
لتنفيذ عملية فدائية«، على حد تعبريها، مو�سحة اأن » قوات الحتالل �ستنقل اإىل اأجهزة 
اأ�سماء املطلوبني الذين يتوجب اعتقالهم، واإذا مل تفعل الأجهزة  اأمن عبا�س - فيا�س 

ذلك، ف�سيكون بو�سع اجلي�س العمل �سد امل�سبوهني«.
اأكرث  �ست�سم  ال�سفة  �سمايل  �ستعمل  التي  الفل�سطينية  ة  القوَّ اأنَّ  ال�سحيفة  وذكرت 
ب يف الأردن على يد الوليات املتحدة، ويف متوز/يوليو  من األف �سرطي، معظمهم تدرَّ
موؤخرًا يف  العمل  ب��دوؤوا  اإىل 500  ان�سموا  �سرطي  نحو 600  املنطقة  اإىل  و�سل  املا�سي 

مدينة جنني وحميطها �سمال ال�سفة الغربية.
ولتعزيز دور الأجهزة »الدايتونية«، اأكدت ال�سحيفة اأنَّ الكيان ال�سهيوين وافق على 
النتفا�سة  يف  اجلي�س  دّم��ره  الذي  ذاك  بدل  جنني  يف  جديدًا  �سجنًا  ال�سلطة  تبني  اأن 

الثانية، و�سادقت على فتح اأربع حمطات �سرطية جديدة يف املنطقة.
وتاأكيدًا لذلك، وتطبيقًا عمليًا ملا اتفق عليه، وبعد دخول قوات اأمن عبا�س � فيا�س 
اإىل بلدة قباطية املجاورة، حيث ن�سبت  اإىل جنني بطريقة ا�ستعرا�سية، توجهت فورًا 
احلواجز على مداخلها، واقتحمتها باأ�سلوب �سبيه بتوغل الحتالل وبطريقة ا�ستفزازية، 
حيث �سعت منذ اللَّحظة الأوىل اإىل تنفيذ علميات اختطاف يف �سفوف املقاومني، الأمر 
الذي ت�سبَّب بحدوث ا�ستباك م�سلح بني الطرفني، ونتج عنه اإ�سابة عدد من املواطنني 
نفته  ما  وهو  وراءه��ا  بالوقوف  الإ�سالمي  اجلهاد  حركة  ال�سلطة  اتهمت  حيث  بجروح، 

احلركة.
اأجهزة  تدريب  ي�سرف �سخ�سيًا على  الذي  »دايتون«،  املواجهة دفعت اجلرنال  تلك 
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اأمن عبا�س، اإىل القيام بزيارة مفاجئة اإىل جنني، ملتقيًا بقادة الأجهزة الأمنية لالطالع 
على م�ستجدات الأمور، ولو�سع خطة اإجرائية بديلة لتجنب تكرار اأية مواجهة م�ستقبلية، 
ويف حال حدثت اأن يكون لأفراد الأمن اليد العليا فيها، لتكون منطلقًا اإىل خميم جنني 

والبلديات املجاورة.
داخلية عبا�س  »وزير«  اليحيى  اق  الرزَّ فيَّا�س، وعبد  كلٌّ من �سالم  املنطقة  زار  كما 
املدينة،  عن  مرتات  كيلو  اأربعة  وتبعد  جنني،  غربي  جنوب  قباطية  وتقع  ذاته،  للهدف 
وهي الهدف الأول للحملة، فالبلدة ونظرًا لطبيعة الع�سائر فيها مل ت�ستطع اأجهزة عبا�س 
دخولها، وممار�سة العتقالت يف �سفوف املقاومة، وكانت جتابه كل حماولة بردة فعل 
اأبناء البلدة، الأمر الذي اعتربته ال�سلطة حتديًا كبريًاٍ ، ف�سدر قرار من حممود عبا�س 
احلركة،  قيادة  بتهمة  اجلهاد يف جنني  القائد يف حركة  الفتاح خزميية  عبد  باعتقال 

واإ�سدار الأوامر بتنظيم فعالياتها.
الع�سكري  احلكم  رئي�س  مردخاي«  »ي��وؤاف  قال  2008/9/14م:  بت�ريخ  ٭ 
على  احلرب  »اإنَّ  الو�سطى:  املنطقة  يف  لالحتالل(  املدنية  )الإدارة  ال�سهيوين 
»حما�س« ع�سكرية واقت�سادية، وقد فهمت الأجهزة الأمنية الفل�سطينية اأنه من 
�سن  هنا �سرورة  واملق�سود  الغربية،  ال�سفة  »حما�س« يف  انقالب  �سياأتي  هناك 
حرب اقت�سادية على حما�س وموؤ�س�ساتها، موؤكدًا اأن التن�سيق ثنائي يقت�سر على 

اجلانبني الفل�سطيني و»الإ�سرائيلي« ب�سورة مبا�سرة.
وذكر امل�سوؤول الع�سكري ال�سهيوين اأن جمموع احلواجز الع�سكرية والعوائق الرتابية 
اأن هناك  موؤكدًا  بلغ 607 حواجز،  الغربية  ال�سفة  التي و�سعها اجلي�س يف  والإ�سمنتية 
وهم  اعرتا�سهم،  ال�سفة  احلواجز يف  على جنود  يحظر  بطاقة  يحملون  �سخ�سًا   139
بت�سهيالت  يحظون  وجميعهم  املحافظني،  وكل  الفل�سطيني،  الوطني  الأمن  قادة  جميع 

خا�سة.
اأمله  »الإ�سرائيليني«، معربًا عن  اأمن  اإزالة احلواجز فيها خماطرة على  اأن  عى  وادَّ
الفكرة  »اإن  وقال:  احلركة!!،  حرية  يف  ملحوظ  بتح�سن  الفل�سطيني  املواطن  ي�سعر  اأن 
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املركزية لدينا هي اأن ي�سعر الفل�سطيني اأنَّ احلياة يف ال�سفة الغربية اأف�سل من احلياة 
يف غزة حتت حكم حما�س«!!.

٭ بت�ريخ 2008/9/14م: يف خطوة خطرية ومثرية لل�سكوك، اأقدم عنا�سر 
ومنازل  عقارات  بت�سوير  الغربية  ال�سفة  يف  »الدايتونية«  الأمنية  الأجهزة  من 
حركة  على  املح�سوبة  والإ���س��الح«  »التغيري  كتلة  عن  الت�سريعي  املجل�س  لنواب 
حما�س، وممن يعتقدون اأنهم قيادات يف حركة حما�س، وخا�سة يف منطقة بيت 

حلم جنوب ال�سفة الغربية.
الأمنية  الأجهزة  من  عنا�سر  اأنَّ  اأبلغته  عائلته  اأنَّ  طاف�س  خالد  النائب  اأك��د  وقد 
�سرق  زعرتة  بلدة  يف  بيته  حميط  اإىل  وج��اءوا  املنزل،  عن  غيابه  ا�ستغّلوا  »الدايتونية« 

روا املنزل على عجلة من اأمرهم، ثم ان�سرفوا. مدينة بيت حلم، و�سوَّ
واأكد النائب طاف�س اأن تلك الأجهزة ل تقوم بت�سوير منزله فح�سب، بل تقوم بعمليات 
مراقبة حثيثة لتحركاته، و يف كثري من الأحيان تقوم باعتقال الأ�سخا�س الذين يزورهم 

اأو يلتقي بهم، ويتم التحقيق معهم، وم�ساءلتهم بحجة اأنهم يتعاونون معه.
بتهمة النتماء  اأوقات �سابقة  اأبناوؤهم يف  التي اعتقل  العائالت  اأكدت عدٌد من  كما 
َّ ت�سوير منازلهم  روا منازلهم. وعدَّ املواطنون الذين متمَ حلما�س، اأنَّ عنا�سر الأمن �سوَّ
اأنَّ هذا الإجراء ياأتي �سمن خطة تدمريية جديدة تعمل عليها الأجهزة »الدايتونية« يف 
اأعقاب حمالت العتقال املتكّررة لأبنائهم من قبل الأجهزة الأمنية و�سلطات الحتالل، 

على حد �سواء.
»�سبتاي  الأ�سبق  ال�سهيوين  املو�ساد  رئي�س  قال  2008/9/15م:  بت�ريخ  ٭ 
�سافيط«: اإّن حركة حما�س مل ُت�سيطر على ال�سفة الغربية، ب�سبب وجود اجلي�س 

ال�سهيوين، والتعاون الوطيد بني اأجهزة اأمن ال�سلطة والأجهزة »الإ�سرائيلية«.
الأمنية  الأج��ه��زة  يف  �سباطًا  جمع  لقاء  عقد  2008/9/21م:  بت�ريخ  ٭ 
قوات  بنظرائهم يف  ال�سلطة حممود عبا�س،  رئي�س  لإمرة  »الدايتونية« اخلا�سعة 
الحتالل يف مقر قيادة قوات جي�س الحتالل يف مغت�سبة »بيت اإيل« القريبة من 
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رام اهلل، اتفق فيها الطرفان على حرب حركة حما�س، باعتبارها العدو امل�سرتك 
الذي يجب الق�ساء عليه.

الإ�سرائيلية  اأحرونوت«  »يديعوت  �سحيفة  يف  ال�سهري  ال�سيا�سي  املعلِّق  و�سف  وقد 
»ناحوم بارنياع« هذا الجتماع، الذي �سم املفت�س العام ل�سرطة الحتالل، وثمانية من 
قادة اأجهزة الأمن »الدايتونية«، وجّلهم من قيادات حركة فتح، والذين قال اإنهم ميثلون 
ال�سيطرة  الإم�ساك مبقاليد  يوا�سل  تون�س حتى  الذي جاء من  للجيل  الأخرية  الفر�سة 

على ال�سعب الفل�سطيني قبل اأن تقوم حركة حما�س بابتالع ال�سعب كله.
وكتب »بارنياع« الذي ح�سر الجتماع اأن قائد الفرقة العميد »نوعم تيفون«، ورئي�س 
الإدارة املدنية لالحتالل يف ال�سفة العميد »يوؤاف موردخاي« اأرادا عر�س خطة »جنني 2« 

املعدة من اأجل �سيطرة قوات �سلطة عبا�س على مدينة جنني.
ويقول الكاتب »الإ�سرائيلي« الذي �سمح له بح�سور الجتماع: »اأنا فوجئت من الأمور 
التي قالها الفل�سطينيون، كما فوجئت من اللهجة التي قيلت بها«. وخال�سة قولهم هو اأن 

جمابهة عنيفة بني »فتح« و»حما�س« حول ال�سيطرة على ال�سفة.
واأ�سار »بارنياع« اإىل اأن عبا�س عازم على البقاء يف املن�سب حتى كانون الثاين/يناير 
2010م، ويجب عدم ا�ستبعاد اإمكانية اإعالنه عن غزة منطقة متمردة، يف حني اأن قادة 
اأجهزة الأمن الفل�سطينية يطلبون من اجلي�س »الإ�سرائيلي« اأن يعكف معهم على اإعداد 

اخلطة امليدانية، واأن تدرب قوات عبا�س وتزودها بالأ�سلحة.
ويتابع »بارنياع« قائاًل: »مل اأ�سمع مبثل هذا ال�ستعداد املفرط للعمل مع »اإ�سرائيل« 
من القيادة الفل�سطينية يف اأي مرة من املرات با�ستثناء فرتة ق�سرية يف ربيع 1996م، 
اإىل  �سيوؤدي  النتحاريني  اإرهاب  اأنَّ  لعرفات  بتاأخر ملمو�س  »اإ�سرائيل«  اأو�سحت  عندما 
اإبعاده، حيث قام جربيل الرجوب واأتباعه بالق�ساء على اأن�سار حما�س فوق تلة بيتونيا، 

وخالل �سهرين اإىل ثالثة انتهت احلكاية«.
ويقول ال�سحفي »الإ�سرائيلي«: »قلت بعد اللقاء لأحد قادة اجلي�س »الإ�سرائيلي« هذا 
كالم يف كالم.. األ تخ�سى من اأن يختفي اأتباع »فتح« يف اللحظة احلا�سمة مثلما اختفوا 
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يف غزة؟«.
ورد علّي بالقول: »ل.. قبل اأحداث غزة مل يكونوا يعرفون ما الذي �سيحدث لهم، اأما 

الآن فهم يعرفون«.
ويوا�سل ال�سحفي »بارنياع« �سرحه ملا جرى خالل الجتماع الأمني ويقول: »اأبو الفتح 
ة الع�سكرية الفل�سطينية، وهو الأكرث تقّدمًا يف ال�ّسن، والأعلى  هو قائد الأمن العام، القوَّ
رتبة بني قادة الأجهزة، يقول ل�سباط اجلي�س »الإ�سرائيلي«: »لي�س هناك خ�سام بيننا، 

لدينا عدو م�سرتك«.
هو اختار البدء ب�سكوى حول ممار�سات امل�ستوطنني والتف�سري كان مثريًا لالهتمام، 
اإذ قال: »هذا ي�سعب الأمور علينا يف التعامل مع املواطنني، ويجب اأن يكون لديكم قانون 
اأ�ستطيعه  ما  كل  اليوم  �ساأفعل  اأنا  ونظام،  قانون  يكون عندنا  اأن  تتوقعون  مثلما  ونظام 
حتى اأمنع العمليات، اأنتم تدركون اأننا اأف�سل من ال�ّسابق، واأنتم متدحون ذلك، بف�سل 
كانون  ل�سهر  ا�ستعدادًا  كبري  هنا �سراع  يجري  لقواتكم،  اأقّل حاجة  اأ�سبحتم  عملياتنا 
�سراح  اأطلقوا  و�سعه،  تعّززوا  اأن  وعليكم  الم،  ال�سَّ خط  يقود  مازن  اأبو  الثاين/يناير، 
ال�ّسجناء، هذا مهم جدًا، ارفعوا احلواجز ولتزيلوا امل�ستوطنات، اأنا اأطلب اإر�سال �سرية 
ونقاط  امل�ستوطنني،  مع  م�سكلة يف اخلليل  اأن هناك  اأعرف  اأنا  اإىل اخلليل،  اأريحا  من 
القرى جنوبي جبل  �ستعمل يف  القّوة  اإىل هناك،  للدخول  نية  اأية  لدي  لي�ست  احتكاك، 

اخلليل«.
قال العميد »كيفون«: »اأنا �سعيد بهذا، على قادة الألوية اأن يلتقوا ويتفقوا على ذلك«.
وقال العميد موردخاي: »ولكن يجب اأن يكون حتّرك ال�سرية من اأريحا اإىل اخلليل 
اأبو الفتح: »ل م�سكلة، نحن  يف يوم اجلمعة لياًل حتى ل ي�سطدموا بامل�ستوطنني«، ورد 

نتحرك �سد حما�س الآن اأي�سًا يف رم�سان«.
وحتّدث اأبو الفتح عن اعتداء جنود الحتالل على عدد من اأفراد الأمن الوطني و�سط 
اخلليل وجّرهم اأمام اأعني النا�س، »القّوتان كانتا م�سلحتني، ورغم ذلك اكتفوا بالتدافع، 

ومل يقم اأّي طرف باإطالق النار، هذا موؤ�سر اإيجابي«.
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ا رئي�س ال�ستخبارات الع�سكرية اآنذاك املدعو »ماجد فرج« قال: »نحن يف معركة  اأمَّ
�سعبة جدًا.. هناك مثل بالعربية - البحر من اأمامنا والعدو من ورائنا - ونحن ل منلك 
حتى بحرًا، وقّررنا خو�س ال�سراع حتى النهاية، وو�سع كل م�ساكلنا على الطاولة، كل 
�سيء علني وظاهر: ل مزيد من الألعيب، حما�س هي العدو، وقّررنا �سّن حرب عليها، 
ر بقتله، اأنتم  واأنا اأقول لكم: لن يكون اأي حوار معهم، فمن يريد اأن يقتلك عليك اأن تبكِّ
ب�سورة  ت�سرفنا  اإننا  اأق��ول:  لل�سدق  توخيًا  فال.  نحن  اأما  معهم،  هدنة  اإىل  تو�سلتم 
اإلينا،  ا�سمها  تر�سلون  حم�ساوية  موؤ�س�سة  كل  اأمر  بتويل  نقوم  الآن  املا�سي،  يف  مغايرة 
منها،   50 معاجلة  من  انتهينا  وقد  موؤ�س�سة،   64 اأ�سماء  الأخ��رية  الآون��ة  يف  اأعطيتمونا 
اأيادينا  اأغلقت، ويف البع�س الآخر ا�ستبدلنا الإدارة، كما و�سعنا  بع�س هذه املوؤ�س�سات 
على اأموالهم، »اإ�سرائيل« حّولت لل�سلطة 150 ح�سابًا بنكيًا ي�ستبه بعالقاتها بالتنظيمات 
ر  نفكِّ كنا  ة  مرَّ الأوىل ذات  اأغلقت 300 ح�سابًا. عندي مالحظتان:  ال�سلطة  الإرهابية، 
ل  لكل م�سجد عند احلاجة،  ندخل  اليوم، فنحن  ا  اأمَّ للم�سجد،  الدخول  قبل  ة  مرَّ األف 
تفهموا من ذلك اأن من امل�سموح لكم اأنتم اأي�سًا اأن تدخلوا، على العك�س، باإمكاننا نحن 
اأن ندخل لأنكم اأنتم ل تدخلون، كما اأننا ندخل للجامعات مبا يف ذلك الكلية الإ�سالمية 
يف اخلليل، نحن نبذل ق�سارى جهدنا، حتى لو مل يكن النجاح 100 يف املائة فالدافع هو 

100 يف املائة«.
اآخر  »حتى  عبا�س:  ل�سلطة  التَّابعة  ال�سرطة  مدير  اهلل  عطا  حازم  قال  جانبه،  من 
ح باأن حكومة اأبي مازن لن تكون  ال�سنة �سندخل يف جمابهة مع حما�س، خالد م�سعل �سرَّ

�سرعية يف التا�سع من كانون الثاين/يناير، وعلينا اأن ن�ستعد للمجابهة«.
القادمة من دون  ال�سنة  اإن دخلنا  اأحتدث عن خطة �ساملة،  »اأنا  اأ�ساف عطا اهلل: 
اأنتم  اأو  نحن  الهزمية  عن  امل�سوؤولية  حول  التَّخا�سم  اإلَّ  اأمامنا  يتبقى  لن  ال�ستعداد 

والأمريكيون«.
فتح  حركة  �سر  واأم��ني  عبا�س،  �سلطة  يف  املدنية  ال�سوؤون  وزي��ر  ال�سيخ  ح�سني  وق��ال 
قوة  لديها  ولكن  ال�سفة،  يف  ع�سكرية  قوة  متلك  ل  حما�س  ج��دًا،  مهم  »هذا  بال�سفة: 
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لإخراج النا�س لل�سارع«.
وقال ال�سيخ: »لي�س من املمكن الف�سل بني الأمن وال�سيا�سة، الأ�سهر املقبلة �ستكون 
النار  باإطالق  الأجهزة  ت�سرع  اأن  اأمل  على  لل�سارع  النا�س  �ستخرج  حما�س  جدًا،  مهمة 

عليها، عدا عن ذلك �سيغتالون قيادة ال�سلطة، كل الأ�سخا�س املوجودين هناك«.
»تيفون«:  وع��د  جانبه  وم��ن  معكم«،  م�سرتكًا  طاقمًا  »�سن�سكل  »م��وردخ��اي«:  وع��د 

»�سن�ساعدكم يف التَّدريب والعتاد«.
وعقب ال�سحفي »بارنياع« بالقول: اإن »العالقات مع ال�سلطة الفل�سطينية متر الآن يف 

فرتة الغ�سق، لي�ست هناك حكومة قادرة على اتخاذ قرارات كبرية عندنا ول عندهم«.
الف�سل الذي ن�ساأ بني غزة وال�سفة مثري للبلبلة واحلرية، واحتمال اإ�سفاء ال�ستقرار 
على هذا الف�سل على املدى الطويل �سئيل، لأنَّ هذا الف�سل يتناق�س مع غريزة بقاء 

ال�سعب الفل�سطيني، وتطّوره التاريخي.
�سابط كبري يف اجلي�س الإ�سرائيلي - يقول الكاتب - ذكرين يف هذا الأ�سبوع باأنَّ ما 
يظهر من هناك ل يرونه من هنا. »ال�سفة تعي�س حتت الحتالل«، قال: »غزة م�ستقلة، ل 
توجد فيها حواجز ول م�ستوطنون، وهناك بحر، النموذج الذي يتطلع كل طفل فل�سطيني 

ام على »اإ�سرائيل«. للتمثل به هو املقاتل احلم�ساوي الذي يطلق �سواريخ الق�سَّ
جيدة  ب�سارات  اأي�سا  هناك  ال�سيئة  الأخ��ب��ار  بحر  خ�سم  »يف  »بارنياع«:  واأ���س��اف 
اجلي�س  ولقادة  فيا�س  �سالم  ال�سلطة  حكومة  ولرئي�س  الفل�سطينية  ال�سلطة  ولرئي�س   -
»الإ�سرائيلي« واجلرنالت الأمريكيني الثناء على ذلك، الهدوء را�سخ مع �سحابة مقلقة يف 
الأفق، )يف 2007م مل يقتل اأي »اإ�سرائيلي« من العمليات الإرهابية الآتية من ال�سفة، ويف 
2008م قتل 13 »اإ�سرائيليًا« من الإرهاب الآتي من �سرقي القد�س(. نقل امل�سوؤولية عن 
جنني لل�سلطة الفل�سطينية كان ناجحًا، القانون والنظام ي�سودان هناك. احلواجز اأزيلت 
وت�ساريح العمل يف »اإ�سرائيل« اأعطيت للتجار والعمال، وهذا اأتاح للجي�س »الإ�سرائيلي« 

د للفل�سطينيني. د ل� »اإ�سرائيل« وجيِّ تقلي�س عملياته، هذا جيِّ
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ال�سهيونية  ال�ستخبارات  يف  كبري  م�سوؤول  ك�سف  2008/10/2م:  بت�ريخ  ٭ 
عن اجتماعات جرت بني قادة جي�س الحتالل يف ال�سفة الغربية، ونظرائهم من 
قادة الأجهزة الأمنية يف رام اهلل، لر�سم م�سار خمطط مواجهة قريبة مع حركة 

حما�س بدعم اأمريكي.
ابق، والقريب من �سناع القرار ال�سيا�سي  واأكد »اإفرامي هليفي«، رئي�س املو�ساد ال�سَّ
الفل�سطينية  ال�سلطة  جناح  ب��ني  الأف���ق  يف  تلوح  مواجهة  اأّن  ال�سهيوين،  الكيان  يف 
بال�سفة وحركة حما�س، مو�سحًا يف مقال افتتاحي ن�سرته �سحيفة »يديعوت اأحرونوت« 
رم�سان  اأم�سيات  اإحدى  يف  اإفطار  مائدة  على  حّلوا  الحتالل  جي�س  قادة  اأّن  العربية، 
�سيوفًا على قادة �سلطة رام اهلل، وا�ستغلوا احلدث لري�سموا امل�سار املخطط له ملا �سّموه 
اأّن هذه  اأم يف قطاع غزة، م�سريًا اإىل  »الق�ساء على حما�س«، �سواء يف ال�سفة الغربية 

املنا�سبة ال�ستثنائية دعي لها �سحافيون �سهاينة كبار.
وذكر »هليفي« اأّن قيادات اأجهزة ال�ستخبارات التي تاأمتر باأمر حممود عبا�س، بدوا 
انتفا�سة  بنجاعة  تعالج  اأن  يف  اأي�سًا  �ستنجح  قواتهم  باأّن  بالنف�س  عالية  بثقة  مفعمني 
حمتملة ل� »حما�س« يف ال�سفة، والعودة اإىل تن�سيب حركة فتح كحاكم وحيد وناجع، بل 

واإعادة النظام اإىل ن�سابه يف قطاع غزة.
العربية،  ال�سحيفة  خالل  من  الأ�سبق،  ال�سهيوين  »املو�ساد«  جهاز  رئي�س  وحّر�س 
�سلطات الحتالل على دعم اخلطة املذكورة لي�س ب�سبب اتفاقاتها الأمنية مع »مقاطعة 
رام اهلل« فح�سب؛ بل ملا يربطها من عالقات اإ�سرتاتيجية مع وا�سنطن، وقال »هليفي«: »اإذا 
كان بالفعل قد اُتخذ القرار، فعلينا اأن ناأمل يف اأن تخرج اخلطة اإىل حيز التنفيذ وتتوج 
بالنجاح، »اإ�سرائيل« ملزمة بذلك لي�س فقط ب�سبب منظومة التفاقات التي ر�سمتها مع 
ال�سريك الفل�سطيني )فريق عبا�س(، بل واأي�سًا ب�سبب التجّند الكبري للوليات املتحدة 

يف املعركة«.
اأمن �سلطة  فاإن »هزمية  بتنفيذ اخلطة؛  القرار  اُتخذ  اإذا  اأنه  وحتدث »هليفي« عن 
عبا�س لن تكون مقبولة اأو حمتملة من ناحية »اإ�سرائيل« اأو من ناحية الوليات املتحدة، 
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وعليه »فيمكن اأن يكون مطلوبًا دور »اإ�سرائيلي« مبا�سر يف القتال اإىل جانب الفل�سطينيني 
)عنا�سر فتح واأجهزة عبا�س( اأو بدًل منهم، كّل ذلك وفقًا للظروف«.

�حلملة �لد�يتونية على مدينة �خلليل:
ومن مظاهر التاآمر الأمني بني اأجهزة اأمن »دايتون« وجي�س الحتالل تكثيف احلمالت 
ل فيها حما�س ح�سورًا �سعبيًا قويًا،  الأمنية على املدن والقرى يف ال�سفة الغربية التي ت�سكَّ

حمن، فما ال�سر يف احلملة الأمنية على هذه املدينة ؟ فمن هذه املدن مدينة خليل الرَّ

مل�ذ� مدينة �خلليل؟
تعدُّ مدينة اخلليل من اأكرب مدن ال�سفة الغربية املوؤيدة بقوة لربنامج املقاومة وحركة 
حما�س، حيث فازت »حما�س« بكافة املقاعد الت�سعة املخ�س�سة ملحافظة اخلليل، عندما 
�سامل  عزيز  الرجوب،  حممود  نايف  من:  كالًّ  اخلليل  يف  الفل�سطيني  ال�سعب  انتخب 
الدويك )رئي�س املجل�س الت�سريعي(، حمد مطلق اأبو جحي�سة، نزار عبد العزيز رم�سان، 
قفي�سة،  رباح  حامت  زعارير،  اأحمد  با�سم  �سلهب،  نعمان  عزام  القا�سي،  �سالح  �سمري 
حممد اإ�سماعيل الطل، نوابًا عنه يف املجل�س الت�سريعي الفل�سطيني، والذين قام جي�س 

الحتالل ال�سهيوين باختطافهم يف حملته امل�سعورة بتاريخ 2006/6/29م.
املنت�سرة يف مدينة اخلليل ت�سمُّ نحو )800( من  ال�ستيطانية  البوؤر  اأن  اإىل  وي�سار 
امل�ستوطنني الذين يو�سفون بالغلو والتطرف، يعي�سون بني نحو )160( األف فل�سطيني، 

وؤال الذي يبقى �ساهدًا هنا: ملاذا كل هذا الرتكيز على مدينة اخلليل؟  وال�سُّ
ال�سحفي  مع  لقاء  »يوؤاف مردخاي« يف  ال�سهيوين  العميد  عنه  اأجاب  ال�سوؤال  هذا 
بتاريخ 2008/10/24م، حيث  العربية  اأحرنوت«  »يديعوت  برنياع« يف �سحيفة  »ناحوم 
قال: »حما�س قوية يف اخلليل وقربها جغرافيًا ودميغرافيًا من غزة يوؤثر على ذلك، يف 
الأ�سابيع الأخرية تو�سل الفل�سطينيون اإىل جناحات مهمة يف حربهم �سد »حما�س«، اأردنا 
ا�ستغالل الفر�سة ال�سانحة، يف الأ�سابيع القريبة �سيعتقلون مئات املخالفني اجلنائيني، 
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ل  نحن  بنف�سك،  ذلك  و�سرتى  والجتماعيني  وال�سيا�سيني  الع�سكريني  حما�س  واأع�ساء 
جنوبي  من  بالتدريج  �سنتقدم  امل�ستوطنني،  ح�سا�سية  ب�سبب  اأمنية  �سالحيات  نعطيهم 
جبل اخلليل اإىل ال�سمال، ويف الأحياء القريبة من التجمع ال�ستيطاين اليهودي �سيكون 

هناك خط فا�سل وا�سح، لن ن�سمح لهم اأن ي�سلوا اإىل مناطق الحتكاك«.
هذا، وقد نقلت م�سادر �سحفية عن م�سادر اأمنية فل�سطينية مطلعة للغاية، اأن لقاًء 
عقد يف »م�ستوطنة بيت اإيل«، املتاخمة ملدينة رام اهلل، يوم اخلمي�س )2008/10/23م( 
بني قادة الأجهزة الأمنية »الدايتونية« وقادة ع�سكريني �سهاينة و�سباط اأمريكيني لبحث 

ى الأمن الوطني الفل�سطيني اإىل اخلليل.  ا ي�سمَّ اإدخال عنا�سر ممَّ
وح�سب �سحيفة »القد�س العربي« اللندنية بتاريخ )2008/10/23م(، فاإنَّ امل�سادر 
الفل�سطينية لفتت اإىل اأنَّ التفاق الفل�سطيني ال�سهيوين الأمريكي على اإدخال عنا�سر 
الأمن الفل�سطيني، الذين تدربوا يف اململكة الأردنية الها�سمية، باإ�سراف اأمريكي، كان 
قد مّت التو�سل اإليه قبل نحو اأ�سبوعني، اإل اأّن احلكومة ال�سهيونية ما زالت مرتددة يف 

اإخراجه اإىل حّيز التنفيذ، ب�سبب خ�سيتها من ردِّ فعل امل�ستوطنني ال�سهاينة. 
ولكن من ناحية اأخرى، اأ�سافت امل�سادر اأن اجلرنال الأمريكي »كيث دايتون« اأقنع 
املعقل  باعتبارها  اخلليل،  مدينة  اإىل  الفل�سطيني  الأم��ن  اإدخ��ال  ب�سرورة  ال�سهاينة 

ئي�س حلركة حما�س يف ال�سفة الغربية املحتلة.  الرَّ
اأنَّ الجتماع كان حا�سمًا يف هذه الق�سية،  دت امل�سادر يف �سياق حديثها على  و�سدَّ

م�سرية اإىل اأن ال�سهاينة اقتنعوا ب�سرورة اإدخال القوات »الدايتونية« اإىل املدينة. 
واأ�سارت تلك امل�سادر اإىل اأن عنا�سر اأمن »دايتون« اختربت من قبل الأمريكيني يف 
اأثبتت هذه العنا�سر  احلملة التي �سنتها ال�سلطة الفل�سطينية على مدينة نابل�س، حيث 
اخلليل  مدينة  يف  انت�سارها  على  ال�سهيونية  للموافقة  لها  اأهَّ مما  وجدارتها،  قدرتها 

وحميطها. 
ا�سم  عليها  اأطلق  التي  »الدايتونية«،  العنا�سر  هذه  اأن  اإىل  ذاتها  امل�سادر  واأ�سارت 
»كتيبة النخبة«، ويبلغ عدد اأفرادها 700 عن�سر، كانوا قد تلقوا التدريبات الالزمة يف 
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الأمريكي اجلرنال  الأمني  املن�سق  ر�سمها  وفقًا خلطة  وذلك  الأردين،  »املوقر«  مع�سكر 
»كيث دايتون«.

وقالت امل�سادر اأي�سا: اإنَّ التحّرك الفل�سطيني هذا ل يعني نقل امل�سوؤولية الأمنية عن 
بالعمل يف  لل�سلطة  »اإ�سرائيل«  ال�سلطة، بل �سمحت  اإىل  الفل�سطينية يف اخلليل  الأحياء 
املدينة؛ لأنَّ هذه القوات �ستقوم بعمليات حمّددة يف مناطق واأوقات خمتلفة، ومن املتوقع 

اأن تن�ّسق تلك القّوة حتّركاتها مع قوات الحتالل يف اخلليل. 
مبوافقة  2008/9/5م  بتاريخ  الأردن  من  ت�سلَّمت  قد  الفل�سطينية  ال�سلطة  وكانت 

�سهيونية ما يقارب 1000 بندقية، بالإ�سافة اإىل ع�سرات اآلف الّر�سا�سات.

موقف حركة حم��ش من ن�ضر قو�ت »د�يتون« يف مدينة �خلليل
اعتربت حركة املقاومة الإ�سالمية »حما�س« اأنَّ �سماح الحتالل لل�سلطة الفل�سطينية 
التن�سيق  �سياق  ياأتي يف  الغربية  بال�سفة  لها يف مدينة اخلليل  تابعة  اأمنية  قوات  بن�سر 

الأمني اخلطري بني اجلانبني ملحاربة املقاومة الفل�سطينية.
ث ب��ا���س��م ح��رك��ة ح��م��ا���س الأ����س���ت���اذ »ف�����وزي ب���ره���وم« ب��ت��اري��خ  وو����س���ف امل��ت��ح��دِّ
لل�سلطة على  باأنه ميثل »مكافاأة«  )2008/10/26م(، �سماح ال�سهاينة بذلك النت�سار 

دورها يف »ت�سفية املقاومة الفل�سطينية وحماية الحتالل«.
ا الدكتور مو�سى اأبو مرزوق نائب رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س؛ فقد وّجه  اأمَّ
�سّنتها قوات »عبا�س« يف مدينة اخلليل موؤّخرًا، وعدَّ  التي  الأمينة  انتقادًا حاّدًا للحملة 
هذه احلملة جزءًا من عملية تبادل الأدوار بني الحتالل وقوات الأمن التابعة ل�سلطة رام 

اهلل، للقيام باملهمات التي عجزت القوات ال�سهيونية عن القيام بها.
وقال »اأبو مرزوق« يف ت�سريح خا�س اأدىل به ل� »املركز الفل�سطيني لالإعالم« بتاريخ 
)2008/10/28م(: »هناك خطة تطّبق قطعة قطعة يف ال�سفة الغربية، هدفها �سيطرة 
والقيام  الحتالل،  ق��وات  مع  اأدوار  وبتبادل  متوازن،  ب�سكل  الفل�سطينية  الأم��ن  ق��وات 
الغربية«،  ال�سفة  مناطق  خمتلف  يف  ال�سهيوين  اجلانب  ي�ستطيعها  ل  التي  باملهمات 
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»ا�ستكماًل  اخلليل  مدينة  على  »عبا�س«  ق��وات  �سّنتها  التي  الأمنية  احلملة  اأن  معتربًا 
للخطط الأمينة التي طبقت يف مدن ال�سفة الغربية، والآن قد جاء الدور على اخلليل«، 
تتدّخل  اأن  ت�ستطيع  »ل  انت�سارها  �سلطة عبا�س ويف خمتلف موا�سع  قوات  اأّن  اإىل  لفتًا 
اأبناء  اأي من  اأو لعتقال  اأي حترك جلي�س الحتالل �سواء لغتيال  عندما يكون هناك 

ال�سعب الفل�سطيني«. 
املوؤمتر ال�سحفي الذي عقدته  اأن  وعلى �سعيد م�سابه؛ فقد اعتربت حركة حما�س 
حركة  اأبناء  من  اثنني  فيه  وعر�ست  اهلل،  رام  مدينة  يف  »الدايتونية«  الأمنية  الأجهزة 
حما�س املعتقلمَني على خلفية انتمائهما اإىل كتائب ال�سهيد عز الدين الق�سام، اإمنا ميثل 
وكوادر  اأبناء  �سد  ال�سيا�سية  العتقالت  لتورطها يف  الأجهزة  ر�سميًا من هذه  اعرتافًا 

احلركة.
بتاريخ  له  �سحفي  ت�سريح  يف  احلركة  با�سم  الناطق  زه��ري  اأب��و  �سامي  واأ���س��اف 
اهلل  رام  �سلطة  قيادات  لكل  »تكذيبًا  اأي�سًا  ميثل  املوؤمتر  هذا  اأن  )2008/10/27م(، 
وحركة فتح، الذين يحاولون جاهدين نفي �سحة هذه العتقالت، رغم اأنها جتري ليل 

نهار حتت اإ�سراف اجلرنال الأمريكي دايتون«. 
واأكد اأبو زهري اأن »دايتون« »ي�ستخدم هذه الأجهزة الأمنية التابعة لعبا�س كاأداة لقمع 
الحتالل  وم�سالح  لأمن  وخدمة  الغربية،  ال�سفة  وموؤ�س�ساتها يف  اأبناء حركة حما�س، 

ال�سهيوين«. 
التي  العتداءات  هنية  اإ�سماعيل  برئا�سة  الفل�سطينية  احلكومة  دانت  جانبها،  من 
يقوم بها املغت�سبون ال�سهاينة يف خمتلف مدن ال�سفة الغربية، ل �سيما مدينة اخلليل، 
بعد  املدينة  لتهويد  ال�سهيونية  ال�سيا�سة  من  جزءًا  العدوانية  املمار�سات  هذه  معتربة 
ال�ستيالء عليها وتهويد احلرم الإبراهيمي، وا�ستنكرت احلكومة الفل�سطينية ممار�سات 
الأجهزة الأمنية التابعة ل�سلطة رام اهلل، وخا�سة ما يجري من مالحقة للمواطنني يف 
مدينة اخلليل »و�سرب املقاومة وموا�سلة حملة العتقالت والتعذيب بحق اأبناء �سعبنا«.
واعتربت وزارة الداخلية يف احلكومة الفل�سطينية برئا�سة اإ�سماعيل هنية ا�ستمرار 
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الأجهزة الأمنية يف رام اهلل مبوا�سلة العتقالت ال�سيا�سية، وقمع املواطنني، ومالحقة 
للمجاهدين يف مدينة اخلليل ومدن ال�سفة الغربية »ما هو اإلَّ اإكماٌل ملا تقوم به القوات 
الفل�سطيني  ال�سهيونية، وتثبت هذه الأجهزة يوميًا ومن يقودها نيتهم لإف�سال احلوار 

املرتقب يف القاهرة«.
»موؤ�س�سات  )2008/11/2م(،  بتاريخ  عنها  �سدر  بيان  يف  ال��وزارة  وطالبت 
حقوق الإن�سان والف�سائل الفل�سطينية املختلفة اأن تعلي �سوتها يف ال�سفة الغربية 
لوقف العتقال ال�سيا�سي؛ لأن موؤ�س�سات حقوق الإن�سان والف�سائل عليها م�سوؤولية 
كبرية، وعليها اأن ت�سكل قوة �ساغطة حقيقية لوقف الإجرام املتوا�سل يف ال�سفة 

الغربية«.
��ش ت�ضّن حملة م�ضعورة  ٭ بت�ريخ 2008/10/26، �أجهزة �أمن حممود عبَّ
الأمنية  الأج��ه��زة  من  كبرية  ق��وات  �سنَّت  �خلليل:  يف  »حم��ش«  �أن�ض�ر  على 
بلدتي  وا�سعة يف  اعتقال  عبا�س، حمالت  لإمرة حممود  اخلا�سعة  »الدايتونية«، 
يطا وال�سموع جنوب مدينة اخلليل، حيث قام عنا�سر هذه القوات »الدايتونية« 
باقتحام منازل املواطنني املنا�سرين حلركة حما�س بطريقة ت�سبه طريقة جي�س 
الحتالل ال�سهيوين يف القتحامات، واقتادوا الع�سرات من اأن�سار احلركة اإىل 
مقر الوقائي يف يطا، كما قاموا بالعتداء بال�سرب على بع�سهم؛ حيث مت نقل 
الذي  ال�سديد  والتعذيب  ال�سرب  نتيجة  امل�ست�سفى  اإىل  املختطفني  من  العديد 

�سوا له اأثناء اختطافهم على اأيدي القوات »الدايتونية«. تعرَّ
 12( �سريتح«  »�سالح  الطفل  على  النار  »الدايتونية«  الأمنية  الأجهزة  اأطلقت  كما 
عامًا(، يف بلدة يطا باخلليل بتاريخ )2008/10/27م(، اأثناء مداهمتها ملنزل مواطن 

فل�سطيني ت�ستبه ب�سلته بحركة حما�س، وقامت باعتقال الطفل.
وقال والد الطفل املختطف املواطن »حماد �سريتح«: »اإن اأجهزة اأمن عبا�س اأقدمت 
ب�سكل غريب  منزله  مداهمة  على  الثنني  فجر  والن�سف من  الرابعة  ال�ساعة  يف متام 

وم�ستهجن دون اأن تبدي اأية اأ�سباب«. 
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عامًا(،   12( �سالح  ال�سغري  طفله  لحقت  الأمنية  الأجهزة  اأن  »�سريتح«  واأو�سح 
واأطلقت عليه النار بكثافة قبل اأن تقوم باعتقاله، متهمًا اأجهزة »عبا�س« الأمنية بارتكاب 
جرمية بانتهاك حرمة بيته دون �سبب، وطالب اجلهات الر�سمية واحلقوقية والف�سائل 

الفل�سطينية بالتدخل العاجل والفوري لالإفراج عن طفله املختطف. 
وقالت م�سادر حملية بتاريخ )2008/10/28م(: اإنَّ هوؤلء املختطفني �سوف ينقلون 

اإىل مقرات الأجهزة الأمنية يف اخلليل؛ حيث التحقيق وال�سرب ال�سديد والإهانات.
ويف قرية يطا اختطف عنا�سر جهاز الأمن الوقائي العديد من اأبنائها ُعرف منهم: 
طالب حممود النجار، واأمين طالب النجار، واأحمد حممود النجار، عيد خالد النجار، 
باج�س حممود النجار، ف�سل اإ�سماعيل النجار، تي�سري علي رباع، يو�سف حممد، وماأمون 

عمر،، وبالل العمور، وعي�سى �سالح.
الزهور،  اأحد مبعدي مرج  اأبو طعيمة، وهو  الأ�ستاذ كمال عامر  الفوار  ومن خميم 
والأ�ستاذ م�سطفى ح�سني ح�سنية، واأحمد عطية اأبو وردة، والأ�ستاذ اإبراهيم اخلاروف.
دورا  بلدة  »الدايتونية«  الأمنية  الأجهزة  اقتحمت  2008/11/2م  بت�ريخ  ٭ 
والقرى التابعة لها، وبلدة اإذنا، وبلدة الظاهرية، وداهمت العديد من بيوت اأن�سار 
اأ�سوة بال�سهاينة املحتلني،  وكوارد حركة حما�س، ون�سبت احلواجز الع�سكرية، 
اأبو  واأ�سرف  اأن�سار »حما�س«، ُعرف منهم: يو�سف ن�سار،  العديد من  واعتقلت 
را�س، واملعلم مفيد العمايرة، واأيوب العواودة، وحذيفة ال�سريف، ويحيى القيق، 

وب�سام الربعي، وفوؤاد احلريبات«.
و�سملت احلملة قرى بيت عوا، ودير �سامت، واملجد، والربج، والطرامة، وال�سرة، 
امل�ساجد  من  العديد  امل�سعورة  احلملة  هذه  خالل  وداهمت  وامري�س،  وعبدة،  وخر�سا، 
واجلمعيات اخلريية، و�سرقت بع�س حمتوياتها، وعرف من بني املعتقلني كلٌّ من: اأحمد 
عبد الكرمي عمرو، �سادي اأبو عرقوب - طالب بجامعة اخلليل، ريا�س جواعدة، جنيب 
جواعدة، ريا�س ح�سن حريبات، يو�سف الفقيه، اأحمد كرمي غنام، اإبراهيم غنام، اأمني 
عمايرة، ه�سام عمايرة، معاذ جهاد ال�سويطي/ والده �سهيد ق�سامي، حازم اأبو جنمة، 
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اإياد فرج اهلل بعد اقتحام امل�سجد العمري يف اإذنا، �سحادة اأبو �سرخ، حمي الدين البطاط، 
ع�سو بلدية الظاهرية علي اأبو دبور، املوجه الرتبوي زهري مطاوع قي�سية، حممد �سبعان، 
ح�سن �سبعان، حممد اأبو ا�سعيفان، رائد قي�سية، اأمري قي�سية، جبارة التالحمة الطالب 

يف جامعة بري زيت بعد اقتحام منزله يف قرية الربج، فهد قزاز.
كما ُزّج بالع�سرات من اأبناء اخلليل يف �سجن املخابرات، ُعرف منهم: الدكتور اأجمد 
قائمة  عن  مر�سحًا  كان  وقد  الأردن��ي��ة،  اجلامعة  خريج  اأ�سنان  طبيب  وهو  احلموري، 
»التغيري والإ�سالح« املح�سوبة على حركة حما�س، وقد اأفادت م�سادر مطلعة اأنه يتعر�س 
اإحدى يديه نتيجة ال�سبح املتوا�سل، والدكتور  اإىل �سعف �سديد يف  اأدى  لتعذيب قا�سي 
فرا�س القوا�سمة خريج اجلامعات امل�سرية، وهو ع�سو يف اجلمعية اخلريية الإ�سالمية، 
ونوح قفي�سة معتقل �سابق يف �سجون الحتالل، حيث ق�سى يف العتقال اأكرث من ع�سر 
واإيهاب  الزغري،  وزياد  لالأيتام،  البيت اخلريي  والأ�ستاذ حممد عمران مدير  �سنوات، 
اأخوين ل�سهداء الق�سام الذين  اأديب �سفيق القوا�سمة، وهما  �سفيق القوا�سمة، و�سقيقه 
اأذاقوا الحتالل الأمّرين، ال�سهداء با�سل �سفيق القوا�سمة، و�سقيقه ال�سهيد حامت �سفيق 
الإ�سرائيلي  اعتقل عند الحتالل  القوا�سمة  �سفيق  ال�سيخ  الأ�ستاذ  ووالدهم  القوا�سمة، 
على  مي�س  مل  الذي  �سلهب،  اأحمد  وكذلك  النت�سة،  �سهاب  ال�سهيد  اغتيال  عملية  بعد 

الإفراج عنه من �سجون الحتالل �سوى اأقل من �سهر، وال�سحفي اإياد �سرور.
حملة  ي�ضنون  �ل�ضه�ينة  �مل�ضتوطنون  2008/10/26م:  بت�ريخ  ٭ 
بالتزامن مع حملة  �عتد�ء�ت متز�منة يف �خلليل.. ف�أين قو�ت »عب��ش«؟ 
اأجهزة اأمن عبا�س، قام امل�ستوطنون ال�سهاينة بحملة من العتداءات على املقار 
الغربية، حيث هاجم  ال�سفة  الفل�سطينية يف اخلليل جنوب  وال�سيارات  واملنازل 
املركبات  ع�سرات  )2008/10/26م(،  الأح��د  يوم  فجر  امل�ستوطنني  ع�سرات 
الإطارات لأكرث من  باإتالف  وقاموا  اأربع«،  الفل�سطينية قرب م�ستوطنة »كريات 

22مركبة، واأحلقوا اأ�سرارًا ج�سيمة بها.
�سيارات  اإط��ارات  اأتلفت  امل�ستوطنني،  من  متطرفة  جمموعات  اإنَّ  مواطنون:  وقال 
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ومركبات فل�سطينية، بينما كانت متوقفة اأمام منازل اأ�سحابها يف حارة اجلعربي ووادي 
احل�سني، وقد اأ�سفرت هذه العتداءات عن اإحلاق اإ�سرار باأكرث من 22 �سيارة خمتلفة. 
َّ ن�ضره� من  و�ل�ضوؤ�ل �جلوهري هن�: �أين ك�نت هذه �الأجهزة »�لد�يتونية« �لتي تمَ

هذه �العتد�ء�ت �ل�ضهيونية على �أهلن� يف �خلليل؟!!
٭ بت�ريخ 2008/11/3م: قو�ت »د�يتون« ت�ضتعر�ش �نته�ك�ته� يف �ضرب 

�ملق�ومة على �لتلفزة �لعربية:
بثته  الذي  التقرير  تابعوا  بعدما  الفل�سطينيون  به  �سعر  ما  اأقل  »ال�سدمة«، هذا 
القناة العا�سرة يف التلفزيون ال�سهيوين حول عمليات القتحام واملداهمات، التي 
واأن�سار  اأع�ساء  ملالحقة  عبا�س  حممود  لإمرة  اخلا�سعة  الأمن  اأجهزة  تنفذها 

حركة حما�س يف مدينة اخلليل يف ال�سفة الغربية املحتلة.
بتاريخ  يح�سكلي«  »ت�سفي  ال�سهيوين  ال�سحفي  ه  اأع���دَّ ال��ذي  التقرير  ك�سف  فقد 
)2008/11/3م(، والذي �سمح له مبرافقة قوات الأمن »الدايتونية« يف اإحدى مهماتها 
لعتقال اأن�سار »حما�س«، ومداهمة موؤ�س�سات اجلمعيات اخلريية يف اخلليل، عن طبيعة 
املغت�سبني  واإبعاد  واملقاومة،  حما�س  حركة  حماربة  يف  الأجهزة  بهذه  املناط  ال��دور 
ال�سحفي  وح��رية  ا�ستغراب  اأث��ارت  لدرجة  الأجندة،  عن  الحتالل  وجنود  ال�سهاينة 

ال�سهيوين، وثلة من املحللني ال�سهاينة.
القناة  اأ�ستوديو  يف  ا�ست�سافته  جرى  ال��ذي  »يح�سكلي«  ال�سهيوين  ال�سحفي  وب��دا 
القوة  وجنود  �سباط  اأب��داه  ال��ذي  ال��ولء  حجم  من  ذه��ول  حالة  يف  العربية،  العا�سرة 
حماربة  على  وت�سميمهم  ال�سهيوين  للكيان  اخلليل،  يف  انت�سرت  التي  الفل�سطينية 

»حما�س« وغريها من املنظمات الفل�سطينية.
ج  واأ�سار ال�سحفي ال�سهيوين اإىل اأنه رافق القوة الفل�سطينية، و�ساهد كيف يتم الزَّ
بعنا�سر »حما�س« يف �سيارات الأجهزة الأمنية، واقتيادهم اإىل ال�سجون مع�سوبي العينني 
والأيدي. اأحد ال�سباط الذين متت مقابلتهم قال باأنه متت م�سادرة كميات �سخمة من 

الأ�سلحة واملتفجرات وت�سليمها للجانب ال�سهيوين.
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وهي  الأمنية  الأجهزة  ن�ساطات  بالكامريا  رافق  ال�سهيوين الذي  ال�سحفي  وقال 
تداهم وتعتقل: اإنَّ بع�س هذه الأ�سلحة م�سروقة من اجلي�س ال�سهيوين، وعلَّق با�ستغراب 
وهو ي�سهد اإحدى اأعمال املداهمة الليلية: »بالأم�س كنا نحن )جي�س الحتالل( نداهم 

ونفت�س البيوت، واليوم »فتح« تداهم وتفت�س بيوت حما�س!«.
ا قامت به تلك القوات »الدايتونية« من مداهمات وحمل  ويعر�س التقرير جانبًا ممَّ
عربية  جهات  من  قدمت  اأن  بعد  اإليها  بو�سولها  الحتالل  جي�س  �سمح  التي  الأ�سلحة 
واأمريكية، و�سمح لها بالتنقل بحرية يف اخلليل عرب احلواجز ال�سهيونية، التي ن�سبت 
لعرقلة مرور الفل�سطينيني واعتقالهم، بعد اأن توفرت معطيات ِجدية عن حقيقة ولئها.

وجودهم يف  اأن  العربية،  العا�سرة  القناة  تقرير  ايتونية« يف  »الدَّ القوة  قادة  ويجزم 
اأن  ال��وارد  من  لي�س  واأن��ه  الحتالل،  اأو جنود  م�ستوطنني  رد  له عالقة يف  لي�س  اخلليل 
تعّر�سوا  لو  �سهاينة حتى  جنود  اأو  م�ستوطنني  �سد  القوة  ي�ستخدموا  اأو  النار  يطلقوا 

ل�ستفزاز منهم.
»رم�سان  املدعو  الفل�سطيني  ال�سابط  يقول  ال�سهيوين  ال�سحفي  �سوؤال  على  وردًا 
اجلنود  اأو  م�ستوطنني  على  النار  نطلق  اأن  ميكن  ل  الأول:  ا�ستغراب  و�سط  عو�س«، 
)ال�سهاينة(، يوجد لدينا اأوامر وا�سحة. ي�ساأله ال�سحفي ال�سهيوين ما هي الأوامر، 
هل هي اإطالق النار �سد امل�ستوطنني واجلنود يف حالة ال�ستفزاز؟، فريد: »بالتاأكيد ل، 
لي�ست �سد »الإ�سرائيليني«، من املوؤكد ل، نحن نعرف من �سنواجه«، يف اإ�سارة اإىل حركة 

املقاومة الإ�سالمية »حما�س« وف�سائل املقاومة.
اأم�سك مب�ستوطن �سهيوين ف�سوف  لو  باأنَّه  ح  »دايتون« ي�سرِّ اآخر من قوات  و�سابط 
يعيده ولن يطلق النار نهائيًا، ل على اجلي�س ول على ال�سرطة ول على امل�ستوطنني حتى 

لو دخلوا مناطق ال�سلطة الفل�سطينية لأن ل م�سكلة معهم.
تاأ�سره ف�سائل املقاومة،  اأي جندي �سهيوين  اأعلى رتبة بتحرير  اآخر  وتعهد �سابط 
ره بالقوة«، واأ�سار عدد من جنود  وقال: »لن يكون هناك جلعاد اآخر، واإذا حدث �سنحرِّ
القوة »الدايتونية« يف ت�سريحات للتلفزة ال�سهيونية عن طبيعة التدريبات التي تلقوها 
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يف الأردن باإ�سراف �سباط اأمريكيني.
وقال اأحد جنود القوة الأمنية »الدايتونية« بتفاخر: قبل اأيام جاء اأمر اعتقال لأخي، 
نحن  �ساأعتقله،  الآن  والدي  اعتقال  طلبوا  لو  اعتقاله،  و�ساركت يف  »حما�س«،  من  وهو 

مهمتنا تنفيذ الأوامر.. قالوا اعتقل بنعتقل، قالوا اقتل بنقتل«، كما قال.
واأثار بث التقرير وما ت�سمنها من مواقف وت�سريحات ردود فعل وا�سعة يف ال�سارع 
الفل�سطيني، الذي عرب عن �سدمته من حجم هذه العرتافات، م�سريًا اإىل اأن هذا الواقع 
ما هو اإل انعكا�س طبيعي لطبيعة الدور املناط بهذه الأجهزة، واملق�سود حماية الحتالل 

وحماربة املقاومة.
واأكد الدكتور �سامي اأبو زهري املتحدث با�سم »حما�س« اأنَّ جرائم الأجهزة الأمنية 
اأبناء حركة حما�س وموؤ�س�ساتها هو دليل على مدى تورط هذه  يف ال�سفة الغربية �سد 
الأجهزة يف التبعية لالحتالل من خالل تنفيذ خمطط �سرب احلركة وقوى املقاومة، 
ده��ا  وي��زوِّ الأج��ه��زة،  لهذه  الدعم  يوفر  ال��ذي  ال�سهيوين  الح��ت��الل  مل�سالح  حتقيقًا 
بال�ّسالح، وميكنها من النت�سار يف مدن ال�سفة الغربية لي�س حلماية املواطن الفل�سطيني 
نابل�س وجنني ويجري  ا مل�ساعدة الحتالل يف �سرب حركة حما�س مثلما جرى يف  واإمنَّ
الآن يف اخلليل، م�سريًا اإىل اأن التَّ�سريحات هذه توؤكد ما �سبق اأن اأعلنته »حما�س« عن 

طبيعة دور واأهداف انت�سار هذه القوات يف مدن ال�سفة الغربية.
الأمني  »التن�سيق  ب�  ال�سيا�سي حلركة حما�س،  املكتب  ع�سو  الر�سق،  د عزت  ندَّ كما 

اخلطري بني اأجهزة اأمن ال�سلطة يف رام اهلل وبني الحتالل »الإ�سرائيلي«.
د الّر�سق اأّن »موافقة الحتالل ال�سهيوين على ن�سر املئات من عنا�سر الأجهزة  واأكَّ
الأمنية التابعة ل�سلطة رام اهلل يف اخلليل، كانت م�سروطة بتكثيف عمليات ال�ستهداف 
بحق موؤ�س�سات »حما�س« واأع�سائها وعنا�سر املقاومة من كافة الف�سائل، واأي�سًا تقدمي 

احلماية للم�ستوطنني«. 
وا�ستنكر الّر�سق ما اأقدمت عليه عنا�سر الأجهزة الأمنية »الدايتونية« من اعتقال معاذ 
اأبو جحي�سة، جنل النائب يف املجل�س الت�سريعي عن كتلة »التغيري والإ�سالح«، واملعتقل يف 
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�سجون الحتالل حممد مطلق اأبو جحي�سة، »بينما التزمت تلك العنا�سر ال�سمت اإزاء 
العتداءات الوح�سية التي نفذها امل�ستوطنون بحق اأبناء �سعبنا وممتلكاتهم يف اخلليل«.
مل تقت�سر ردة الفعل امل�ستهجنة والراف�سة ملا جرى يف اخلليل، ومبا ورد من مواقف 
الأمنية  الأجهزة  وعنا�سر  قادة  بها  يتفاخر  بات  التي  التبعية  على  توؤكد  وت�سريحات 

»الدايتونية«، على حركة حما�س، بل طال اأطرافًا من اأركان ال�سلطة واملح�سوبني عليها.
ابق »زياد اأبو زياد« انتقد ب�سدة ما �سمعه، واأ�سار اإىل اأن زوجته قالت يف  فالوزير ال�سَّ
ردٍّ تلقائي على ما �سمعته: اإنه لو حدثت اليوم انتخابات لنتخبت حركة حما�س، على وقع 
والعبث  فل�سطينيني،  مواطنني  لبيوت  ليلية  مداهمات  ت�سمن  الذي  التقرير  م�ساهدتها 

مبحتوياتها، وتفتي�س اخلزائن، وغرف النوم اأثناء اعتقالت لأفراد من »حما�س«.
واأبدى اأبو زياد ا�ستهجانه ال�سديد، عندما ت�سمن التقرير ال�سهيوين عر�سًا لقوات 
منزله  من  اخل�سراء  التوحيد  راية  نزع  على  مواطنًا  ترغم  وهي  »الدايتونية«،  الأم��ن 
�سيارات  على  بالقوة  معتقلني  وحتميل  اقتياد  يعر�س  كما  »حما�س«،  راية  اأنها  بدعوى 

لل�سرطة، و�سرب اأحدهم على عينه.
واأبدى اأبو زياد ا�ستغرابه عندما �سمع قول اأحد اأفراد ال�سرطة: »نحن جيل الأمل.. 
جيل النور.. جيل الإ�سراقة الأمنية«. ويقول: مل اأدر من اأين اأتى بهذه الكلمات اجلميلة، 
»الإ�سراق واحلياة، ب�سروق ال�سم�س بالنور واحلياة.. اأما الإ�سراقة الأمنية فال اأدري كيف 

ميكن اأن تكون يف ظل ما عر�سه التقرير«.
در�س  اأول  اإن  قال:  الذي  ال�سرطة  �سباط  اأحد  فيه  وقع  الذي  التناق�س  اإىل  واأ�سار 

تعلموه يف الدورة هو حقوق الإن�سان، يف حني اأن ما عر�سه التقرير ل يثبت ذلك.
وت�ساءل اأبو زياد: ما املغزى من بث هذا التقرير الآن بالذات ع�سية احلوار الفل�سطيني 
- الفل�سطيني الذي يجري الإعداد له على قدم و�ساق ليبداأ يف القاهرة؟ وما مغزى بث 
باإطالق �سراح معتقلني �سيا�سيني  الوقت الذي تقوم به »حما�س«  التقرير يف نف�س  هذا 
الأول  امل�ستفيد  ال�سيا�سي؟!!، ومن هو  اإغالق ملف العتقال  اإىل  يف قطاع غزة، وتدعو 

والأخري من اإثارة الأحقاد وت�سميم اأجواء احلوار وامل�ساحلة؟.
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لطة الفل�سطينية  ابق اإىل اأنَّ اإحدى اللتزامات ال�سعبة التي على ال�سُّ واأ�سار الوزير ال�سَّ
اأن تقوم بها يف اإطار تنفيذ املرحلة الأوىل من خارطة الطريق هي جمع الأ�سلحة و�سرب 
»البنية التحتية لالإرهاب«، )املق�سود املقاومة(، وت�ساءل: اإذا كان هذا هو ما تقوم به 
ق اأحد من اأن »اإ�سرائيل« تقوم  ال�سرطة الفل�سطينية تنفيذا لهذه اللتزامات، فهل حتقَّ
هي الأخرى وبالتزامن بتنفيذ اللتزامات املرتتبة عليها وفقا للمرحلة الأوىل من خريطة 
الطريق، وهي جتميد ال�ستيطان والن�سحاب اإىل خطوط الثامن والع�سرين من اأيلول/
نحو  والنطالق  الفل�سطينية،  الأرا�سي  اإىل  الطبيعية  احلياة  واإع��ادة   ،2000 �سبتمرب 

حتقيق حل عادل لل�سراع »الإ�سرائيلي« - الفل�سطيني؟.
الأيام  الأي��ام، وهذه  ن�سهد هذه  ق من ذلك، فنحن  اأح��دًا حتقَّ اأن  اعتقد  »ل  وق��ال: 
ات، ت�سعيدًا بالهجمة ال�ستيطانية ال�سر�سة يف خمتلف اأنحاء الأرا�سي الفل�سطينية  بالذَّ
املحتلة، وخا�سة منطقة القد�س، واإطالق اليد لع�سابات امل�ستوطنني املتطرفني ليعيثوا 
افرة �سد اأبناء �سعبنا الأعزل من ال�ّسالح،  ف�سادًا يف الأر�س، ويقوموا بالعتداءات ال�سَّ
يف حني يقول اأحد �سباط ال�سرطة الفل�سطينية يف التَّقرير التلفزيوين ذاته: »اإن الأوامر 

د على حتر�سات امل�ستوطنني«!!. ال�سادرة لنا تق�سي بعدم الرَّ
الفل�سطينية  ال�سرطة  اأفراد  قام  التي  الأفعال  الهدف من  اإذا كان  بالقول:  واأ�ساف 
التاأثري  هو  بها  اأدلوا  التي  والأقوال  »الإ�سرائيلي«،  التلفزيون  عد�سة  اأمام  با�ستعرا�سها 
اأي العام »الإ�سرائيلي« اأو اإر�ساء امل�سوؤولني الأمريكيني، فهل خطر على بال اأحد  على الرَّ
باأن يكون  الأجدر  يوؤخذ باحل�سبان، وهو  اأن  فل�سطينيًا يجب  راأيًا عامًا  اأي�سًا  اأن هناك 

اأي العام على اجلانب الآخر؟ الأهم بالن�سبة للقيادة الفل�سطينية من الرَّ
الأذهان  اإىل  ممار�سات  من  ت�سمنه  وما  ال�سهيونية  العا�سرة  القناة  تقرير  واأع��اد 
حني  الت�سعينات  يف  ال�سهيوين  التلفزيون  بثه  م�سابهة  ممار�سات  عن  م�سابهًا  تقريرًا 
رافق بالكامريا وال�سوت اأفرادًا من ال�سرطة الفل�سطينية يف غزة بقيادة اللواء »غازي 
اجلبايل« م�سوؤول ال�سرطة حينها وهي تداهم وتعتقل اأفرادًا من »حما�س« لتثبت لالحتالل 

ال�سهيوين اأنها تقوم بواجبها على اأكمل وجه.
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ويقول اأبو زياد: فهل اأجدى ذلك �سيئًا؟ وذلك يف اإ�سارة اإىل ما لقيته هذه الأجهزة، 
ابع ع�سر من حزيران/يونيو من العام  نتيجة طغيانها وجرائمها يف قطاع غزة، يف الرَّ

املا�سي، فهل من معترب؟!.
٭ بت�ريخ 2009/2/23، وز�رة �لد�خلية يف �حلكومة �لفل�ضطينية تك�ضف 
عن �ضبك�ت عمالء لالحتالل.. ون�ض�ط الأجهزة �أمن عب��ش خالل �لعدو�ن 

على غزة.
هنية  اإ�سماعيل  برئا�سة  الفل�سطينية  احلكومة  يف  الداخلية  وزارة  ك�سفت 
عبا�س،  حممود  اأمن  لأجهزة  تابعٍة  املتاآمرين  من  �سبكٍة  عن   ،)2009/2/23(
بت�سكيل  قامت  حيث  غزة؛  على  العدوان  اأثناء  ال�سهيوين  الحتالل  مع  تعاونت 
جمموعات �سرية تهدف - من خالل اأعمال تخريب وقتل- اإىل زعزعة الأمن يف 
القطاع، واإعداد ك�سوف باأماكن الت�سنيع والأنفاق واأماكن التدريب لأبناء الأجهزة 
ده الناطق با�سم  الأمنية واملقاومة. وعر�ست الوزارة يف موؤمتر �سحفي بغزة، عقمَ
واملعلومات« يف  التحليل  »اإدارة  واأبو عبد اهلل مدير  الغ�سني،  اإيهاب  م.  الوزارة 
اأنهم  توؤكد  ؛  ال�سبكة  اأع�ساء  ًرا لعرتافات  جهاز الأمن الداخلي، ت�سجياًل م�سوَّ
ُيكلَّفون ر�سميًّا بر�سد وك�سف ومتابعة حتركات املقاومة والأجهزة الأمنية  كانوا 

قي القطاع. 
الأمن  جهاز  يف  واملعلومات«  التحليل  »اإدارة  مدير  اهلل  عبد  اأبو  ك�سف  جانبه،  من 
الداخلي اأن هذه املجموعات عملت قبيل اندلع احلرب على غزة، وعن طريق برنامج 
»جوجل اإيرث«، باإعداد خرائط لتحديد امل�ساجد واملوؤ�س�سات واأماكن الأنفاق والت�سنيع 

بناًء على طلٍب من م�سوؤولني يف الأجهزة الأمنية بال�سفة الغربية واإر�سالها اإليهم. 
الوزراء  لبيت رئي�س  اأن هذه املجموعات قامت بر�سم خريطة  اأبو عبد اهلل  واأو�سح 
الفل�سطيني اإ�سماعيل هنية والبيوت املحيطة به، واأماكن نقاط الأمن واحلماية والرباط، 
اأنفاق مفرت�سة يف حميط بيت رئي�س الوزراء واإر�سالها اإىل رام  وحماولة التعرف على 

اهلل. 
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ه باأن املتهم »بهاء بعلو�سة« الهارب اإىل رام اهلل، قام بالتوا�سل مع بع�س املجموعات  ونوَّ
يف القطاع، وطلب منهم جمع املعلومات عن »حما�س« و»الق�سام« وال�سواريخ، كما طلب 
من املتهم »حجازي الغفري« جمع املعلومات عن اجلندي الأ�سري »جلعاد �ساليط«، وزرع 
م�سادر له يف �سيناء للتعرف على الأنفاق وطرق اإدخال ال�سالح، والبحث عن معلومات 

عن �سركات حتويل الأموال اإىل »حما�س« و»اجلهاد الإ�سالمي«. 
واأو�سح اأن هذه املجموعات عملت، خالل العدوان الوح�سي على قطاع غزة، على ن�سر 
�سائعات عن نية العدو اجتياح مناطق مل يدخلها؛ مما اأدى اإىل نزوح معظم �سكانها خوًفا 
ادعاء  القادة، مثل  لوجود  اأماكن وهمية  �سائعات عن  ترديد  اإىل  اإ�سافًة  على حياتهم، 
وجودهم يف م�ست�سفى ال�سفاء، اأو وجود نفق حتت م�سجد ال�سفاء، واأن امل�ساجد اأماكن 

لتخزين ال�سالح بغر�س �سربها وحتطيم اجلبهة الداخلية. 
د على اأن لديهم ك�سوًفا كاملًة بكافة الأ�سماء التي كانت تبث وتن�سر عن عمد تلك  و�سدَّ
ال�سائعات، وك�سف عن قيامهم بن�سر عنا�سر من الأجهزة الأمنية، وخا�سًة املخابرات، 
الأوىل  ال�سربة  عقب  الأول  اليوم  يف  املدين  بالزي  املفرتقات  بع�س  وعلى  ال�سوارع  يف 

مبا�سرًة؛ مما يوؤكد التن�سيق العايل بني الحتالل واأجهزة اأمن عبا�س يف رام اهلل. 
واأ�سار اإىل اأنه جرى تكوين جمموعات للر�سد واملتابعة امليدانية لأبناء وكوادر احلركة 
والأجهزة الأمنية يف القطاع، قائاًل: »لدينا ك�سوف دقيقة باأ�سماء هذه املجموعات موثقٌة 
فيها«،  يوجدون  كانوا  التي  والأماكن  والدقيقة،  وال�ساعة  والتاريخ  باليوم  اأعمالهم  بها 
اأماكن مت ر�سدها ورفع تقارير بها اإىل م�سوؤوليهم يف اأجهزة اأمن  و�سملت اعرتافاتهم 
املقاطعة يف ال�سفة، وقد مت ق�سف تلك الأماكن، مثل م�سجدي: »ال�سهيد عماد عقل«، 
و»الدكتور اإبراهيم املقادمة«، ونقطة رباط غرب مدينة غزة، واأخرى ليلية على اخلط 

ال�سرقي قاموا بك�سفهما؛ مما اأدى اإىل ا�ستهدافهما. 
ال�سهيد  الوطني  الداخلية والأمن  اأن هذه املجموعات اعرتفت بر�سد وزير  واأو�سح 

القائد �سعيد �سيام ومواعيد واأماكن اجتماعاته. 
ة التخابر مع العدو اأو مع عنا�سر اأجهزة  رت الوزارُة العمالءمَ وامل�سبوهني من مغبَّ وحذَّ
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�سلطة رام اهلل اأو تقدمي املعلومات عن ال�سعب الفل�سطيني. 
لت رئي�سمَ ال�سلطة املنتهية وليُته حممود عبا�س امل�سوؤولية الكاملة عن اجلرائم  كما حمَّ
هًة النداء اإىل اأبناء الأجهزة  ذها هوؤلء املتهمون التابعون لأجهزته الأمنية، موجِّ التي نفَّ
الأمنية يف ال�سفة املحتلة، قائلًة: »ارفعوا اأيديمَكم عن اإخوانكم واأبناء �سعبكم، ول تكونوا 
ينفعكم  ولن  املحتل ب�سدره،  واجه  �سعٍب  واحذروا من غ�سبة  لتعذيبهم،  اء  اأدواٍت �سمَّ

وا من القطاع وتركوا خلفهم الركام والدمار«. قادتكم الذين فرُّ
قوات  بني  الأمني  التن�سيق  مل�سل�سل  وا�ستمرارًا  2009/2/25م:  بت�ريخ  ٭ 
»دايتون« وجي�س الحتالل قامت الأجهزة الأمنية التابعة للرئي�س حممود عبا�س 
اجلانب  اإىل  حلم  بيت  يف  »اأ«  منطقة  دخال  �سهيونيني  بت�سليم  وليته،  املنتهية 

ال�سهيوين. 
ال�سارع  يف  �سناعية  منطقة  يف  ال�سهيونيني  �سبط  مت  اأن��ه  حملية  م�سادر  وقالت 

الرئي�س املحاذي لبلدة اخل�سر. 
ع الأجهزة الأمنية باللتزام بالتفاقيات الأمنية مع الحتالل، مع اأن الحتالل  وتتذرَّ
وقرى  الفل�سطينيني يف مدن  وقتل عدد من  باختطاف وجرح  تقريًبا  يومي  ب�سكٍل  يقوم 

ال�سفة الغربية. 
٭ بت�ريخ 2009/2/28م: نقلت �سحيفة »نيويورك تاميز« عن اجلرنال »كيث 
الأمنية  القوات  تدريب  يف  املتحدة  الوليات  جهود  على  يعلِّق  وهو  قوله  دايتون« 
الفل�سطينية قرب اأريحا، ومنها كلية احلر�س الرئا�سي: »هوؤلء الرجال ي�سعرون 
اأنهم الفريق الرابح، واأنهم يبنون الدولة الفل�سطينية«. واأ�ساف: »مل اأكن لأقول 
هذا لو مل اأكن اأعرف اأنهم �سيفعلون، فلديَّ ثقٌة كاملة بالقيادة الفل�سطينية، وواثق 
غم من ال�سك يف  بجدية الإدارة الأمريكية اجلديدة فيما يتعلَّق بهذا«. وعلى الرَّ
الت�سريحات املتفائلة التي يطلقها »دايتون« حول جهود وبراعة الأجهزة الأمنية 
العمليات  وت�ساعد  و»الإ�سرائيليني«  الفل�سطينيني  بني  امل�ست�سري  ال�سك  ظل  يف 
اجلهود  اإن  يقول:  ��ه  اأنَّ اإلَّ  الدولتني،  حل  فكرة  وانهيار  والعنف  ال�ستيطانية 
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واإعدادها يف الأعوام  القوات الأمنية حيث زادت فاعليتها  التدريبية بادية على 
يف  اأمريكيًا  مدعومة  تدريبات  الأمنية  العنا�سر  من   1600 تلقى  فيما  املا�سية. 
الأردن، ونتيجة لهذه اجلهود مت التن�سيق مع القوات »الإ�سرائيلية« حيث ا�ستلمت 
هذه القوات املهام الأمنية يف مدينة جنني وما حولها يف ال�سفة الغربية، اإ�سافة 
لنابل�س وبيت حلم واأجزاء من اخلليل، مع العلم اأنَّ القوات »الإ�سرائيلية« تقتحم 
مدن ال�سفة وت�سن حملة اعتقالت �سد املقاومني الفل�سطينيني بالتن�سيق الكامل 

ا�س«. مع اأجهزة عبَّ
ونقلت ال�سحيفة عن م�سوؤول كبري يف احلر�س الرئا�سي قوله: »اإن تلقيه و1800 من 
عنا�سر تدريبات باأموال اأمريكية وعلى يد اجلرنال دايتون يعني الكثري له. وحتدث عن 
ح�سا�سية  وعن  الإره��اب؟؟«،  ومكافحة  والقانون  النظام  فر�س  وهي  وعنا�سره  مهمته 

ا�ستخدام كلمة اإرهاب يقول : اإن الو�سع تغري. 
طولكرم  مدينة  ���س��وارع  الح��ت��الل  اآل��ي��ات  جابت  2009/3/4م:  بت�ريخ  ٭ 
وخميمها و دارت مواجهات باحلجارة يف خميم طولكرم، اإما اأجهزة اأمن عبا�س 

اختفت من ال�سوارع مما يعك�س حجم التن�سيق الأمني مع جي�س الحتالل.
واأفادت م�سادر حملية و�سهود عيان اأنَّ �ست اآليات لالحتالل جابت �سوارع طولكرم 
وخميمها، وتوقفت على مفرتقات الطرق، ودخلت و�سط املدينة املزدحم اأكرث من مرة 
ب�سكل ا�ستفزازي، و�سط اختفاء عنا�سر تلك الأجهزة الذين تعج بهم �سوارع املدينة يف 
فيها  يتمركز  التي  املقاطعة  بوابة  على  اآليات  ثالث  توقفت  كما  عادة،  الوقت  مثل هذا 

اأفراد الأمن الوطني وبع�س الأجهزة الأمنية.
هذا وقد دارت هذه الأثناء مواجهات عنيفة باحلجارة يف خميم طولكرم حيث ر�سق 
ال�سبان والطالَّب اخلارجني من مدار�سهم دوريات الحتالل باحلجارة، فيما ردَّ اجلنود 

ار وقنابل ال�سوت والغاز، ومل يبلغ عن اإ�سابات حتى الآن. باإطالق النَّ
تريبيون«  هريالد  »اإنرتنا�سونال  �سحيفة  ن�سرت  2009/3/5م:  بت�ريخ  ٭ 
يف  عبا�س  جديد لقوات  تدريب  موقع  عن  فيه  حتدثت  مقاًل  الدولية  الأمريكية 
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اأريحا والأغوار حيث تقول اأن هذا املوقع والذي تبلغ م�ساحته 44 هكتارًا كان قبل 
اأموال  اإقامته 10 ماليني دولر من  اأر�س �سحراوية وقد تكلفت  عام عبارة عن 
دافعي ال�سرائب الأمريكيني، كما اأقيم بجانبه خميم العمليات على قطعة اأر�س 

م�ساحتها 86 هكتارًا بتكلفة 11 مليون دولر تربعت بها الوليات املتحدة.
ويعترب م�سوؤولون يف وزارة احلرب »الإ�سرائيلية« اأنَّ تطويرمَ )قوات الأمن( اجلديدة 
يعدُّ خطوة حقيقية باجتاه حماربة حركتي حما�س واجلهاد الإ�سالمي، ولكن اإذا ف�سلت 
يكون  فلن  احلركتني،  ن�سطاء  لعتقال  اللَّيلية  بالقتحامات  القيام  يف  القوات  ه��ذه 

لال�ستقرار يف املنطقة اأثر حقيقي.
اأمن  اأجهزة  تدريب  على  اأ�سرف  الذي  دايتون«  »كيث  الأمريكي  اجلرنال  قال  فيما 
عبا�س: »هوؤلء الرجال ي�سعرون اأنهم مع الفريق الفائز، واأنهم يقيمون دولة فل�سطينية، 

وما كنت �ساأبقى هنا اإن مل اأكن مقتنعًا اأنهم �سيح�سلون على ما يريدون«. 
حيفة اأنَّ هناك تعاونًا وتن�سيقًا بني اأجهزة عبا�س وجي�س الحتالل على  وتو�سح ال�سَّ
اأعلى امل�ستويات واأن اأر�س التدريب افتتحها اأحد ال�سباط »الإ�سرائيليني« وقام بتجربة 

�سالح فل�سطيني ووافق عليه. 
وعلى الرغم من هذا التن�سيق اإلَّ اأنَّ اأزياء القوة والدروع الواقية اخلا�سة بها ل زالت 

حمجوزة يف ميناء ع�سقالن »الإ�سرائيلي«، لأنَّ الحتالل مل ي�سمح بها. 
اأبناء هذه القوة اجلديدة قد ح�سروا دورة تدريب  وي�سار اإىل اأن حوايل 1600 من 
متولها الوليات املتحدة يف الأردن، وهم ذاتهم الذين قادوا احلمالت الأمنية يف مدن 
ال�سفة وقاموا باعتقال املئات من اأبناء حركتي حما�س واجلهاد الإ�سالمي على م�ستوى 
تن�سيقي وا�سع املدى بينهم وبني »الإ�سرائيليني«، بل اإنهم فاقوهم يف اأ�ساليبهم املتبعة يف 
العتقال والقمع والتعذيب وقلبوا حياة الفل�سطينيني يف ال�سفة اإىل جحيم، ويف الوقت 
�سرفت  الذين  هوؤلء  من  عن�سر  يتحّرك  مل  وبحرًا  وجوًا  اأر�سًا  غزة  به  �سربت  الذي 

عليهم املاليني باجتاه حدود غزة ولو للتَّظاهر!!
ًة من  ٭ بت�ريخ 2009/3/5م: اأفادت م�سادر مطلعة يف مدينة اخلليل اأنَّ قوَّ



الكتاب الأ�سود )3(50 

جي�س الحتالل »الإ�سرائيلي« و�سباط خمابراته قد اجتمعوا يف و�سح النهار مع 
لطة الأمنية يف حمافظة اخلليل؛ حيث اجتمعوا  ا�س يف مقرات ال�سَّ �سباط اأمن عبَّ
َّ النتقال اإىل مقر �سرطة احلر�س  يف جممع الدوائر يف منطقة بئر املحجر ومنها متمَ
املحاذي مل�سجد احلر�س، والذي يعترب يف منطقة متو�سطة على مفرق يوؤدي اإىل 
عني �سارة و جامعة اخلليل ورا�س اجلورة ومنرة، ويف منطقة ن�سطة حيويًا، حيث 
اأمام املقر ودخل عدد من ال�سباط للمقر، فيما  توقفت �سيارتان »اإ�سرائيليتان« 
اأو  املقر  من  الق��رتاب  من  كان  اأي  ومنع  احلرا�سة،  بعملية  عبا�س  قوات  قامت 
التوقف بقربه كما قاموا باإغالق الطريق. ويف ال�سياق ذاته ، توجهت قوة كبرية 
ا�س و�سباطه، حيث  من قوات الحتالل اإىل مركز �سرطة تفوح ترافقها �سرطة عبَّ
احتجزت قوات الحتالل اأحد املختطفني من داخل مركز ال�سرطة وقيدته ونقلته 

اإىل اإحدى اآلياتها الع�سكرية دون اأي ردة فعل من قوات عبا�س.
٭ بت�ريخ 2009/3/5م: ذكرت اإذاعة الحتالل ال�سهيوين اأنَّ الأجهزة الأمنية 
بًة بعد اأن  التابعة ملحمود عبا�س املنتهية وليته اأعادت اإىل قوات الحتالل مغت�سِ
بتطبيق  اهلل  رام  �سلطة  وتتذرع  الغربية،  بال�سفة  اخلليل  »يطا« يف  بلدة  دخلت 
يقوم  الذي  الوقت  يف  ال�سهاينة،  اعتقال  عدم  يف  الأمني  والتن�سيق  التفاقيات 
وقرى  مدن  الفل�سطينيني يف  على  والعتداء  باعتقال  ا  يوميَّ الحتالل  فيه جي�س 

ال�سفة.. 
وم�ساألة حماية ال�سهاينة مل تعد اأمرًا غريبًا على قوات عبا�س الأمنية، فقد اأعادت 
ال�سفة  وبلدات  م��دن  دخلوا  �سهيونيًا  ثالثني  على  يزيد  ما  املا�سيني  العامني  خ��الل 
الغربية، علمًا باأن للم�ستوطنني طرقًا التفافية خا�سة بهم اقتطعت من اأرا�سي املزارعني 

الفل�سطينيني.
ولكن.. األ يبدو غريبًا اأن تكون قوات عبا�س يقظة اإىل هذا احلد بحيث ل يغيب عن 
ناظريها اأي �سهيوين دخل مناطق)اأ( لياًل اأو نهارًا وتقوم بت�سليمه لالحتالل، يف حني 
يتوغل جي�س الحتالل ل�ساعات طوال يف مدن ال�سفة وقراها ويعتقل من يعتقل ويغتال 
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من يغتال ول جند لتلك الأجهزة اأي ظهور اأو اأي ن�ساط من �ساأنه حماية الفل�سطينيني اأو 
حتذريهم ولو من حتت الطاولة كما يقولون.

٭ بت�ريخ 2009/3/7م: توغلت قوات الحتالل ال�سهيوين يف املدينة الواقعة 
التي تعترب مقرًا لالأجهزة عبا�س يف  بالقرب من املقاطعة  ال�سفة ومرت  �سمال 
املدينة، وحال مرورها من هناك اأعطت اأوامر حلرا�س من الأجهزة الأمنية على 
الدورية من عملها  تنتهي  الأبواب حاملا  واإغالق  الدخول  املقاطعة ب�سرورة  باب 
وقد مت ذلك بالفعل، وقد ا�ستمر اإغالق باب املقاطعة ومل يوجد اأي عن�سر من 

عنا�سر اأجهزة عبا�س خارج املبنى حتى ال�ساعة الثامنة م�ساًء.
يف  الأمنية  الأجهزة  اأنَّ  �سهيونية  م�سادر  ذكرت  2009/3/9م:  بت�ريخ  ٭ 
دخلتا  مغت�سبتني  الحتالل  جي�س  �سلَّمت  ا�س  عبَّ ملحمود  التابعة  الغربية  ال�سفة 
املدينة  دخلتا  املغت�سبتني  اأنَّ  امل�سادر  واأو�سحت  اخلطاأ،  بطريق  اأريحا  مدينة 
الرتباط  مكتب  طريق  عن  ال�سهيوين  للجانب  ت�سليمهما  ومت  اخلطاأ،  بطريق 
بتني اأحيلتا اإىل ال�سرطة للتحقيق  الفل�سطيني، وقالت اإذاعة الحتالل اإن املغت�سِ
الذي  الو�سطى  املنطقة  قائد  عن  ال�سادر  القرار  بخرق  فيهما  لال�ستباه  معهما 

يحظر على املواطنني ال�سهاينة دخول املناطق امل�سنفة )اأ(. 
جندي  عن  �لبحث  يف  تن�ضط  عب��ش  �أجهزة  2009/3/22م:  بت�ريخ  ٭ 
�ضهيوين ك�ن قد �ختفى مبنطقة ن�بل�ش: ن�سرت وكالة معا خربًا حول بحث 
ا�س عن جندي �سهيوين اختفى غرب نابل�س حتى متكنوا من العثور  اأجهزة اأمن عبَّ

عليه خ�سية حتوله ل�ساليط ثاين ميكن اأن يفيد يف اإطالق �سراح اآلف املعتقلني. 
 وفيما يلي خرب وكالة معا دون ت�سرف، تاركني للقارئ معرفة احلقيقة كاملًة:

خرب مع�: ��ضتنف�ر »�إ�ضر�ئيلي« بعد �ختف�ء جندي لعدة �ض�ع�ت غرب ن�بل�ش.
نابل�س- خا�س معا - اأكد �سهود عيان، اأن اجلي�س »الإ�سرائيلي« اأعلن حالة ال�ستنفار 
من  بالقرب  »الإ�سرائيلية«  امل�ساة  وحدة  من  »اإ�سرائيلي«  جندي  اختفاء  بعد  ال�سامل 
الأمنية  الأجهزة  تتمكن  اأن  قبل  �ساعات  لعدة  نابل�س  غرب  �سامرون  �سايف  م�ستوطنة 
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الفل�سطينية من العثور عليه وت�سليمه للجانب »الإ�سرائيلي«.
واأ�ساف ال�سهود ل�� »معا« اإن وحدات من �سالح امل�ساة يف اجلي�س »الإ�سرائيلي« وعدة 
طائرات مروحية �ساركت يف عملية البحث عن اجلندي »الإ�سرائيلي« يف مناطق غرب 

نابل�س.
نابل�س »ملرا�سل  والبلدية يف حمافظة  القروية  ال�سوؤون  واأكد »غ�سان دغل�س« م�سوؤول 
فقد  اأن  بعد  �ساعات  لأكرث من ثالث  »الإ�سرائيلي«  اختفاء اجلندي  نباأ  نابل�س«  معا يف 
�سايف  م�ستوطنة  م�سارف  على  بها  يقومون  كانوا  دوري��ة  خالل  اجلنود  من  جمموعته 

�سمرون.
قبل  من  بحث  عملية  بعد  فجاأة  ظهر  »الإ�سرائيلي«  اجلندي  اأن  دغل�س  واأ���س��اف 
الأجهزة الأمنية الفل�سطينية يف و�سط قرية برقة غرب نابل�س واأن اأفرادًا من الأجهزة 
اجلانب  اىل  وت�سليمه  عليه  وال�سيطرة  اجلندي  تهدئة  من  متكنوا  الفل�سطينية  الأمنية 

»ال�سرائيلي« حيث كان يف بدلته الع�سكرية و�سالحه ال�سخ�سي.
٭ بت�ريخ 2009/3/25: فوجئ اأهايل قرية تل جنوب مدينة نابل�س، باقتحام 

دوريات »اإ�سرائيلية« وفل�سطينية م�سرتكة لبلدتهم.
القرية  �سوارع  جابت  اأن  وبعد  القوات  تلك  اأنَّ  القرية  يف  حملية  م�سادر  وذك��رت 
لطة مع �سباط يف الأجهزة الأمنية  عقدت اجتماعًا يف خمفر �سرطة القرية التَّابع لل�سُّ
لأداء  ارتياحهم  عن  اأعربوا  ال�سهاينة  باط  ال�سَّ اأنَّ  امل�سدر  واأ�ساف  الفل�سطينية. 
واعتقالهم  حما�س  حركة  عنا�سر  مالحقة  يف  القرية  يف  الفل�سطينية  الأمينة  الأجهزة 

واإغالق جمعياتهم ومراكزهم الجتماعية يف القرية.
الدوريات  رافقت  ل�سلطة عبا�س  تابعة  �سيارات  اأنَّ  املدينة  �سهود عيان يف  وقد ذكر 
ال�سهيونية اأثناء عملية التوغل تلك ملنع الأطفال من اإلقاء احلجارة على تلك الدوريات 

ومنع اأي احتكاك معهم.
 وكانت القوات ال�سهيونية قد توغلت يف مدينة نابل�س ل�سحب قوات خا�سة كانت يف 
البلدة القدمية قامت باعتقال اثنني من ن�سطاء �سهداء الأق�سى كانا ممن �سملهم العفو 
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ال�سهيوين. 
اأبو  »ن�سال  ال�ساب  باعتقال  املخابرات  جهاز  قام  م:   2009/4/3 بت�ريخ  ٭ 
رًا من �سجون  هالل« من خميم نور �سم�س بعد ن�سف �ساعة من و�سوله البيت حمرَّ
واإغالق  بيته  مبحا�سرة  عبا�س  خمابرات  قامت  حيث  »الإ�سرائيلي«،  الحتالل 

يه، ومن جاء لتهنئته بالإفراج.  اأبوابه، ثمَّ اعتقلته من بني اأح�سان اأهله وحمبِّ
وجتدر الإ�سارة اإىل اأنَّ اأجهزة اأمن عبا�س مل ت�سرب عليه ليوم اأو ن�سف يوم، حتى 
والوقائي  املخابرات  مب�سمياتها  الأجهزة  ت�سابقت  وقد  اأهله،  بني  من  باختطافه  قاموا 
لعتقاله، بعد اأن كانت قد اأر�سلت اإليه طلبات ا�ستدعاء قبل اأربعة اأيام من خروجه من 
م الوقائي لعتقاله قبل  �سجون الحتالل )اأي: وهو داخل �سجون الحتالل( ؛ حيث تقدَّ
ال�ساب ن�سال قد ق�سى  اأنَّ  اإليه، يذكر  �سبقتهم  املخابرات  البيت، لكن مغاوير  و�سوله 

�سنتني ون�سف يف �سجون الحتالل. 
بني  الأم��ن��ي  التَّن�سيق  اأنَّ  اح��ت��اليل  م�سدر  اأك��د  2009/4/9م:  بت�ريخ  ٭ 
»اإ�سرائيل« وال�ّسلطة يف رام اهلل يتوا�سل على قدم و�ساق، واأكد امل�سدر اأن جهاز 
حول  تقريرًا  »ال�ساباك«  »الإ�سرائيلي«  العام  الأم��ن  جلهاز  نقل  الوقائي  الأم��ن 

قيامها بالك�سف عن ور�سة لت�سنيع عبوات نا�سفة يف م�سجد يف مدينة قلقيلية.
اعتقلوا  اأربعة  واأن  حما�س«،  حلركة  تابع  �سبط  ال��ذي  »املخترب  اإن:  امل�سدر  وق��ال 
ال�سهيوين  ال�ساباك  باإبالغ  الأمني،  التن�سيق  اإطار  يف  الأمن  اأجهزة  وقامت  للتحقيق. 
لتفكيك  املكان  اإىل  ا�ستدعيت  »اإ�سرائيلية«  قوات  اأنَّ  اإىل  امل�سدر  واأ�سار  بالتفا�سيل، 
العبوات النا�سفة وتفجريها ب�سكل اآمن، واأو�سح اأنَّ »املخترب كان يحوي عبوات جاهزة 

لال�ستخدام، واأخرى يف مراحل الت�سنيع ومواد خام ل�سناعة املتفجرات«. 
عبا�س  للرئي�س  التابعة  الأمنية  الأجهزة  اأع��ادت  2009/4/11م:  بت�ريخ  ٭ 
بلدة  دخلت  اأن  بعد  �سهيونية  م�ستوطنة  ال�سهيوين  اجلانب  اإىل  وليته  املنتهية 

الظاهرية جنوب مدينة اخلليل بال�سفة الغربية املحتلة. 
�سلَّمت عرب مكتب الرتباط  الأمنية باخلليل  اأن الأجهزة  وذكرت م�سادر �سهيونية 
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مع  حتقيقًا  فتحه  الحتالل  جي�س  اأعلن  حيث  البلدة؛  دخولها  بعد  امل�ستوطنة  امل��دين 
امل�ستوطنة ب�سبب خمالفتها تعليمات قيادة جي�س الحتالل ال�سهيوين التي حتظر على 

ال�سهاينة دخول املناطق اخلا�سعة ل�سيطرة فريق اأو�سلو الأمنية.
٭ بت�ريخ 2009/4/13م: �سلمت الأجهزة الأمنية يف ال�سفة الغربية جلي�س 
الحتالل م�ستوطنة اإ�سرائيلية دخلت عن طريق اخلطاأ لقرية حبله القريبة من 

مدينة قلقيلية �سمال ال�سفة الغربية املحتلة. 
املدين  الرت��ب��اط  مكتب  عرب  �سلَّمت  الأمنية  الأج��ه��زة  اأن  عربية  م�سادر  وذك��رت 
امل�ستوطنة بعد دخولها البلدة، حيث يحظر على امل�ستوطنني مبوجب تعليمات قيادة جي�س 

الحتالل دخول املناطق اخلا�سعة ل�سيطرة فريق اأو�سلو الأمنية.
رائد  ر  املحرَّ الأ�سري  الحتالل  ق��وات  اختطفت  2009/4/14م:  بت�ريخ  ٭ 
وقامت  اخلليل،  جنوب  دورا  مدينة  يف  اإمري�س«  »خربة  يف  عامًا(   38( �ساهني 

باأعمال تفتي�س يف منزله قبل اعتقاله. 
وقال ذوو املواطن: اإنهم فوجئوا بعنا�سر القوة يقتحمون احلي، ويعتقلون ابنهم الذي 

اأم�سى 15 عامًا يف �سجون الحتالل؛ حيث اأفرج عنه الحتالل قبل عامني فقط. 
وبعد �ساعات قليلة، اقتحم جهاز الأمن الوقائي التَّابع ل�سلطة حممود عبا�س املنتهية 
بال�سفة  اخلليل  جنوب  دورا  مبدينة  اإمري�س  خربة  يف  الكبري«  »اإمري�س  م�سجد  وليته 

الغربية. 
واأفاد �سهود عيان اأن ثالثة �سباط، ونائب مدير »الوقائي« اقتحموا امل�سجد مع قوة 
كبرية، وقاموا باأعمال تفتي�س دقيقة �سملت مركز حتفيظ القراآن وباحة امل�سجد، ورو�سة 

اأطفال تابعة للمركز، وذلك ملدة ثالث �ساعات متوا�سلة. 
اأن عنا�سر اجلهاز قاموا بالتحقيق مع بع�س املواطنني املوجودين يف  هود  ال�سُّ واأكد 

حميط امل�سجد، بعد عثورهم على راية خ�سراء واحدة، وقاموا مب�سادرتها. 
بيت حلم  مدينة  »دايتون« يف  اأمن  اأجهزة  �سلَّمت  بت�ريخ 2009/4/20م:  ٭ 
املحتلة م�ستوطنًا �سهيونيًا اإىل جي�س الحتالل كان قد ت�سلل اإىل املدينة. واأفادت 
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اأثناء وجوده  م�سادر �سحفية �سهيونية اأن اأجهزة اأمن عبا�س اأوقفت امل�ستوطن 
اإىل اجلانب ال�سهيوين عرب مكتب »الإدارة  يف مدينة بيت حلم املحتلة، ونقلته 

املدنية«، وقال جي�س الحتالل باأن امل�ستوطن يف حالة جيدة ومل مي�س باأي اأذى.
٭ بت�ريخ 2009/4/24م: �سلَّمت الأجهزة الأمنية »الدايتونية« قوات الحتالل 
ال�سهيوين جنديًا �سهيونيًا ت�سلَّل اإىل داخل مدينة نابل�س، وقالت الأجهزة الأمنية: 
اإنَّ اجلندي ال�سهيوين دخل مدينة نابل�س بلبا�سه الع�سكري م�ستقاًل �سيارة مدنية 
املدينة،  »زوات��ا« غرب  قرية  »�سفراء« عن طريق  �سهيونية  ت�سجيل  لوحة  حتمل 

مو�سحة اأنها قامت بت�سليمه اإىل اجلانب ال�سهيوين. 
مدينة  ان من  �سبَّ الحتالل ثالثة  قوات  اعتقلت  2009/4/25م:  بت�ريخ  ٭ 
وقالت  ط�سطو�س،  واأدهم  قرق�س،  اأ�سرف  منهم  ُعرف  الغربية؛  بال�سفة  نابل�س 
م�سادر حملية: اإنَّ ثالثة �سبان اعتقلوا من داخل البلدة القدمية التي داهمتها 
مواطنو  ا�ستهجن  وقد  املواطنني،  منازل  من  ع��ددًا  ع�سكرية وحا�سرت  اآليات 
البلدة القدمية اختفاء اأفراد الأجهزة الأمنية الفل�سطينية املدججني بال�سالح من 
ال�سوارع خالل فرتة اقتحام البلدة القدمية، وهم الذين يكونون »اأبطاًل واأ�سودًا« 
اأقبية  خالل مالحقة اأفراد حركتي »حما�س« و»اجلهاد الإ�سالمي« وتعذيبهم يف 

التحقيق.
من  العديد  هيوين  ال�سّ الحتالل  �سلطات  ن�سبت  2009/5/2م:  بت�ريخ  ٭ 
ال�سري  حركة  بعرقلة  وقامت  اخلليل،  مدينة  مداخل  على  الع�سكرية  احلواجز 
لعدة �ساعات، فيما اقتحمت قوٌة �سهيونيٌة بلدة �سعري �سمال �سرق مدينة اخلليل، 
. وذلك بالتن�سيق مع الأجهزة الأمنية التابعة ل�سطة »دايتون«  نينْ واختطفت مواطنمَ

يف مدينة اخلليل. 
على  فجائيًة  حواجزمَ  ن�سبت  الحتالل  قوات  اأن  مطلعٌة  فل�سطينيٌة  م�سادُر  وقالت 
من  القريب  ال�سرقي  ال�سمايل  اخلليل  مدينة  ومدخل  ال�سمايل  حلحول  مدينة  مدخل 
منطقة اجل�سر، واأوقفت ال�سيارات الفل�سطينية لأكرثمَ من �ساعتني، وفت�ستها، ودققت يف 
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بطاقات ركابها، فيما قامت قوٌة اأخرى مبداهمة منزل املواطن حممد اإبراهيم املطور 
)51 عامًا(، واختطفته وابنه عماد، يف الوقت نف�سه �سهدت مدينة اخلليل انت�ساًرا مكثًفا 
وزراء  رئي�س  فيا�س  �سالم  بها  قام  زيارة  خالل  الفل�سطيني  والأم��ن  ال�سرطة  لعنا�سر 
للمخابرات  جديًدا  ا  مقرًّ افتتاحه  خالل  الأم��ن  لتوفري  ال�سرعية،  غري  عبا�س  حكومة 

الفل�سطينية يف املدينة. 
اأحد  ل�سان  على  العربية  »هاآرت�س«  �سحيفة  كتبت  2009/5/3م:  بت�ريخ  ٭ 
ا�ستمرارها  �سرورة  على  توؤكد  ال�سلطة  اأنَّ  البارزين  عبا�س  �سلطة  م�سوؤويل 
املفاو�سات  اأنَّ  من  الرغم  على  »الإ�سرائيلي«  اجلانب  مع  الأمني  التن�سيق  يف 
اأ�سكاًل  يتخذ  »الإ�سرائيلي«  اجلانب  مع  الأمني  التن�سيق  اأنَّ  ح  �سرَّ وقد  دة،  جممَّ
واجلهاد  حما�س  خ�سو�سًا  الأخ��رى  الف�سائل  ن�ساط  على  الت�سديد  منها:  ة  عدَّ
امل�سدر  واأ�ساف  »الإ�سرائيلي«،  للجانب  وت�سليمه  ال�سالح  الإ�سالمي، وم�سادرة 
بني  املبا�سر  الأمني  التن�سيق  نتائج  عن  �سا  بالرِّ ي�سعر  »الإ�سرائيلي«  اجلانب  اأنَّ 
الطرفني اإ�سافة اإىل الن�ساط امللحوظ الذي تقوم به الأجهزة الأمنية يف ال�سفة 
دون اأمن  الغربية؛ والذي كان من نتائجه اعتقال العديد من الأ�سخا�س الذين يهدِّ
»اإ�سرائيل«، وك�سف معامل ل�سناعة املتفجرات ومالحقة اخللية التي قتلت اثنني 

من اأفراد ال�سرطة »الإ�سرائيلية« يف غور الأردن. 
ان من  ٭ بت�ريخ 2009/5/5م: اختطفت قوات الحتالل ال�سهيوين خم�سة �سبَّ
حمافظتي نابل�س واخلليل، واقتادتهم اإىل جهة جمهولة، وقالت م�سادر حملية: 
اإنَّ جنود الحتالل اعتقلوا ثالثة �سبان من حمافظة نابل�س، و�سابني من مدينة 
التابعة  الأمنية  الأجهزة  فيه  التزمت  الذي  الوقت  يف  الغربية،  بال�سفة  اخلليل 
ل�سلطة عبا�س - كما هو معتاد - مقارها الأمنية وتركت العنان جلي�س الحتالل 

يف اعتقال الفل�سطينيني. 
ابن  »م�سجد  ال�سهيوين  الحتالل  قوات  اقتحمت  2009/5/9م:  بت�ريخ  ٭ 
اأثناء خطبة اجلمعة يف حني كان ال�سيخ جماهد نوفل يخطب  تيمية« يف قلقيلية 
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القد�س  حبِّ  على  اأولدن��ا  تربية  وكيفية  الأرا�سي  واغت�ساب  القد�س  تهويد  عن 
ومقد�ساتها، و�سببت قوات الحتالل لدى اقتحامها امل�سجد حالة من فو�سى فيه؛ 
الحتكاك  عدم  اإىل  امل�سلني  داعيًا  الة،  ال�سَّ اإقامة  اإىل  جماهد  ال�سيخ  دعا  ما 
دعوة  رغم  الحتالل  قوات  وقامت  امل�سجد،  من  اخل��روج  عند  الحتالل  بقوات 
كامل  غياب  ظل  يف  بع�سهم.  واختطفت  امل�سلني،  على  النار  باإطالق  ال�سيخ 

لأجهزة اأمن »دايتون«.
جي�س  م��ن  ق��وة  اأنَّ  ال��ع��ربي��ة  الإذاع����ة  ذك���رت  2009/5/12م:  بت�ريخ  ٭ 
جنوبي  الظاهرية  بلدة  يف  منزل  يف  �سبطت  اأنها  زعمت  الحتالل ال�سهيوين 
اأنه  واأ�سافت  للذخرية،  واأم�ساطًا  كال�سنيكوف  نوع  من  ر�سا�سة  بندقية  اخلليل 
جهاز  قبل  من  التحقيق  اإىل  واأحالته  املنزل  يف  كان  املواطن الذي  اختطاف  متَّ 

املخابرات. 
رئي�س هيئة  اأن  العربية  »معاريف«  اأكدت �سحيفة  ٭ بت�ريخ 2009/5/12م: 
الق�سائي  امل�ست�سار  اإىل  ر�سالة  اأر�سل  اأ�سكنازي«  »غابي  ال�سهيونية  الأرك��ان 
جي�س  بني  امل�سبوق  غري  التعاون  عن  خاللها  من  ك�سف  ال�سهيونية  للحكومة 

الحتالل و�سلطة حممود عبا�س يف رام اهلل خالل احلرب على غزة. 
اأ�سكنازي يف ر�سالته وفق �سحيفة معاريف العربية يف عددها ال�سادر يوم  واأو�سح 
الثالثاء )5/12( اأنَّ م�ساركة ال�سلطة كانت اأمنية بالدرجة الأوىل، ثم حماربة ميدانية 
اجلي�س  اأنَّ  على  موؤكدًا  امل�سكوب،  الر�سا�س  عملية  خالل  الثانية  بالدرجة  م�سرتكة 
بغزة  املقاومة  ف�سائل  �سد  جنب  اإىل  جنبًا  عمال  اهلل  رام  يف  وال�سلطة  )ال�سهيوين( 

خالل احلرب. 
ووفق ال�سحيفة، فاإنَّ الك�سف عن دور �سلطة عبا�س يف رام اهلل يف العدوان على غزة، 
جاء على خلفية غ�سب اأو�ساط �سيا�سية »اإ�سرائيلية« من حماولة بع�س م�سوؤويل ال�سلطة 
يف رام اهلل رفع دعوى ق�سائية �سد �سباط جي�س الحتالل وقادته اأمام املحكمة الدولية 

يف »لهاي« بهولندا، لرتكابهم جرائم حرب يف غزة. 
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)ال�سهيونية(  احلكومة  على  �سغطت  اهلل  رام  يف  ال�سلطة  اأنَّ  حيفة  ال�سَّ واأك��دت 
لإ�سقاط ُحكم حما�س قبل العملية الع�سكرية يف غزة، م�ستغربة اأن يحاول بع�س امل�سوؤولني 

فيها التفكري برفع دعوى ق�سائية. 
فل�سطينية  عنا�سر  اأن  ال�سهيونية  اخلارجية  وزارة  مكتب  يف  ت  اأُعدَّ وثيقة  وك�سفت 
ُحكم حما�س  لإ�سقاط  ب�سكل كبري  »الإ�سرائيلية«  امل�ستوى �سغطت على احلكومة  رفيعة 
يف قطاع غزة، لفتة اإىل اأن هذه تعترب املرة الأوىل التي ُيك�سف فيها النقاب عن وثيقة 

ر�سمية »اإ�سرائيلية« تتحدث بهذا ال�ساأن. 
٭ بت�ريخ 2009/5/17م: �سلَّمت اأجهزة اأمن »دايتون« �سلطات الحتالل اثنني 
من امل�ستوطنني بعد اأن ت�سلَّال اإىل مدينة قلقيلية، وقالت م�سادر اإعالمية عربية: 
و�سلَّمتهما  قلقيلية  اإىل مدينة  م�ستوطنني دخال  اأوقفت  الفل�سطينية  ال�سرطة  اإنَّ 

اإىل اجلانب »الإ�سرائيلي« عن طريق مكتب التن�سيق والرتباط امل�سرتك. 
٭ بت�ريخ 2009/5/19 م: ذكرت اإذاعة جي�س الحتالل ال�سهيوين اأن قوات 
جهة  اإىل  واقتادتهم  اهلل،  رام  حمافظة  من  مواطنني  اأربعة  اختطفت  الحتالل 
جمهولة، واأكدت م�سادر فل�سطينية اأن قوات الحتالل اقتحمت عدة مناطق يف 
املحافظة، وداهمت عدة منازل، واعتقلت ال�ساب �سياء ح�سن ال�سلة )17 عامًا( 
عمليات  اأنَّ  ُيذكر  الآخرين،  املعتقلني  اأ�سماء  تتوفر  مل  فيما  البرية،  مدينة  من 
العتقالت تتم بعد التن�سيق مع الأجهزة الأمنية التابعة ل�سلطة عبا�س يف رام اهلل 

ها حلني انتهاء عملية القتحام.  التي تلتزم مقارَّ
يف  الأمنية  الأجهزة  اأنَّ  الحتالل  اإذاع��ُة  ذكرت  م:   2009/5/23 بت�ريخ  ٭ 
�سهيونيتني  مغت�سبتني  والرتباط«  التن�سيق  »مكتب  اإىل  اأعادت  الغربية  ال�سفة 

دخلتا مدينة طولكرم. 
اأحيلتا اإىل التحقيق بناًء على قراٍر �سهيوينٍّ يحظر  بتني  اأن املغت�سِ عت الإذاعة  وادَّ
فة )A( اخلا�سعة ل�سيطرة �سلطة رام  على املغت�سبني ال�سهاينة دخول املناطق املُ�سنَّ

اهلل ب�سكٍل كامٍل، ح�سب قولها. 
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٭ بت�ريخ 2009/5/25 م: قال »افرامي هليفي« الرئي�س ال�سابق جلهاز املو�ساد 
الفل�سطينية  للقوات  للمنت�سبني  اأمنيًا  فح�سًا  جتري  »اإ�سرائيل«  اإن  ال�سهيوين، 
»كيت  الأمريكي  اجلرنال  خطة  وفق  الع�سكرية  التدريبات  تتلقى  التي  اجلديدة 
دايتون«. ويف مقال ن�سره »هليفي« يف �سحيفة »يديعوت اأحرونوت« بتاريخ )5/25( 
ا�س، وتقّدم  بعنوان »الفل�سطيني اجلديد«، اإنَّ »اإ�سرائيل« متد يد العون ملحمود عبَّ
له م�ساعدات مكثَّفة يف جمال الأمن يف �سلطته، ومن بني تلك امل�ساعدات قيام 
قوات الحتالل اأ�سبوعيًا باعتقال مطلوبني، ومعظم قيادات حما�س معتقلة لدى 
للقوة  النت�ساب  لطالبي  الأمني  الفح�س  يف  »اإ�سرائيل«  ت�سارك  كما  الحتالل، 
دايتون«  »كيث  الأمريكي  اجل��رنال  خطة  وفق  التدريبات  تتلقى  التي  اجلديدة، 

�سابط املارينز الأمريكي الذي على كتفه ثالثة جنوم«. 
�سوء  على  اإنه  �سهيونية  اإخبارية  م�سادر  قالت  م:   2009/5/27 بت�ريخ  ٭ 
الإدارة  اأثنت  الغربية،  ال�سفة  مدن  يف  القتالية  الو�سائل  من  كبري  عدد  �سبط 
اأجهزة  بها  تقوم  التي  الأمنية  والأن�سطة  الأعمال  على  الحتالل  وجي�س  املدنية 

ال�سلطة عبا�س يف رام اهلل، واعتربتها ايجابية خ�سو�سًا يف الأ�سهر الأخري. 
وذكرت امل�سادر اأنَّ الأجهزة الأمنية التابعة لل�سلطة قامت بنقل و�سائل قتالية كثرية 
اإىل الإدارة املدنية »الإ�سرائيلية« عرث عليها موؤخرًا يف مدينة اأريحا خالل حمالت التفتي�س 

ودهم التي اأجرتها الأجهزة التابعة لرئي�س ال�سلطة اأبو مازن، على حد تعبري امل�سدر. 
واأ�سارت امل�سادر اأنَّ من �سمن الو�سائل التي نقلت قذائف »هاون«، وعبوات نا�سفة، 
واألغام، ومواد متفجرة. ويف غ�سون ذلك اأبدت الإدارة املدنية قلقها من ال�سالح الذي 
�سبطته اأجهزة ال�سلطة موؤخرًا م�سريًة اإىل اأنَّ العثور على قذائف هاون يف ال�سفة الغربية 
يتبعه ارتفاع درجة يف نوعية ال�سالح املوجود يف حوزة املنظمات الفل�سطينية يف ال�سفة 

الغربية.
٭ بت�ريخ 2009/5/31م: �أجهزة �أمن عب��ش تقتل جم�هدين من كت�ئب 
اأجهزة  با�سم  الناطق  ادعى  �لغربية:  �ل�ضفة  �ضم�يل  قلقيلية  يف  �م  �لق�ضَّ
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حا�سر  عندما  ن�سبت،  مواجهة  اأن  ال�سمريي  عدنان  اأو�سلو  فريق  �سلطة  اأمن 
عنا�سر من الأجهزة الأمنية منزًل يف مدينة قلقيلية، كان يتح�سن داخله ثالثة 
من عنا�سر حما�س. واملنزل الذي �سهد ال�ستباك هو لعن�سر من حما�س رهن 
العتقال حاليا. من جهته نفى »اأبو عبيدة« الناطق با�سم كتائب الق�سام الرواية 
املكان،  من  مقربة  على  »اإ�سرائيلية«  خا�سة  قوات  هناك  كانت  اأنه  اإىل  واأ�سار 
بح�سار  فتفاجوؤوا  اخلا�سة  القوات  مع  ال�ستباك  يحاولون  جماهدونا  وك��ان 
والنداء  املبنى  جتاه  النار  باإطالق  القوات  هذه  ب��داأت  وقد  لهم،  عبا�س  قوات 
ين على ت�سليم نف�سيهما، اإل اأنهما رف�سا  عرب مكربات ال�سوت لإجبار املجاهدمَ

وتبادل اإطالق النار مع هذه الع�سابات
اآلف  اإطالق  اأكرث من �سبع �ساعات متوا�سلة تخللها  ا�ستمر  اأنَّ احل�سار  اإىل  ولفت 
الطلقات النارية وا�ستقدام مئات العنا�سر من اأجهزة عبا�س من مناطق اأخرى يف �سمال 
ال�سفة الغربية، وانتهت ف�سول اجلرمية باإعدام املجاهدين واغتيالهما، واإعدام �ساحب 

العمارة ال�سكنية ال�سهيد عبد النا�سر البا�سا.

تعليق حركة حم��ش على �أحد�ث قلقيلية:
اأكدت حركة »حما�س« اأنَّ ما جرى يف مدينة قلقيلية بال�سفة الغربية من حما�سرة 
ان ومرافقه حممد يا�سني وا�ست�سهادهما على  ين الق�ساميَّنينْ القائد حممد ال�سمَّ املجاهدمَ
امي عبد  الق�سَّ القائد  ا�ست�سهاد  اأقل من 48 �ساعة من  اأمن دايتون، وبعد  اأجهزة  اأيدي 
املجيد دودين؛ يو�سح املهمة الرئي�سية لهذه الأجهزة، وم�ستوى التن�سيق الأمني اخلطري 

مع العدو ال�سهيوين ملالحقة املقاومة وحركة »حما�س« وت�سفيتها. 
واعترب املتحدث با�سم احلركة فوزي برهوم اأن اجلرمية اخلطرية هي ا�ستكمال لدور 
اأجهزة  بني  التكاملي  الدور  يوؤكد  مما  �سعبنا؛  اأبناء  بحق  الإجرامي  ال�سهيوين  املحتل 
واختطافهم  املجاهدين  وقتل  املقاومة  �ساأفة  والحتالل ل�ستئ�سال  اأمن حممود عبا�س 
ي ا�ستكمال امل�سوار التفاو�سي الهزيل بني  وت�سفيتهم، يف وترية ت�سعيد خطرية بني يدمَ
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اأبو مازن والحتالل الغا�سب«. 
لتطبيق كلِّ ما جاء يف  اأبو مازن  تاأتي �سمن تعهدات  النكراء  العملية  اأنَّ هذه  واأكد 
وتكرارًا  م��رارًا  ال�سهيوين  والكيان  اأمريكا  اأمام  به  د  تعهَّ مبا  والوفاء  الطريق  خارطة 

مبالحقة املقاومة وحركة »حما�س« وت�سفيتهما. 
هذا قد ا�ستنكر املهند�س اإيهاب الغ�سني؛ الناطق با�سم وزارة الداخلية الفل�سطينية 
واملقاومني وحما�سرتهم  املجاهدين  الإجرامية من مالحقة  دايتون  قوات  به  قامت  ما 

ى اإىل ارتقاء عدد من ال�سهداء املقاومني.  ا اأدَّ واإطالق النار عليهم؛ ممَّ
: » اإنَّ ما تقوم به قوات الحتالل بالوكالة يف ال�سفة  وقال الغ�سني يف ت�سريٍح �سحفيٍّ
نتاُج خارطة الطريق التي اأ�سرف عليها اجلرنال الأمريكي دايتون، والتي تمَعترب مقاومة 
الحتالل ال�سهيوين جرميًة ل ُتغتفر، واأنَّ من يقاوم الحتالل جمرم، واأنَّ من ي�سافح 

لهم وطنيٌّ و�سريٌف«.  املغت�سبني ال�سهاينة، ويقبِّ
ُيحا�سرون  من  ول�سالح  وُيقتلون؟  املجاهدون  ُيالحق  من  »مل�سلحة  بقوله:  وت�ساءل 

باأعداد كبرية من املجرمني املنفلتني من اأفراد الأجهزة الأمنية؟ وباأوامر من؟«. 
الت�سريعي  املجل�س  يف  والنائب  حما�س  الإ�سالمية  املقاومة  حركة  يف  القيادي  واأكد 
بدم  وت�سفيتهم  للمقاومني  ا�ستهداٌف  الغربية  ال�سفة  يف  يجري  ما  اأنَّ  امل�سري  م�سري 
دايتون،  كيث  الأمريكي  اجلرنال  لإمرة  اخلا�سعة  الأمنية  عبا�س  اأجهزة  ل  ِقبمَ من  بارد 

وجرميٌة وطنية واإن�سانية واأخالقية. 
واعترب امل�سري اأن ما يحدث يف ال�سفة الغربية قد جتاوز املنطق والعقل وكل اأبجديات 
العمل الوطني، من خالل مالحقة املقاومة، خا�سًة »حما�س«، وحماولة ت�سفيتها حتت 
عناوين خمتلفة، مثل النقالب، وامتالك �سالح غري �سرعي، وتهريب الأموال وما اإىل 

ذلك؛ الأمر الذي يوؤكد اأنهم تورُّطوا يف دماء ال�سعب الفل�سطيني. 
ال�سعب  اأبناء  تواجه  لن  حركته  اأنَّ  على  الربملانية  »حما�س«  كتلة  �سر  اأم��ني  د  و�سدَّ

ه �سالحها له فقط. الفل�سطيني، و�ست�سرب الحتالل ال�سهيوين، و�ستوجِّ
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��ش  �أمني �ضر حركة فتح »ح�ضني �ل�ضيخ« يتب�هى جم�هرً� بقتل �أجهزة �أمن عبَّ
�م يف مدينة قلقيلية: �ثنني من كت�ئب �لق�ضَّ

والرتباط  التن�سيق  وم�سوؤول  الغربية  ال�سفة  يف  فتح  حركة  �سر  اأمني  ال�سيخ  ح�سني 
قلقيلية،  ام يف  الق�سَّ كتائب  خلية  اإنَّ  بتاريخ 2009/6/1م:  قال  ال�سهيوين  اجلانب  مع 
اإليها مع  التو�سل   َّ التي متمَ والتفاهمات  التفاقيات  تهدد جميع  لأنها كانت  َّ ت�سفيتها  متمَ
قوله،  ح�سب  ال�سمال،  منطقة  كل  يف  الأمن  تهدد  كانت  اأنها  كما  ال�سهيوين،  رف  الطَّ
َّ مالحقة جمموعة  واأ�ساف ال�سيخ لربنامج الظهرية يف الإذاعة ال�سهيونية العامة، اإنه متمَ
اإىل  اأدت  حمددة  ا�ستخباراتية  معلومات  على  بناًء  ام  الق�سَّ لكتائب  التابعة  »ال�سمان« 
لكتائب  اأخرى  جمموعات  وجود  حول  �سوؤال  على  ردًا  ال�سيخ  وعّقب  املجموعة،  ت�سفية 
الأمن ومن يخرق ويخرج عن  اأن من يهدد  الآن  الق�سام يف املنطقة، قائاًل: »ما يهمنا 
القانون �سيتم مالحقته اإما بالعتقال اأو الت�سفية وهم م�سوؤولون عما يجري بحقهم ولن 
جنعل الأمر يتدهور كما كان يف غزة وقد اأو�سحنا ذلك جلميع الف�سائل«. واأبدى ال�سيخ 

اأ�سفه جتاه مقتل عنا�سر الأجهزة الأمنية الفل�سطينية.
ومن اجلدير ذكره اأن وكالة »قد�س بر�س«، بتاريخ 2009/5/31 كانت قد اأ�سارت اإىل 
د اجلناح الع�سكري حلركة حما�س بالتعامل معها »بعنف و�سرا�سة  اأن ح�سني ال�سيخ توعَّ
اإن مل ي�سلموا اأنف�سهم«، وقال: »على م�سلحي الق�سام يف ال�سفة الغربية ت�سليم اأ�سلحتهم، 
واأن ين�سبطوا للتعليمات ال�سادرة من الأجهزة الأمنية«. وك�سف ال�سيخ يف ت�سريح اأدىل 
به يف 5/31 على تلفزيون »فل�سطني« عن اأن التعليمات ال�سادرة لدى الأجهزة الأمنية 
هي »العمل ب�سدة وبحزم مع اأي حماولت ت�ستهدف ال�ستقرار الداخلي«. وتابع: »�سنواجه 
اأي حماولت لنقل ما جرى يف غزة اإىل ال�سفة بعنف وب�سرا�سة ولن ن�سمح بحدوث ذلك 
مهما كان الثمن، واإذا متادوا )حما�س يف ال�سفة(؛ فاإنَّ الأجهزة الأمنية �ست�سرب بيد 

من حديد«.
يف  اأو�سلو  فريق  اأزلم  اأح��د  قول  على  اأي��ام  متر  مل  2009/6/2م:  بت�ريخ  ٭ 
مدينة اخلليل املدعو ماجد عي�سى اأبوها�سم العواودة: )يف راأ�س كبري من حما�س 
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راح انخل�س عليه قريبًا( � مع الإ�سارة اإىل اأنَّ اأجهزة اأمن »دايتون« كانت تراقب 
منزل ال�سهيد بكثافة - حتى قام العدو ال�سهيوين )2009/6/2( باغتيال القائد 
و�سقيقه،  زوجته  واعتقال  دودين يف مدينة اخلليل  املجيد  الكبري عبد  امي  الق�سَّ
حيث يعترب القائد دودين خمطط عمليات بيت كاحل وبيت حجاي والتي قامت 

ام و�سرايا القد�س معًا. بها كتائب الق�سَّ
حمالت  من  ال�سهيوين  الحتالل  ق��وات  �سعدت  2009/6/3م:  بت�ريخ  ٭ 
الدهم والعتقال يف ال�سفة الغربية، حيث اعتقل جنود الحتالل 18 مواطًنا يف 
اأ�سلحة  العثور على  نابل�س وجنني واخلليل ورام اهلل، وادعى اجلي�س  حمافظات 
ايتونية«. وح�سب  وعبوات نا�سفة يف نابل�س وذلك بالتن�سيق مع قوات عبا�س »الدَّ
وخم�س  �سيد  بنادق  اأربع  على  عرثت  املظليني  من  وحدة  فاإنَّ  الحتالل،  اإذاع��ة 
عبوات نا�سفة اأنبوبية وقطعتني �سالح يف اأماكن خمتلفة من مدينة نابل�س خالل 
�سيارات يف  ور�سة ت�سليح  التي متت مداهمتها  الأماكن  التفتي�س، ومن  عمليات 

املنطقة ال�سناعية من املدينة. 
كما اقتحمت قوات الحتالل قرية �سرة، واعتقلت ال�سابني مو�سى ح�سني وداود عودة، 

وكذلك اعتقلت املواطن �سامح بني جابر يف قرية عقربا املجاورة. 
ويف حمافظة جنني، داهمت قوات الحتالل مدينة جنني واعتقلت املواطن حنظلة 
قوة  داهمت  فيما  املدينة،  املراح يف  ع�سكرية يف حي  عملية  وذلك خالل  دحلة،  ح�سن 
من  عدًدا  طالت  تفتي�س  حمالت  فيها  و�سنت  جنني،  مدينة  غرب  اليامون  بلدة  اأخرى 
اأن فت�سوا  ال�ساب �ساهر راجح زايد بعد  منازل املواطنني، حيث اعتقل جنود الحتالل 
منزله وعبثوا مبحتوياته وقاموا بتك�سري اأثاثه، كما داهم جنود الحتالل قرية جبع �سرق 

جنني دون اعتقالت. 
من جهة اأخرى، اأفاد مواطنون بقيام ع�سر اآليات ع�سكرية باقتحام خميم الدهي�سة 
ق�ساء بيت حلم، وداهم جنود الحتالل منزل املواطن اأمري لطفي اأ�سعد دون اعتقالت. 
ا�س الأمنية ب�سن هجمة  د م�سوؤول يف اأجهزة عبَّ ٭ بت�ريخ 2009/6/7م: توعَّ
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جديدة يف اأنحاء خمتلفة من ال�سفة الغربية، ل �سّيما يف مدينة اخلليل، �سبيهة 
بتلك التي نفذتها يف قلقيلية �سد »كتائب الق�سام« بالتن�سيق مع جي�س الحتالل 

»الإ�سرائيلي«.
عن   )6/7( الأح��د  ي��وم  ادر  ال�سَّ عددها  يف  اأح��رون��وت«  »يديعوت  �سحيفة  ونقلت 
امل�سوؤول الأمني يف �سلطة عبا�س - دايتون قوله: »اإنه جُترى يف الأيام الأخرية ات�سالت 
مع وجهاء العائالت يف اخلليل من اأجل تاأكيد عدم تدخلهم يف حالة حدوث مواجهات، 
قوة  ب�سبب  »ياأتي  التخوف  هذا  اأنَّ  اإىل  م�سرية  الأجهزة«،  �سيطرة  حتت  الأم��ور  واإبقاء 

»حما�س« داخل املدينة، ونيلها تاأييًدا وا�سًعا و�سط ال�سكان«.
وح�سب ما ن�سرته ال�سحيفة العربية، فاإنَّ حمافظ مدينة اخلليل التابع ل�سلطة عبا�س 
تداعيات  من  لتحذيرهم  املدينة؛  يف  العائالت  مع  جل�سات   ، �سخ�سيٍّ وب�سكٍل  ُيجري، 
عيًا اأنَّ هذه العائالت لن متنح عنا�سر  وقوع مواجهة مماثلة كالتي وقعت يف قلقيلية، مدَّ

»حما�س« اأي غطاء اأو حماية.
د امل�سوؤول على اأنَّ قادة الأجهزة الأمنية يف �سلطة دايتون »را�سون عن املعاجلة  و�سدَّ
البارعة التي متت خاللها ت�سفية »خلية حما�س« يف قلقيلية، على الرغم من قتلها اأربعة 

من رجال الأمن التابعني لعبا�س«.
الكيان  يف  انت�ساًرا  العربية  ال�سحف  اأو�سع  اأحرونوت«  »يديعوت  �سحيفة  واأ�سارت 
ُيجرون  ال�سلطة  اأمن  اأجهزة  عنا�سر  »اإن  بقوله:  امل�سوؤول  ت�سريحات  اإىل  ال�سهيوين 
مطاردة وراء خلية اأخرى تابعة ل� »حما�س« يف طولكرم، اإل اأن التخوف الكبري يرتكز يف 

مدينة اخلليل اأكرث مدن ال�سفة تاأييًدا ل�)حما�س(«.
٭ بت�ريخ 2009/6/8م: ك�سفت �سحيفة »معاريف« ال�سهيونية النقاب عن اأنَّ 
اجلرنال الأمريكي »كيث دايتون« الذي يتوىل امل�سوؤولية عن تدريب عنا�سر اأجهزة 
رمَ خطًة جديدًة ملهاجمة حركة »حما�س« ومالحقتها يف  عبا�س الأمنية يف الأردن بلومَ

ال�سفة الغربية حتت �ستار فر�س النظام والقانون.
والأمن  ال�سرطة  قوات  عدد  لزيادة  خطة  يقرتح  »دايتون«  فاإنَّ  حيفة،  ال�سَّ وح�سب 
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َّ تدريب 3 كتائب  التابعة لل�سلطة يف ال�سفة الغربية من 3 كتائب اإىل 10، قائاًل: »اإنه متمَ
اأمنية فل�سطينية يف عدة مناطق من ال�سفة الغربية، ملالحقة حركة »حما�س« وف�سائل 
ال�سباط  كبار  ر�سا  العمل  هذا  حاز  وقد  والقانون،  النظام  فر�س  بند  حتت  املقاومة، 
يف الأجهزة الأمنية »الإ�سرائيلية«. وكان الكيان ال�سهيوين قد �سادق موؤخًرا على طلب 
ال�سلطة بتدريب كتيبة اأخرى يف الأردن، والتي من املفرت�س اأن تت�سلَّم عملها قريًبا بعد 
اإنَّ  قوله:  كبري  �سهيوين  �سابط  عن  »معاريف«  ونقلت  الأردن،  يف  تدريباتها  ُتنهي  اأن 
ة اأكرب من التي تعمل اليوم يف  اجلرنال »دايتون« وال�سلطة الفل�سطينية ينويان اإن�ساء قوَّ
املناطق، و�ستكون مكّونة من اأكرث من 4 كتائب، ويدور احلديث عن فرقة كاملة مكونة 

من 10 كتائب. 
القادمني،  العامني  خالل  ا�ستكمالها  �سيتم  ة  املعدَّ اخلطة  اأنَّ  ال�سحيفة  واأ�سافت 
وبح�سب ما اأفاد به ال�سابط ال�سهيوين الكبري فاإن زيادة عدد قوات الأمن الفل�سطيني 

د قوات جي�س الحتالل ول اأمن املغت�سبني ال�سهاينة.  يف ال�سفة اأمٌر ل يهدِّ
جي�س  مع  الكامل  بالتن�سيق  تتمُّ  وطبيعتها  التدريبات  تفا�سيل  اأنَّ  اإىل  واأ���س��ارت 
الحتالل والأردن، واأ�سافت: »ا�ستخال�سًا للعرب من املا�سي يتم مراجعة وانتقاء الأ�سماء 
اأن تكون لها اأي �سلة بالتنظيمات  للقوة الفل�سطينية امل�ساركة يف التدريبات؛ خوًفا من 

الفل�سطينية«. 
الأمنية  الأجهزة  تدريب  عن  امل�سوؤولية  ت�سلَّم  الذي  »دايتون«  اأنَّ  حيفة  ال�سَّ وذكرت 
بال�سفة الغربية وتاأهيلها قبل عامني -حيث جتري عملية الإعداد والتدريب يف الأردن- 
همَ موؤخًرا م�سكلًة يف امليزانية والتمويل، والتي بدورها منعته من ا�ستئناف التدريبات  واجمَ
ودفع الرواتب ال�سهرية لل�سرطة، وهو ما دفعه لل�سفر اإىل وا�سنطن جلمع التربعات من 
اأجل م�سروعه اجلديد، وفيما يتعلق بتح�سني البنية التحتية ال�ستخبارية قال ال�سابط 
»اإنَّ هذا الأمر من �سالحيات الأمريكان، ومع هذا فاإنَّ اأيَّ طلب لنقل كتيبة اإ�سافية من 

ال�سرطة الفل�سطينية لل�سفة الغربية �سيتم درا�سته على انفراد«.
٭ بت�ريخ 2009/7/11م: اعرتف �سابط كبري يف جي�س الحتالل ال�سهيوين 
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بتنفيذ عمليات نوعية �سد ن�سطاء حركتي حما�س واجلهاد الإ�سالمي يف ال�سفة 
الغربية مب�ساعدة قوات ال�سرطة الفل�سطينية.

د ال�سابط باأنَّ هناك واقعًا اأمنيًا جديدًا يف ال�سفة الغربية بف�سل التن�سيق الأمني  واأكَّ
بني اجلي�س »الإ�سرائيلي« واأجهزة اأمن ال�سلطة التي ي�سرف على اإعادة تاأهيلها املن�سق 

الأمني الأمريكي »كيث دايتون«.
واأعرب ال�سابط ال�سهيوين يف حديثه ل�سحيفة »يديعوت اأحرنوت« العربية عن ر�ساه 
عن اأداء الأجهزة الأمنية التابعة لل�سلطة الفل�سطينية يف مالحقة رجال املقاومة وفر�س 
الأمن والهدوء يف الأرا�سي الفل�سطينية، م�سريًا اإىل اأن »اإ�سرائيل« �ست�سمح لقوات اأمن 
فل�سطينية اإ�سافية بالتدريب يف الأردن خالل املرحلة القادمة لتعود لالن�سمام اإىل قوات 

الأمن الفل�سطينية العاملة يف مناطق ال�سلطة.
٭ بت�ريخ 2009/7/14م: اأفادت الإذاعة العربية، باأن اأجهزة الأمن التابعة 
لل�سلطة الفل�سطينية اأعادت جمموعة من امل�ستوطنني اليهود اإىل قوات الحتالل 
بعد اأن ت�سللت اإىل مدينة رام اهلل، ونقلت الإذاعة عن م�سوؤول ع�سكري �سهيوين 
ليلة 7/13  اإ�سرائيل  اإىل  »اأع��ادت  رام اهلل  الفل�سطينية يف  الأمن  قوى  اإنَّ  قوله: 

عائلة اإ�سرائيلية دخلت املدينة عن طريق اخلطاأ«، على حدِّ تعبريه.
٭ بت�ريخ 200/7/15م: �سلَّمت اأجهزة اأمن عبا�س يف مدينة اأريحا جنديًا 
اإعادته اإىل قاعدته  اإنَّ اجلندي متَّ  اإذاعة العدو:  اأريحا، وقالت  �سهيونيًا دخل 
�سل�سلة  يف  حتقيق  جلنة  �سي�سكل  الحتالل  جي�س  اأنَّ  اإىل  م�سرية  الع�سكرية، 
حوادث دخول جلنود اأو م�ستوطنني اإىل اأريحا، وذلك بالتن�سيق مع قوات اأمن 

ا�س. عبَّ
الكيان  اأنَّ  وفل�سطينية  �سهيونية  م�سادر  اأك��دت   :2009/7/20 بت�ريخ  ٭ 
اأربع  داخل  الحتالل  ن�ساطات« جي�س  »تقلي�س  ي�سّميه  ما  وافق على  ال�سهيوين 
�سي�سمح  وباملقابل  وقلقيلية،  واأريحا  حلم  وبيت  اهلل  رام  هي  فل�سطينية  مدن 

لأجهزة اأمن عبا�س بالعمل يف هذه املدن خالل �ساعات الليل.
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واأو�سح م�سدر ع�سكري �سهيوين لإذاعة العدو: اأنَّ تقلي�س ن�ساطات اجلي�س ال�سهيوين 
ل يعني ت�سليم امل�سوؤولية الأمنية عن هذه املدن اإىل ال�سلطة الفل�سطينية يف رام اهلل، م�سريًا اإىل 
 اأن الكيان ال�سهيوين يحتفظ لنف�سه بحرية القيام بن�ساط ع�سكري داخل املدن الفل�سطينية. 
اأنه مت التفاق على هذه اخلطوة يف اجتماع عقد بني قائد قوات  العدو  اإذاعة  وذكرت 
لدى  املدنية  ب���الإدارة  يعرف  ما  ورئي�س  تيبون  نوعام  الغربية  ال�سفة  يف  العدو  جي�س 

الحتالل يواف مردخاي مع عدد من امل�سوؤولني الأمنيني يف اأجهزة اأمن عبا�س.
 واأ�ساد امل�سدر الع�سكري ال�سهيوين باأداء اأجهزة اأمن ال�سلطة يف ال�سفة الغربية يف 
الآونة الأخرية، حيث حققت اجنازات يف اأعمال مكافحة ما ي�سميه »الإرهاب« على حد 
ن�ساطات جي�س الحتالل �سيكون  تقلي�س  اإن  ال�سهيوين  الع�سكري  قوله. وقال امل�سدر 

مبثابة اختبار للم�ستقبل يف هذا املجال. 
واأ�سافت اإذاعة العدو نقاًل عن م�سدر اأمني فل�سطيني اأنَّه تقّرر القيام بهذه التجربة 

ملدة اأ�سبوع، واإذا تكلَّلت بالنَّجاح �سيتم متديد هذه الفرتة. 
اأمن �سلطة عبا�س القيادي البارز  ٭ بت�ريخ 2009/7/23م: اعتقلت اأجهزة 
�سجون  من  خروجه  فور  حدايدة  جمال  »حما�س«  الإ�سالمية  املقاومة  حركة  يف 

الحتالل بعد ع�سرين �سهرًا ق�ساها يف العتقال.
حقيقة  يك�سف  مونيتور«  اإي�ست  »ميدل  )تقرير  2009/7/24م:  بت�ريخ  ٭ 
التن�سيق الأمني(: فقد اتهم تقرير مطول لن�سرة لندنية متخ�س�سة ب�سوؤون ال�سرق 
»انتهاكات« ال�سلطة  يف  بامل�ساركة  الرباعية  واملجموعة  الغربية  الدول  الأو�سط 
الفل�سطينية يف ال�سفة الغربية، عرب تقدميها الدعم املايل وال�ست�سارة الأمنية 
لأجهزة تورطت يف التعذيب وممار�سات اأخرى، وطلب حتقيقًا بريطانيًا واأوروبيًا 

يف املو�سوع وربط اأي م�ساعدة مالية باحرتام حقوق الإن�سان.
ماليني  مئات  عن  �سفحة   16 يف  جاء  الذي  مونيتور«  اإي�ست  »ميدل  تقرير  وحتدث 
اليوروات التي اأنفقتها بريطانيا واأوروبا على �سلطة عبا�س، جزء كبري منها لإعادة بناء 
اأجهزة اأمنية ي�سيد بها امل�سوؤولون الغربيون كاأهم ما حتقق على طريق الدولة الفل�سطينية 
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منذ توقيع اأو�سلو، بهدف اأ�سا�سي هو تقوية حركة التحرير الفل�سطينية )فتح( �سد حركة 
يقوده  اأمريكي  تن�سيق  فريق  باإ�سراف  اأخرى،  وف�سائل  )حما�س(  الإ�سالمية  املقاومة 

اجلرنال كيث دايتون.
وكان يفرت�س - كما يقول التقرير- اأن تقود عمل الفريق امل�سالح الفل�سطينية، لكن 
روز  ديفد  كال�سحفي  احلركتني،  �سراع  يف  �سالعا  بات  كيف  �سجلوا  غربيني  مراقبني 
الذي تطرق اإىل دور دايتون و�سركائه الأوروبيني يف مواجهة 2006 التي »�سّرعت« �سيطرة 
حما�س على غزة، وكانت هذه ال�سيطرة اإيذانًا بتغري رئي�سي يف �سلوك واأولويات الأجهزة 
الدعم  زي��ادة  الأوروب���ي  والحت��اد  املتحدة  ال��ولي��ات  معها  وق��ررت  ال�سفة،  يف  الأمنية 
الع�سكري واملايل واللوج�ستي ل�سلطة عبا�س، واأثرت »اإ�سرائيل« اأي�سا بقوتها لتعزيز فتح.
اأو  تهمة  بال  اأغلبهم  ال�سفة  �سجون  يف  �سيا�سيًا  1012معتقاًل  عن  التقرير  ث  وحتدَّ
حماكمة ح�سب املنظمة العربية حلقوق الإن�سان، التي وثقت �سهادات معتقلني �سابقني 
عن طرق ال�ستنطاق والتعذيب واأهمها و�سعية وقوف موؤملة ا�سمها ال�سبح والتعليق من 

ال�سقف والتعذيب النف�سي كالتهديد باغت�ساب اأخت اأو زوجة.
جمد  ال�سيخ  وف��اة  اأب��رزه��ا  بوفيات  تعذيب  ح��الت  التقرير-  ح�سب   - وانتهت 
الربغوثي العام املا�سي، وهي وفاة قالت عنها �سلطة عبا�س باأنها كانت ب�سبب نوبة 
املجل�س  من  حتقيق  جلنة  واأيدتهم  التعذيب،  عن  ناجتة  اأنها  معتقلون  واأك��د  قلبية 

الوطني الت�سريعي.
العك�س متامًا ح�سب  فل�سطينية  م�سادر  اأكدت  التهم،  نفت  عبا�س  �سلطة  اأن  ورغم 
عاء  عبني الدوليني« الذين »ل ميكنهم الدِّ التقرير الذي يحّمل جزءًا من امل�سوؤولية ل� »الالَّ
باأنهم مل ي�سمعوا باخلروق، هذا اإن مل يكونوا م�سوؤولني عنها بع�س ال�سيء«، و�سجل اأن 

»الدميقراطيات الغربية وبريطانيا خا�سة التزمت �سمتا غريبا جتاه اخلروق«.
وقال التقرير: اإنَّ دايتون كان �سيفقد من�سبه بعد اأن طلب »الإ�سرائيليون« ا�ستقالته 
بعد »الهزمية غري املتوقعة يف غزة« يف 2006، ومل مينح فر�سة ثانية اإل بتفاهم يتبنى 

مبوجبه �سيا�سة قا�سية �سد »قوى املعار�سة«.
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يف  ال�سهيوين  للجي�س  عبا�س  اأمن  اأجهزة  �سلَّمت  2009/7/28م:  بت�ريخ  ٭ 
عت م�سادر الحتالل اأنَّهم دخلوا اأريحا بطريق اخلطاأ. اأريحا ثالثة م�ستوطنني ادَّ
للتَّحقيق  ال�ّسرطة  اإىل  الثالثة  امل�ستوطنني  اإحالة  ت  متَّ اإنَّه  الحتالل:  اإذاعة  وقالت 
معهم، لأنه يحظر عليهم دخول املدن الفل�سطينية نظرًا للخطورة الأمنية..، ول ي�سدق 
املواطنون الفل�سطينيون عادة الّروايات ال�سهيونية يف هذا اجلانب نظرًا لوجود يافطات 
الّطراز  اختالف  اإىل  اإ�سافة  الفل�سطينية،  امل��دن  مداخل  على  كبرية  وعربية  عربية 

املعماري يف املدن الفل�سطينية عنه يف املغت�سبات. 
م�ضوؤولني  الأبن�ء  ت�بعة  خ��ضة  �أمنية  �ضركة  2009/7/29م:  بت�ريخ  ٭ 
يف �ل�ضلطة تعمل يف �ل�ضفة �لغربية، وعن��ضره� يتلقون تدريب�تهم لدى 

�الحتالل:
الرئي�سية،  �سوارع رام اهلل  اأحد  الإر�سال  �سارع  واإغالق  املرور  اإيقاف حركة   َّ  متمَ
من  دقائق  ع�سرة  بعد  �سوهد  حيث  الفل�سطينيني،  امل�سوؤولني  اأحد  ملرور  متهيدًا 
النتظار تقدم �سيارة كبرية من نوع »دوج« خمتوم عليها �سعار �سركة اأمنية خا�سة 
»اأم  اأ�سلحة من نوع  »حماية«، ويركبها عنا�سر يرتدون مالب�س �سوداء ويحملون 
بي 5«..، حيث كانت تلك ال�سيارة واحدة من �سبعة �سيارات كانت حتر�س موكب 

اإحدى ال�سخ�سيات الفل�سطينية.
وحول تلك احلادثة اأفادت م�سادر فل�سطينية مّطلعة، اأن مقر ال�سركة الأمنية اخلا�سة 
يقع يف رام اهلل على مقربة من عمارة »برج ال�سيخ«، وهي �سركة تعمل يف مناطق ال�سلطة 
يف ال�سفة ومبوافقة �سهيونية. واأ�سافت امل�سادر اأن ال�سركة هي ا�ستثمار لأبناء قيادات 
يف ال�سلطة ح�سل فيها طارق عبا�س )جنل حممود عبا�س(، وفرا�س ال�سيخ )جنل كمال 
ابق( على ح�سة الأ�سد من اأ�سهمها وبن�سبة بلغت 75% من  ال�سيخ مدير عام ال�ّسرطة ال�سَّ

قيمة اأ�سولها لتكون �سركة اأمن خا�سة تابعة لأبناء م�سوؤولني يف ال�سلطة الفل�سطينية!
ال�سابقني  املطاردين  من  هم  ال�سركة  تلك  وعنا�سر  اإداري��ي  اأن  امل�سادر  واأ�سافت 
الذين ينتمون لكتائب �سهداء الأق�سى التابعة حلركة فتح، الذين األقوا �سالحهم مقابل 
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حممود  �سلطة  بني  جرت  �سفقة  يف  وذلك  كمطلوبني،  مطاردتهم  عن  الحتالل  توقف 
عبا�س وحكومة الحتالل.

وك�سفت امل�سادر اأن مدير العمليات يف ال�سركة، هو قائد كتائب الأق�سى يف ال�سفة 
ال�سركة  ملجموعات  املبا�سرة  القيادة  يتوىل  وال��ذي  قنداح«،  »ط��ارق  �سابقًا،  الغربية 
مقابل  يورو  اآلف   10 قيمته  مرتبًا  ويتقا�سى  �سيف...«  ن�سر،  �سقر،   ،2 اأ�سد  »اأ�سد1، 
قيادته للعمليات اللوج�ستية. واأو�سحت تلك امل�سادر باأن عنا�سر تلك ال�سركة يتدربون 
لدى الحتالل ال�سهيوين، يف معهد ع�سكري تابع لإحدى الكليات الأمنية ال�سهيونية يف 

مدينة »تل اأبيب«.
وتفيد امل�سادر، اأن ال�سركة تتعاقد مع جرنالت متقاعدين يف جيو�س غربية، منهم 
جرنال »ت�سيكي« وقع عقدًا مع ال�سركة مقابل توليه قيادة املجموعات الأمنية املخ�س�سة 
ال�سفة  يف  اجلديدة  الت�سالت  �سركات  اإحدى  الوطنية«  الت�سالت  »�سركة  حلرا�سة 
الغربية، والتي وقعت عقدًا مع �سركة احلماية مقابل توفري الأمن ملعار�سها وممتلكاتها. 
كما تقوم ال�سركة بتقدمي خدمات اأمنية للعديد من ال�سخ�سيات، وال�سركات، والبنوك 
العاملة يف ال�سفة الغربية، ويذكر اأن اأول ظهور لل�سركة كان عند تكفلها بحرا�سة حفل 
غنائي اأحياه فنانون عرب يف مدينة اأريحا يف فندق »الإنرت كونتنتل«، وبح�سور العديد 

من م�سوؤويل �سلطة عبا�س و�سخ�سيات بارزة اأخرى يف ال�سفة الغربية!
الأدوار  تكامل  م�سل�سل  م��ن  ج��دي��دة  حلقة  يف  2009/7/30م:  بت�ريخ  ٭ 
اأمن عبا�س، اختطفت  والتن�سيق الأمني بني قوات الحتالل ال�سهيوين واأجهزة 
قوات الحتالل ال�سهيوين الطالب يف جامعة القد�س عماد �سايل تكروري، بعد 
اأيام فقط على ف�سل اأجهزة عبا�س يف ذلك، حني اقتحمت قوة من جهاز الأمن 
الوقائي مدججة بال�سالح �سكنه يف بلدة اأبو دي�س، وحاولت اختطافه مع جمموعة 

من طلبة الكتلة الإ�سالمية يف اجلامعة، اإلَّ اأنه متكن من الإفالت منهم.
٭ بت�ريخ 2009/8/3م: ذكرت م�سادر �سهيونية اأنَّ 57 من اأع�ساء املوؤمتر 
ال�ساد�س لفتح يف قطاع غزة و�سلوا اإىل ال�سفة الغربية مت�سللني من قطاع غزة، 
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اإثر التن�سيق الأمني مع الحتالل على املعابر احلدودية.
اأريحا �سرطية �سهيونية  اأجهزة عبا�س يف  اأعادت  ٭ بت�ريخ 2009/8/12م: 
بحجة دخولها املدينة بطريق اخلطاأ، و�سلَّمتها اإىل الرتباط الع�سكري، وذكرت 
م�سادر اإعالم العدو ال�سهيوين اأن �ساّبة تعمل يف �سرطة الحتالل دخلت مدينة 
اإىل  �سلمتها  التي  لعبا�س  التابعة  الأمنية  الأجهزة  ِقبل  من  �سبطها  ومت  اأريحا 

اجلانب ال�سهيوين.
٭ بت�ريخ 2009/8/18: )خطط الدعم الأمريكي والأوروبي لأجهزة ال�سلطة( 
ك�سفت �سحيفة ال�سبيل الأردنية النقاب عن تقرير ر�سمي �سادر عن الكوجنر�س 
الأمريكي، يفيد باأنَّ الوليات املتحدة اأنفقت منذ العام 2007، وحتى الآن مبلغ 
161 مليون دولر لتدريب قوات الأمن التابعة لل�سلطة الفل�سطينية يف رام اهلل، واأنَّ 
�سيطرة حركة حما�س على قطاع غزة يف حزيران/ يونيو 2007 فتحت الطريق 
اأمام الوليات املتحدة لتقدمي مزيد من الدعم املادي العلني لقوات الأمن التابعة 

لفريق اأو�سلو. 
للتن�سيق  الأمريكي  املكتب  التمويل متَّ عرب  اإنَّ   : الواقع يف 32 �سفحًة  التقرير  وقال 
الأمني ل� »اإ�سرائيل« وال�سلطة الفل�سطينية بقيادة اجلرنال »كيث ديتون« الذي وافق على 
طلب من املبعوث الرئا�سي الأمريكي يف ال�سرق الأو�سط ال�سيناتور »جورج ميت�سل« للبقاء 

مبن�سبه خالل العام 2010.
الداخلية  وزارة  خا�س  ب�سكل  ت�ستهدف  الأمني  التمويل  خطة  اإنَّ  التقرير:  وق��ال 
واحلر�س الرئا�سي وقوات الأمن الوطنية الفل�سطينية. واأ�سار اإىل اأنَّ الكوجنر�س �سادق 
يف حزيران/ يونيو 2009 على تقدمي 109 ماليني دولر اإ�سافيٍة حل�ساب مكتب �سوؤون 
للعام  التكميلية  املخ�س�سات  قانون  مع  بالتوافق  القانون  وتطبيق  الدولية،  املخدرات 
2009، واأنه بحلول يونيو 2009، كان قد متَّ النتهاء من تدريب 400 جندي من احلر�س 
كتائب،   3 ت�سكل  الفل�سطينية،  الوطني  الأمن  قوات  من  و1700  الفل�سطيني،  الرئا�سي 

وذلك باملركز الأردين الدويل لتدريب ال�سرطة. 
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الذي  الفل�سطينية  الأم��ن  ق��وات  تدريب  برنامج  �سمن  متَّ  ذلك  اإنَّ   : التقرير  وق��ال 
ل� »اإ�سرائيل«  ي�سرف عليه اجلرنال »كيث ديتون« رئي�س مكتب املن�سق الأمني الأمريكي 
 10 تدريب  من  النتهاء  يتوقع  »دايتون«  اأن  اإىل  التقرير  ولفت  الفل�سطينية.  وال�سلطة 
واأن  الغربية،  ال�سفة  يف  جندي   500 منها  الواحدة؛  قوام  القومي  الأمن  لقوات  كتائب 
لتحقيق  الكوجنر�س  من  على متويل  للح�سول  ي�سعى  الأمني  للتن�سيق  الأمريكي  املكتب 
الدبلوما�سي،  الأمن  برنامج دعم  التمويل باجتاه  بع�س  توجيه  �سيتم  الهدف. كما  هذا 
ى بالإرهاب لتوفري جل�سات تدريب �سغرية لقوات احلر�س الرئا�سي ترتكز  �سد ما ُي�سمَّ

على حماية ال�سخ�سيات املهمة. 
وحتى  2007م  منذ  اأنَّه  بالكوجنر�س  الأبحاث  خدمة  عن  ال�سادر  التقرير  واأو�سح 
الدولية،  املخدرات  �سوؤون  مكتب  عرب  توجيهه  متَّ  ال��ذي  التمويل  اإجمايل  بلغ  2009م 
الأمن  الأمريكية، ل�سالح جهود تدريب قوات  لوزارة اخلارجية  التابع  القانون  وتطبيق 

الفل�سطينية، بلغ 161 مليون دولر. 
 63.1 الفرتة  هذه  خالل  بلغ  فقط  للتَّدريب  �س  املخ�سّ التَّمويل  اأنَّ  التقرير  واأف��اد 
اه التقرير »معدات غري  مَّ مليون دولر، فيما ح�سلت قوات الأمن الفل�سطينية على ما �سمَ
قاتلة« بقيمة 32مليون دولر، وح�سلت وزارة الداخلية على 10 ماليني دولر، فيما يوزع 

التمويل الباقي على برامج الإدارة والبنية التحتية. 
رق  ال�سَّ �سوؤون  يف  املتخ�س�س  الأمريكي  املحّلل  زانوتي«  »جيم  التقرير  كاتب  وقال 
الأمني  الدعم  يف  �سريع  تو�سع  هناك  ك��ان  التمويل،  ه��ذا  تخ�سي�س  »م��ع  الأو���س��ط: 
اأنَّ هذا جزء من  اإىل  لفتًا  الفل�سطينية«،  بال�سلطة  الأمني  القطاع  لدعم  للفل�سطينيني 
تهدف  التي   2009 اإىل   2008 من  الفرتة  خالل  الفل�سطيني  والتَّطوير  الإ�سالح  خطة 

للوفاء بالتزامات خطة خارطة الطريق. 
كما طلبت اإدارة اأوباما تخ�سي�س 100 مليون دولر اإ�سافية لتمويل املكتب يف ال�سنة 
املالية 2010، وقال اإن كتائب خا�سة جديدة تابعة لقوات الأمن الفل�سطينية تخ�سع لتدريب 
برعاية الوليات املتحدة يف املركز الأردين الدويل لتدريب ال�سرطة، وهو التدريب الذي 
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ينتهج اأ�سلوب العمل على تعزيز �سيادة القانون. واأ�سار اإىل اأن هذه الكتائب اخلا�سة من 
املفرت�س اأن ت�سكل طليعة قوات الأمن الفل�سطينية التي �سيتم ن�سرها كقوات احتياطية 

اإ�سرتاتيجية وقوات تعزيزية اأينما ت�ستدعي احلاجة وجودها.
اأن  النقاب عن  العربية  ك�سفت �سحيفة »هاآرت�س«  ٭ بت�ريخ 2009/8/20م: 
اأفراًدا من وحدة حرا�سة ال�سخ�سيات يف جهاز الأمن العام ال�سهيوين »ال�ساباك« 
ا�س  عبَّ حممود  للرئي�س  احلرا�سة  يوفرون  »دايتون«  اأمن  اأجهزة  مع  وبالتن�سيق 
فة  امل�سنَّ املنطقة  يف  تنقلهما  لدى  فيا�س  �سالم  وزرائ��ه  ورئي�س  وليته  املنتهية 
»�سي« يف ال�سفة الغربية املحتلة، وذكرت ال�سحيفة العربية اأن الغر�س من توفري 
ِقبل  اأولهما: حماولة اغتيال من  ل�سيناريوهني حمتملني؛  الت�سدي  احلرا�سة هو 
والثَّاين: حماولة اعتداء  »عنا�سر فل�سطينية متطرفة« ح�سب و�سف ال�سحيفة، 
فل�سطينية  اأمنية  م�سادر  عن  ال�سحيفة  ونقلت  �سهاينة،  م�ستوطنني  قبل  من 

تاأكيدها للخرب، فيما رف�س الناطق بل�سان فيا�س التعليق عليه. 
٭ بت�ريخ 2009/8/21م: كتب ال�سحفي ال�سهيوين »اآري �سافيت« يف �سحيفة 
»هااآرت�س« العربية يقول: »النقالب املخفي عن الأعني هو اأمني، يف عام 2007م 
قتل اجلي�س »الإ�سرائيلي« 76 فل�سطينيًّا يف ال�سفة الغربية، ويف عام 2008م قتل 
51 فل�سطينيًّا، ويف الن�سف الأول من عام 2009م قتل 12 فل�سطينيًّا، واليوم توقف 
اجلي�س »الإ�سرائيلي« كليًّا تقريًبا عن القيام بعمليات ع�سكرية كبرية«. واأ�ساف: 
»تخفي�س م�ستوى الربوز الدراماتيكي وتقلي�س الحتكاك مل يت�سبب يف ا�ستئناف 
»الإرهاب«، هناك هدوء كبري يف الوقت احلا�سر، وما يحافظ على هذا الهدوء هو 

التعاون غري امل�سبوق بني اجلي�س »الإ�سرائيلي« والأجهزة الفل�سطينية اخلم�سة«.
 ويقول: »التن�سيق بني الأجهزة داخليًّا وبينها وبني ال�سلطة وبينها وبني »اإ�سرائيل« مل 
ا اإىل هذه الدرجة اأبًدا، خالًفا لعهد اأو�سلو، لي�ست هناك يف هذه املرة »غمزات«  يكن قويًّ
اأو عمليات مداهنة ورياء، لي�س هناك غ�سٌّ للب�سر ول اأبواب دوارة«. وي�سيف: »قائدان 
ميدانيني  ق��ادة  وخم�سة  مردخاي«(  و»ي��واآف  تيبون«  )»نوعم  »اإ�سرائيليان«  ميدانيان 
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فل�سطينيني جنحوا يف اإحداث »اأعجوبة اأمنية« يف ال�سفة الغربية«.
املنطقة  قيادة  يف  امل�ستوى  رفيع  �سابط  اأ���س��اد  2009/8/23م:  بت�ريخ  ٭ 
ال�سلطة يف رام اهلل، ملا تقوم به �سد  اأمن  باأجهزة  الو�سطى يف جي�س الحتالل 
قوية  �سربة  توجيه  فاإنه مت  اجلهود؛  تلك  بف�سل  اأنه  اإىل  م�سريًا  حركة حما�س. 
حلركة  التحتية  البنية  اأنَّ  واأ�ساف  قال،  كما  ال�سفة،  يف  التحتية  حما�س  لبنية 
حما�س يف ال�سفة الغربية »منهارة متامًا«، معتربًا اأن »من بني الأ�سباب وراء ذلك 
ال�سفة  يف  ون�سرها  الأردن  يف  تدريبها   َّ متمَ التي  اهلل  رام  يف  ال�سلطة  قوات  اأداء 

الغربية«، ح�سب تقديره.
ابق  ومع ذلك اأكد يف ت�سريح نقلته عنه الإذاعة العربية بتاريخ )8/23( اأنه »من ال�سَّ
التمو�سع يف خطوط  واإعادة  »الإ�سرائيلي«  قوات اجلي�س  اإخراج  املرحلة  لأوانه يف هذه 
اأنَّه »يجب اإبقاء م�سوؤولية الأمن واإحباط  اأيلول/ �سبتمرب من عام 2000«، م�سّددًا على 

املحاولت الإرهابية بيد »اإ�سرائيل«، وفق قوله.
ال�سلطة  اأمن  اأجهزة  اأنَّ  الحتالل  اإذاع��ة  ذكرت  2009/8/29م:  بت�ريخ  ٭ 
يف رام اهلل �سلَّمت اجلانب ال�سهيوين ثالثة مغت�سبني بعد اأن دخلوا اأريحا دون 
ت�سريح. وبيَّنت اأن الحتالل اأحال الثالثة اإىل ال�سرطة للتحقيق معهم يف �سبهة 
الفل�سطينية  املناطق  دخول  ال�سهاينة  على  يحظر  الذي  الع�سكري  الأمر  خرق 

امل�سنفة »اأ«. 
الأج��ه��زة  اأن  فل�سطيني  اأم��ن��ي  م�سدر  اأع��ل��ن  2009/9/13م:  بت�ريخ  ٭ 
دخلوا  مدنيني  �سهاينة  ثالثة  ال�سهيوين  اجلانب  �سلَّمت  نابل�س  يف  »الدايتونية« 
م�سلَّحني  �سهاينة  ثالثة  اأن  الأمني  امل�سدر  واأ�ساف  اخلطاأ،  طريق  عن  املدينة 
الوطني  الأم��ن  حاجز  على  اعتقالهم  متَّ  اأون��و«  »فيات  نوع  من  �سيارًة  ي�ستقلُّون 
واأنه جرى ت�سليمهم للجانب ال�سهيوين  نابل�س،  بالقرب من املقاطعة يف مدينة 

عرب الرتباط الع�سكري. 
اهلل  رام  مدينة  يف  »الدايتونية«  اأعادت الأجهزة  2009/10/5م:  بت�ريخ  ٭ 



 75 الكتاب الأ�سود )3(

املنطقة يف ظل  الحتالل يف  بت�سليمهما جي�سمَ  وقامت  املدينة،  مغت�سبمَنينْ دخال 
تكرار �سبه يومي حلالت دخول �سهاينة املدن الفل�سطينية يف ال�سفة الغربية.

٭ بت�ريخ 2009/10/8م: ذكرت م�سادر حملية اأنَّ قوات الحتالل اقتحمت 
هم  املعتقلني  اأن  امل�سادر  وبيَّنت  فل�سطينيني،  ثالثة  واعتقلت  قلقيلية  حمافظة 
 41( خليل  حلمي  حممود  وحامت  عامًا(   46( خليل  حلمي  حممود  الرحيم  عبد 
عامًا(، وهما من مدينة قلقيلية، وموؤيد علي ح�سن حامد ال�سيخ )25 عامًا( من 
عزون عتمة القريبة من قلقيلية املواطن حممد ع�سام طاهر �سليمان )من بلدة 
مردة �سمال �سلفيت، 22 عامًا( وهو طالب يف جامعة النجاح الوطنية، واأ�سافت 
امل�سادر اأن عمليات العتقال متت بالتعاون مع اأجهزة املخابرات التابعة ل�سلطة 
عبا�س - دايتون يف ا�ستمرار مل�سل�سل التن�سيق الأمني بني جي�س الحتالل و�سلطة 

عبا�س- دايتون.
الأجهزة  له  بياٍن  يف  التحرير«  »ح��زب  اتهم  2009/10/12م:  بت�ريخ  ٭ 
قرية حو�سان يف  عنا�سره يف  من  عدٍد  باعتقال  الغربية  ال�سفة  »الدايتونية« يف 
خيانيًّا  �سلوًكا  ذلك  معترًبا   ، البلدةمَ الحتالل  ق��وات  اقتحام  مع  متزامٍن  وق��ٍت 

وتن�سيًقا اأمنّيًا مع الحتالل.
وجاء يف البيان: »قامت الأجهزة الأمنية التابعة ل�سلطة دايتون، وبالتعاون والتن�سيق 
بلدة  التحرير« يف  لبيوت �سباب »حزب  ال�سهيوين، بحملة مداهمة  مع قوات الحتالل 
حو�سان غرب مدينة بيت حلم، وكذلك بيوت اآخرين من الرجال الذين ل تاأخذهم يف 

احلق لومة لئم«.
َّ اعتقال اأع�ساء احلزب: حممد �سباتني من منزله، والذي يزيد  واأ�ساف البيان اأنه متمَ
عمره عن 50 عامًا، و�سيخ من اأهل البلدة هو فتحي حمامرة من متجره، والذي يبلغ من 

العمر 65 عامًا؛ وذلك دون حياء ول خجل ول مراعاة حلرمة �سن اأو �سيبة.
واأكد البيان اأن َّكلَّ هذا جرى بالتعاون مع قوات الحتالل التي كانت اآلياتها الع�سكرية 
ا�س تقوم فيه بحملتها، يف  جتوب �سوارع البلدة يف الوقت نف�سه الذي كانت اأجهزة اأمن عبَّ
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م�سهٍد خمٍز من خمازي �سلطة »اأو�سلو« التي ترتك اليهود ومغت�سبيهم يعيثون يف الأر�س 
ف�سادًا واإرهابًا.

٭ بت�ريخ 2009/10/15م: قالت الإذاعة العربية : اإنَّ اأجهزة الأمن التابعة 
اإىل  ت�سلَّال  اأن  بعد  اليهود  امل�ستوطنني  من  اثنني  بتوقيف  قامت  عبا�س  ملحمود 
الحتالل  قوات  اإىل  بت�سليهما  الفور  على  قامت  حيث  اخلليل،  ق�ساء  دورا  بلدة 

»الإ�سرائيلي«، بناًء على اتفاق التن�سيق الأمني بني اجلانبني.
٭ بت�ريخ 2009/10/17م: يف اإطار التن�سيق الأمني بني �سلطة املقاطعة يف 
باإعادة  طولكرم  يف  »الدايتونية«  الأجهزة  قامت  ال�سهيوين،  والكيان  اهلل  رام 
يف  املدينة،  دخلوا  اأن  بعد  الحتالل  جي�س  اإىل  ال�سهاينة  املغت�سبني  من  عائلة 
الفل�سطيني  ال�سعب  اأبناء  �سد  م�سعورة  اعتقال  بحمالت  فيه  تقوم  الذي  الوقت 

واملقاومة يف ال�سفة. 
وفور علم اأجهزة عبا�س � دايتون يف املدينة بوجود عائلة من املغت�سبني داخل �سيارة 
يف املدينة ا�ستنفرت وخرجت اإىل ال�سوارع ب�سياراتها الع�سكرية من اأجل توفري احلماية 
عت  وادَّ الحتالل،  جي�س  ت�سلمهم  حيث  الرتباط؛  مقر  اإىل  بنقلهم  قامت  حيث  لهم؛ 
الطريق  اأخطاأت  واإنَّها  اللد،  مدينة  من  قادمًة  كانت  العائلة  اأن  الحتالل  اإذاعة جي�س 
ودخلت مدينة طولكرم، وتثني اأجهزة الأمن ال�سهيونية على �سلوك الأجهزة »الدايتونية« 

يف اإحباط الهجمات �سد املغت�سبني ال�سهاينة. 
٭ بت�ريخ 2009/10/30م: ذكرت اإذاعة الحتالل اأنَّ مغت�سًبا �سهيونيًّا دخل 
ا�س واأعادته اإىل الحتالل  مدينة اأريحا »عن طريق اخلطاأ«؛ حيث اأوقفته اأجهزة اأمن عبَّ

عن طريق ما ي�سمى بالإدارة املدنية. 
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المبحث الثالث:

تبادل االأدوار يف مالحقة املقاومة وجتفيف منابعها 

هاينة  ا�سة والع�سكريني ال�سَّ ي�سعى قادة فريق اأو�سلو يف رام اهلل اإىل التقّرب من ال�سَّ
من خالل التن�سيق الأمني املتوا�سل واملتكامل احللقات، فالتن�سيق الأمني الذي تتخذه 
�سلطة املقاطعة يف رام اهلل اأمٌر لي�س باجلديد، حيث يتفنن قادة املقاطعة يف كيفية التعامل 
املقاومني  مالحقة  يف  بينهما  الأدوار  تبادل  ولعل  والو�سائل،  ال�سبل  بكل  ال�سهاينة  مع 
وجتفيف منابع الدعم وال�تاأييد و املنا�سرة اأ�سبح اأهم �سور هذا التعامل، الذي يتفاخر 

به قادة �سلطة عبا�س - »دايتون«.
تقوم  امل�سوؤومة  اأو�سلو  اتفاقية  ومنذ  املن�سرمة،  ال�سنوات  وعلى مدار  ال�سلطة  فهذه 
على نبذ املقاومة ومالحقة املقاومني بكل ال�سبل، اإما بالزج بهم يف غياهب ال�سجون، اأو 
ام والف�سائل الأخرى املقاومة للعدو، مبا  بقتلهم كما فعل مع الكثري من اأبناء كتائب الق�سَّ

فيها ال�سرفاء الذين يوؤمنون بنهج املقاومة من اأبناء حركة فتح.
فقد �سهدت ول زالت ت�سهد مدن ال�سفة ويف �سكل غري م�سبوق دوريات م�سرتكة يف 
عمليات  وتعميق  بتنظيم  دايتون«  »كيث  الأمريكي  اجلرنال  قيام  بعد  وذلك  �سوارعها، 
املقاومة  اأ�سكال  م��ن  �سكل  اأي  على  الق�ساء  بهدف  اجلانبني  ب��ني  الأم��ن��ي  التن�سيق 
و�ساق..،  قدم  على  التن�سيق  عمليات  ال�سهيوين؛ حيث جتري  املحتل  �سد  الفل�سطينية 
ووزير احلرب  ال�سرعية،  رئي�س احلكومة غري  فيا�س  �سالم  امل�ستويات بني  اأعلى  وعلى 
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ال�سهيوين اأيهود باراك وبرعاية اأمريكية.
ا�س وحكومته غري ال�سرعية،  فاأجهزة ال�سلطة يف ال�سفة الغربية تقوم وباأوامر من عبَّ
ج بهم يف �سجونها وت�سومهم فيها �سوء  مبالحقة اأبناء حما�س وف�سائل املقاومة ثم الزَّ
باإعادة ال�سهاينة  اأو تقوم بت�سفيتهم وقتلهم بدم بارد، يف مقابل ذلك تقوم  العذاب، 
الذين يت�سللون اإىل املدن الفل�سطينية بهدف جمع املعلومات عن املقاومة واملقاومني اأو 
تقوم  اعتقالهم..،  اأو  املقاومة  لعنا�سر  ت�سفية  بعمليات  للقيام  ال�سفة  يدخلون  الذين 

ة اأنهم قد �سّلوا الطريق! ا�س � فيا�س باإعادتهم اإىل كيان املحتل، بحجَّ اأجهزة اأمن عبَّ
وبني  ال�سهيوين  الحتالل  جي�س  بني  الأدوار  تبادل  مظاهر  لأبرز  ر�سد  يلي  وفيما 

الأجهزة الأمنية التابعة ل�سلطة حممود عبا�س املنتهية وليته:
من:  كالًّ  طولكرم  يف  الحتالل  ات  ق��وَّ اختطفت  2008/6/14م:  بت�ريخ  ٭ 
املعتقل يف  الوزير  مبا�سر مرافق  وثابت  وال�سيخ عمر ع�ساف،  نافذ ذيب عبيد، 
�سجون الحتالل عبد الرحمن زيدان، والطالب اجلامعي عبد الرحمن عودة، كما 
اختطفت يف اخلليل ال�سحفي حممد القيق على حاجز »الكونتيرن« اأثناء مرافقته 
للنائب �سمرية احلاليقة يف جولتها اإىل رام اهلل، وجميعهم من املفرج عنهم من 

ا�س«. �سجون �سلطة »عبَّ
٭ بت�ريخ 2008/6/25م: اختطفت الأجهزة الأمنية »الدايتونية« يف حمافظة 
�سجون  من  عنه  الإف���راج  من  ي��وم  بعد  دوي��ك��ات،  ن�سال  ر  املحرَّ الأ�سري  نابل�س 

الحتالل.
 18( العبد  ح�سن  حممد  ح�سن  ال�ساب  ا�ست�سهد  2008/9/13م:  بت�ريخ  ٭ 
قوات  بر�سا�س  الغربية،  بال�سفة  بيت حلم  �سرق  تفوح جنوب  بلدة  عامًا(، من 
الحتالل التي توغلت يف البلدة اإثر ر�سق �سيارات ع�سكرية احتاللية باحلجارة، 
»الدايتونية«، وهو من  الأمن  التابعة لأجهزة  اأحد �سباط املخابرات  تواجد  وقد 

ك �ساكنًا. �سهود العيان الذين كانوا يف املنطقة، ومل يحرِّ
لإمرة  اخلا�سع  املخابرات  جهاز  ى  ي�سمَّ ما  اأعلن  2008/9/17م:  بت�ريخ  ٭ 
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املقاومة  حلركة  تابعة  مقاومة  خلية  اعتقال  م��ن  متكن  اأن��ه  عبا�س،  حممود 
الإ�سالمية »حما�س« يف مدينة اخلليل بجنوب ال�سفة الغربية، ومكّونة من اأربعة 

عنا�سر، والتي ُيعتقد اأنها نّفذت عملية »دميونا« ال�ست�سهادية.
وكان اجلهاز يتعقب اخللية مع �سلطات الحتالل منذ �سهر �سباط/فرباير 2008م، 
»دميونا«  عملية  الزغري وحممد احلرباوي  �سادي  ال�ست�سهاديان  فيه  نّفذ  الذي  ال�سهر 
من  الع�سرات  واإ�سابة  مقتل  اإىل  واأدت   ،2008/2/4 بتاريخ  وقعت  التي  البطولية 

ال�سهاينة، بينهم عاملة نووية �سهيونية.
وكانت �سلطات الحتالل قد حا�سرت منزًل لعائلة البيطار بتاريخ 2008/7/27م، 
النت�سة من �سكان  الدين  ال�سهيد �سهاب  العملية  الأول عن  امل�سوؤول  وا�ستطاعت اغتيال 
ال�سلطتني  قبل  من  مطاردًا  كان  اأي�سًا  وهو  �ساعة،   12 ا�ستمرت  مواجهة  بعد  املدينة 
ا�س � دايتون منذ تاريخ العملية، فيما مل تتمكن �سلطات الحتالل  ال�سهيونية و�سلطة عبَّ
تبنت  التي  الق�سام«  الدين  عز  ال�سهيد  »كتائب  من  اآخرين  مطلوبني  على  العثور  من 

العملية.
لقوات  املطلوبني  اأب��رز  املختطفني  بني  من  اأنَّ  ام  الق�سَّ كتائب  اأك��دت  جانبها،  من 
امل�سوؤولية  البيطار، وحّملت جهاز املخابرات  العويوي ووائل  اأحمد  الق�ساميني  الحتالل 

الكاملة عن حياتهما.
الأمنية  لل�سيطرة  تخ�سع  التي   )B( املناطق  2008/11/5: يف  بت�ريخ  ٭ 
ال�سهيونية وبالتن�سيق مع قوات الحتالل، اعتقلت الأجهزة الأمنية »الدايتونية« 
يف اخلليل، وحيد ح�سونة بعد اقتحام منزله، وال�سيخ اإبراهيم الهذلني بعد اقتحام 
منزله يف بلدة يطا، والأ�سري املحرر زين الدين عا�سور، واعتقلت اأع�ساء الهيئة 
�سناران، وحممد  النجار، وحممود  الإداري��ة جلمعية يطا اخلريية؛ وهم: طالب 
الدكتور  اأي�سا  واعتقلت  اإعمر،  واأحمد  الهرميي،  ح�سن  وحممد  الهرميي،  علي 

حممد اخلاروف، والدكتور اجلامعي يو�سف احل�سني.
اخلريية،  عوا  بيت  جمعية  اقتحام  »الدايتونية«  عبا�س  اأمن  اأجهزة  حملة  و�سملت 
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النائب  منزل  واقتحام  واإغالقها،  مفاتيحها  على  وال�ستيالء  ووثائق،  ملفات  و�سرقت 
ابنه،  زوج��ة  على  والع��ت��داء  اأ�سبوع،  خ��الل  الثانية  للمرة  جحي�سة  اأب��و  مطلق  حممد 
امي عبد  وتهديد عائلته بحثًا عن جنله »متوكل« لعتقاله، واقتحام منزل ال�سهيد الق�سَّ
اأ�سرهم، وحماولة اعتقال  اإ�سماعيل عو�س، والعتداء على  والأ�سري  ال�سويطي،  الكرمي 
اأبنائهم يف بيت عوا، واقتحام امل�ساجد يف جميع هذه القرى وتفتي�سها، وم�سادرة رايات 
التوحيد منها، ومكربات ال�سوت، وحتى املقابر مل ت�سلم من املداهمة والتفتي�س خالل 
هذه احلملة »الدايتونية«، واقتحام مركز ثقايف قرية »�سكة« بدورا، و�سرقت حوا�سيبه، 
الفل�سطيني  التوحيد، والعلم  واقتحام م�سجد �سكة، و�سرقت مكربات ال�سوت، ورايات 

من بداخله.
اأن�سار  �سد  وا�سعة  حملة  تنفذ  عبا�س  اأجهزة  2009/2/16م:  بت�ريخ  ٭ 
»حما�س« يف رام اهلل، حيث �سنَّت الأجهزة الأمنية الدايتونية حملة وا�سعة �سد 
اأن�سار حركة حما�س طالت ما يزيد عن 12مواطنًا من عدة قرى غرب وجنوب 

حمافظة رام اهلل والبرية بدعوى ن�ساطهم يف احلركة.
قرية  اإىل  الإ�سرائيلي  الحتالل  قوات  مع  بالتن�سيق  و  دخل  قد  عبا�س  وقائي  وكان 
قبيا غرب رام اهلل والتي تقع يف منطقة )C( الواقعة حتت ال�سيطرة الأمنية والإدارية 
عامًا(   22( وليد  حممد  و  عامًا(،   38( ح�سني  عمر  من  كل  واختطف  ال�سهيونية، 
ونقلهما اإىل التحقيق يف �سجن بيتونيا املركزي، وجتدر الإ�سارة اأن جهاز الأمن الوقائي 
يعتقل منذ 6 �سهور ال�سيخ اإدري�س ح�سني وهو �سقيق املختطف عمر، كما اعتقلت �سلطات 
د، والذي كان مالحقًا  الحتالل ال�سيخ وليد عيظان )50 عامًا( وهو والد املختطف حممَّ
الإداري  لالعتقال  وحتويله  اعتقاله  قبل  �سهور   4 من  لأكرث  الأمنية  الأجهزة  قبل  من 
قرية خربثا  اقتحمت  الحتالل  قوات  اأن  ذكره  و اجلدير  ال�سهيوين.  عوفر  �سجن  يف 
بني حارث، واعتقلت ال�سيخ عامر حمودة )30 عامًا( بعد ثالثة اأيام من الإفراج عنه 
اأنواع  لأب�سع  بعد اعتقال دام 6 �سهور متتالية، تعر�س فيها  الوقائي،  الأمن  من �سجن 

التعذيب. 
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الح��ت��الل  اأن ق����وات  العربية  الإذاع����ة  ذك���رت  2009/2/24م:  بت�ريخ  ٭ 
ال�سهيوين اختطفت )8( فل�سطينيني يف �سواحي جنني وقلقيلية وبيت حلم وهي 
املخابرات  اإىل  اأحيلوا  املختطفني  اأن  الفل�سطيني، مبينة  لالأمن  تخ�سع مبا�سرة 

ال�سهيونية للتحقيق معهم. 
اقتحمت مدينة جنني من  الحتالل  دوري��ات  »اإن عدًدا من  وقالت م�سادر حملية: 
املحور الغربي يف املدينة وحا�سرت منزل املواطن زاهي عبد الكرمي ال�سعدي يف جبل اأبو 

ظهري واختطفت جنله عبد الكرمي )22 عامًا(«.
ال�ساعة  عند  ال�سوت  مكربات  عرب  طالبوا  الحتالل  جنود  اأن  مواطنون  واأ���س��ار 
اإىل العراء، وقاموا بتفتي�س  الواحدة والن�سف تقريًبا، بعد حما�سرة املنزل، باخلروج 
املنزل وتخريب الأثاث ثم اقتادوا ال�سعدي اإىل جهة غري معلومة، ومن ثم ان�سحبت قوات 

الحتالل ال�سهيوين على الرغم من تواجد قوات الأمن الوقائي يف املكان.
 واقتحمت قوات الحتالل ال�سهيوين قرية دير �سرف غرب مدينة نابل�س، وداهمت 

عدًدا من منازل املواطنني هناك.
وقالت م�سادر حملية : اإنَّ قوات الحتالل اقتحمت القرية، و�سلمت ثمانية مواطنني 

اإخطارات ب�سرورة مقابلة املخابرات ال�سهيونية يف مع�سكر حوارة جنوب نابل�س.
واإياد  عي�سى،  عمر  هم:  الإخطارات  ت�سلموا  الذين  بني  من  اأن  امل�سادر  واأ�سافت 
ورامي طباري، وعماد ون�سار و�سياء عمر فقها، ون�سبت قوات الحتالل حاجًزا طياًرا 

بالقرب من مفرق يبتا جنوب نابل�س.
وقال �سهود عيان : اإنَّ قوات الحتالل تقوم بتوقيف معظم املركبات الفل�سطينية قبل 

توجهها اإىل حاجز زعرتا جنوب نابل�س، وتدقق يف هويات املواطنني. 
بلدة  فجرًا  ال�سهيوين  الحتالل  قوات  اقتحمت  2009/2/25م:  بت�ريخ  ٭ 
اليامون غرب مدينة جنني، م�ستهدفة منزل النا�سط من �سرايا القد�س باج�س 
الحتالل  قوات  باأن  �سهود عيان  واأفاد  �سنوات.   6 لديها منذ  واملطلوب  حمدية، 
العراء،  يف  ذويه  باإخراج  وقامت  حمتوياته،  مت  وحطَّ خراًبا،  املنزل  يف  عاثت 
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وقامت  قريب،  وقت  خالل  ابنهم  بت�سفية  دتهم  وهدَّ بق�سوة،  معهم  وتعاملت 
بتفتي�س املنازل املجاورة، م�ستخدمًة الكالب البولي�سية قبل اأن تن�سحب من املكان 
دون اعتقال اأحد يف الوقت الذي ان�سحبت منه الأجهزة الأمنية الدايتونية التي 
كانت منت�سرة يف املكان وهذا يعك�س درجة التن�سيق الأمني وتبادل وتكامل الأدوار 

بني اجلانبني.
العمور  باختطاف رجائي  الوقائي  الأمن  قام جهاز  ٭ بت�ريخ 2009/3/7م: 
يف احلي اجلنوبي ملدينة طولكرم، ونقلته اإىل مقر اجلهاز هناك وكان العمور قد 

اأفرج عنه قبل اأقل من اأ�سبوع من �سجون الحتالل بعد اإمتامه حمكوميته.
 ويف نابل�س قام جهاز خمابرات عبا�س باإعادة اختطاف ال�ساب حممد قطناين بعد 
اإفراج الحتالل عنه بثالثة اأيام من �سجن »جنيد«، ويذكر اأن قطناين ق�سى 8 اأ�سهر يف 
�سجن جنيد ذاق خاللها �سنوفًا من العذاب وال�سبح والتعذيب ا�ستعدت نقله للم�ست�سفى 
اأكرث من مرة فيما يعاين من حالة �سحية �سيئة جراء التعذيب وي�سكو من ق�سور يف عمل 

يديه جراء �ساعات ال�سبح الطويلة.
على  �سهيونية  قوات  وجود  عيان عن  �سهود  ث  بت�ريخ 2009/3/7م: حتدَّ ٭ 
طوابري  يف  واإيقافها  الفل�سطينية  ال�سيارات  بتفتي�س  تقوم  اخلليل  مدينة  مفارق 
»اإ�سرائيل«،  ت�ستعمل �سد  بوجود مواد قد  وا�ستباههم  بحثًا عن مطلوبني  طويلة 
واأخ��رى  منرة  منطقة  اإىل  امل��وؤدي  الطريق  على  الحتالل  دوري��ات  توقفت  فقد 
قريبة من منطقة را�س اجلورة وثالثة يف طريق عني �سارة وغريها على مفارق 
املنطقة اجلنوبية وقد ا�ستمر الأمر ل�ساعات فيما اختفى اأفراد الأجهزة الأمنية 

يف مقراتهم القريبة من املكان.
٭ بت�ريخ 2009/3/7م: قامت قوات الحتالل باعتقال بدر حممد ال�سويكي 
�سارة  عني  حي  يف  منزله  مداهمة  بعد  اخلليل  يف  حممد  الأم��ري  مدر�سة  مدير 
جهاز  عند  اأ�سابيع  لعدة  اعتقل  قد  ال�سويكي  وكان  مبحتوياته  والعبث  وتفتي�سه 

خمابرات عبا�س وقد مت الإفراج عنه قبل مدة ب�سيطة فقط.
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وياأتي العتقال من قبل الحتالل يف خطوة تكميلية لالأدوار املنوطة باأجهزة عبا�س، 
الزنازين  عليه يف غياهب  يتم احل�سول  املقاطعة  اأقبية  عليه يف  يتم احل�سول  فما مل 

ال�سهيونية.
٭ بت�ريخ 2009/3/7م: قام جهاز الوقائي يف مدينة نابل�س باختطاف الأ�سري 
الأمنية  لل�سيطرة  اخلا�سعة  اإيبا،  بيت  قرية  من  ا�سماعيل  باهلل  املعتز  املحرر 
لالحتالل، بعد حما�سرة بيته علمًا باأنه تعر�س يف مرة �سابقة لالختطاف على 

اأيدي هذه الأجهزة، وهو طالب يف جامعة القد�س املفتوحة.
ر كذلك ويدر�س  كما قامت قوات عبا�س باختطاف اأحمد اإ�سماعيل، وهو اأ�سري حمرَّ

يف جامعة النجاح كما اختطفت مرعي ا�ستيوي من ذات القرية.
٭ بت�ريخ 2009/4/13م: اأقدمت قوات �سهيونية خا�سة على اختطاف �سابني 
من اخلليل، حيث جرى اختطاف كاًل من: �سميح حممود عبد الفتاح الطيط )37 
عامًا( من �سافا، واأ�سرف بهجت العالمي من بلدة بيت اأمر، بينما كانوا ي�ستقلون 
�سيارة خا�سة، وذلك على مدخل بلدة بيت اأمر �سمال اخلليل، وجرى نقلهم بناقلة 

جند �سهيونية اإىل جهة جمهولة. 
العامة  املخابرات  من  اأنهم  يعتقد  اأ�سخا�س  اأربعة  اإنَّ  الطيط:  �سميح  عائلة  وقالت 
التابعة ملحمود عبا�س ح�سروا اإىل منزلهم و�ساألوا عن �سميح، وقاموا باأخذ رقم جواله، 
اأن تهاجمه قوات  اأنهم يريدون �سراء �سيارة وانتظروه على مفرق �سافا، قبل  واأخربوه 

خا�سة وتعتقله هو والعالمي. 
من  ين  رمَ حمرَّ ين  اأ�سريمَ عبا�س  اأجهزة  اختطفت  2009/4/13م:  بت�ريخ  ٭ 
مدينة طولكرم وخميم نور �سم�س؛ واأفادت م�سادُر حمليٌة اأن عنا�سر من جهاز 
طولكرم،  يف  ر�سر�س(  اهلل  )عبد  ر  املحرَّ الأ�سري  منزل  داهموا  الوقائي  الأمن 
هم يف املدينة، والذي اأطلق �سراحه من �سجون الحتالل قبل  واختطفوه اإىل مقرِّ
نحو �سهر، بعد ق�سائه حكًما بال�سجن �ست �سنوات وا�ستكماًل للحملة التي ي�سنها 
والذي   - جابر  تي�سري  ر  املحرَّ الأ�سري  اختطاف  اجلهاز  اأعاد  املخابرات،  جهاز 
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واأطلق  م��رات،  عدة  على  الحتالل  �سجون  يف  �سنوات   10 عن  يزيد  ما  اأم�سى 
لالجئني  �سم�س  نور  خميم  يف  منزله  مداهمة  بعد   - اأ�سهر  ب�سعة  منذ  �سراحه 
�سرق طولكرم، و�سبق اأن اختطف جابر عدة مرات لدى الأجهزة الأمنية؛ دامت 
اآخرها اأكرث من �سهر يف مقر املخابرات، واأطلق �سراحه قبل ثالثة اأ�سابيع، وكان 
عنا�سر املخابرات قد داهمت عدة منازل يف خميم نور �سم�س واختطفت كالًّ من 

ر اإياد �سلباية واملواطن عبد ال�سالم ال�سباغ.  الأ�سري املحرَّ
رًا  ٭ بت�ريخ 2009/4/15م: اختطفت قوات الحتالل ال�سهيوين اأ�سريًا حمرَّ
بعد اقتحام منزله يف »خربة اأمري�س« ببلدة دورا جنوب اخلليل، ويف نف�س املكان 
بعد �ساعات اقتحمت قوات من وقائي عبا�س م�سجدًا يف البلدة وعبثت مبحتوياته. 
اختطفت  الأمني  التن�سيق  مل�سل�سل  ا�ستمرارًا  م:   2009/4/22 بت�ريخ  ٭ 
رين من خميم نور �سم�س وبلدة بلعا �سرق  اأجهزة عبا�س يف طولكرم اأ�سريين حمرَّ

طولكرم. 
واأفادت م�سادُر حمليٌة اأن جهاز الأمن الوقائي اختطف الأ�سري املحرر حممد �سلباية 
اأمام حملٍّ جتاريٍّ يعمل فيه و�سط مدينة طولكرم،  من خميم نور �سم�س لالجئني من 

وهذه املرة هي ال�سابعة التي ُيختطف فيها �سلباية من ِقبل اأجهزة عبا�س. 
جيتاوي  اأحمد  املحرر  الأ�سري  كذلك  اختطفت  املخابرات  اأن  امل�سادر  واأ�سافت 
بلعا  بلدة  الوقائي، منذ �سهر من  الأ�سري املحرر �سمري اجليتاوي املختطف لدى  �سقيق 
بعد ا�ستدعائه للمقابلة. ويف ال�سياق ذاته، ا�ستدعى جهاز الأمن الوقائي الأ�سري املحرر 
�سجون  من  �سراحه  اأطلق  قد  اأبو اخلري  وكان  �سم�س،  نور  اأبو اخلري من خميم  حممد 

الحتالل بتاريخ 2009/4/20 م بعد �سجٍن اإداريٍّ ا�ستمرَّ عامني ون�سف العام. 
املعلم  ر  املحرَّ الأ�سري  باختطاف  املخابرات  قامت  2009/5/3م:  بت�ريخ  ٭ 
التي  ة هي الرابعة  املرَّ للمقابلة، وهذه  ا�ستدعائه  بعد  نور �سم�س  نافذ عبيد من 

يختطف فيها من ِقبل اأجهزة اأمن عبا�س. 
٭ بت�ريخ 2009/5/12م: اختطفت اأجهزة عبا�س يف طولكرم ثالثة اأ�سرى 
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منذ  الحتالل  �سجون  من  �سراحه  اأطلق  اأحدهم  حما�س  اأن�سار  من  رين  حمرَّ
يومني. 

زيتاوي  ر �سالح  املحرَّ الأ�سري  اختطف  الوقائي  الأمن  اأن جهاز  واأفادت م�سادر حملية 
بعد  الحتالل  �سجون  من  �سراحه  اأطلق  قد  زيتاوي  وكان  ا�ستدعائه،  بعد  من طولكرم 
حكم بال�سجن يقارب ال�سنتني، وكان قد اختطف من قبل الوقائي قبل اعتقاله من قبل 

ى اإىل نقله اإىل امل�ست�سفى.  �س حينها لتعذيب �سديد اأدَّ الحتالل وتعرَّ
رين حممد الهم�سري،  وت�سيف امل�سادر اأنَّ جهاز املخابرات اختطف الأ�سريين املحرَّ
واإ�سالمبويل ريا�س بدير، من طولكرم بعد اإيقاف �سيارة كانا ي�ستقالنها يف اأحد �سوارع 

طولكرم. 
وكان الوقائي قد اأطلق �سراح اإ�سالمبويل بدير قبل يومني بعد اختطافه لأ�سبوع، وهو 
طالب يف جامعة النَّجاح، �سبق اأن اختطف قبل �سهرين ون�سف من قبل وقائي نابل�س، 
اختطافه  متَّ  طولكرم،  وقائي  لدى  عنها  لل�سوؤال  ذهابه  وعند  هويته،  بطاقة  و�سادر 
لأ�سبوع، ويجد �سعوبة كبرية يف الو�سول اإىل جامعته يف نابل�س بدون بطاقة هوية؛ حيث 

ل ي�ستطيع اجتياز احلواجز ال�سهيونية. 
ة اأيام بعد خروجه من �سجون الحتالل  و�سبق اأن اختطف الوقائي حممد الهم�سري عدَّ

مبا�سرة، واأطلق �سراحه بعد تردي حالته ال�سحية، ونقله للم�ست�سفى نتيجة التعذيب. 
ر اأجمد عو�س املختطف منذ 22  ويف ذات ال�سياق اأطلق الوقائي �سراح الأ�سري املحرَّ

ر رامي ال�سلباية بعد اختطافه 20 يومًا.  يومًا، و�سبق اأن اأطلق �سراح الأ�سري املحرَّ
٭ بت�ريخ 2009/5/18م: حكمت اإحدى املحاكم الع�سكرية ال�سهيونية على 
ل�سرايا  ال�سابق  العام  القائد  يون�س  العزيز  عبد  حممد  اأده��م  الأ�سري  املجاهد 

القد�س بال�سجن ملدة 5 موؤبدات و20 عامًا. 
جدير بالذكر اأن قوة �سهيونية � فل�سطينية »دايتونية« م�سرتكة اعتقلت القائد اأدهم 

ى بالتن�سيق الأمني. يف اإطار ما ي�سمَّ
الإف��راج  على  فقط  قليلة  �ساعات  اإلَّ  مت�س  مل  2009/5/28م:  بت�ريخ  ٭ 
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اإداري دام �سنتني، حتى داهم جهاز  عنه منه من �سجون الحتالل بعد اعتقال 
املخابرات التابع ملحمود عبا�س، منزل نائب رئي�س بلدية نابل�س املهند�س مهدي 

احلنبلي يف حماولة لختطافه. 
وقال �سهود عيان: اإنَّ قوات كبرية من جهاز املخابرات داهمت منزل املهند�س مهدي 
احلنبلي الكائن يف منطقة رفيديا اأثناء توافد الع�سرات من املواطنني على منزله للتهنئة 
بالإفراج عنه، حيث حاول اأفراد جهاز املخابرات اعتقال مهدي واقتياده معهم، وجرى 
بعد ذلك نقا�س بني الطرفني انتهى باأن ين�سحب اأفراد املخابرات دون اختطافه، على اأن 
يقوم هو بالذهاب اإىل مقر جهاز املخابرات يف املدينة يف اليوم التايل، وقام املهند�س 

احلنبلي �سباح بالتوجه اإىل مقر املخابرات الكائن يف منطقة املخفية.
٭ بت�ريخ 2009/5/28 م: ا�ستدعى جهاز الأمن الوقائي يف طولكرم الأ�سري 
ر اأمين عارف الذي اأطلق �سراحه من �سجون الحتالل قبل يومني فقط بعد  املحرَّ
حكم بال�سجن ما يقارب �سبع �سنوات، وبذلك يكون قد اأم�سى ما يقارب 11 عامًا 

يف �سجون الحتالل حيث اعتقل من قبل. 
ر للح�سور للتحقيق، حيث  واأفادت م�سادر حملية اأن الوقائي ا�ستدعى الأ�سري املحرَّ

ه �سباح يوم )5/27( اإىل مقّر الوقائي، وخ�سع للتحقيق، ومن ثم اأُطلق �سراحه.  توجَّ
اعتقل مطلع  قد  مدينة طولكرم  �سكان  عامًا من   33 العمر  من  البالغ  عارف  وكان 
ام اجلناح  عام 2003، وحكم بال�سجن ما يقارب 7 �سنوات، بتهمة النتماء لكتائب الق�سَّ
الع�سكري حلركة حما�س وت�سنيع �سواريخ الق�سام، واأطلق �سراحه من �سجون الحتالل 
م�ساء الأحد )5/24(، و�سبق اأن اعتقل قبل ذلك ما يزيد عن اأربع �سنوات لت�سل فرتة 

�سجنه يف �سجون الحتالل ما يقارب 11 عامًا. 
23مواطًنا  ال�سهيوين  الحتالل  اختطفت قوات  2009/6/30م:  بت�ريخ  ٭ 
ال�سفة  يف  اهلل  ورام  وطولكرم  ونابل�س  قلقيلية  جنني  حمافظات  فل�سطينيًّا من 
املواطنني  باختطاف  قامت  الحتالل  قوات  اإن  حملية  م�سادر  وقالت  الغربية، 
و�سط الظالم وقيدتهم وع�سبت اأعينهم ونقلتهم اإىل جهة غري معلومة، وبيَّنت 
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امل�سادر اأن قوات الحتالل قامت بعملية الختطاف بالتن�سيق مع قوات ال�سلطة 
الأمنية التي اأعادت انت�سارها اأثناء دخول جي�س الحتالل ملحافظات ال�سفة. 

٭ بت�ريخ 2009/7/28م: يف مظهر اآخر من مظاهر التن�سيق الأمني وتبادل 
الأدوار بني ال�سلطة وقوات الحتالل، اختطفت القوات ال�سهيونية ال�ساب زاهي 
زهري الكو�سا )26 عامًا( بعد اأن داهمت بناية �سكنية يف اأحد اأحياء مدينة نابل�س.
 وكان الكو�سا مطلوبًا لأجهزة عبا�س منذ �ساعة اإطالق �سراحه من �سجون الحتالل 
تناوب جهازا املخابرات  اأ�سهر وبعد اعتقال دام )17( �سهرًا، حيث  اأربعة  قبل حوايل 
العامة والأمن الوقائي على اقتحام منزله الكائن يف حي ال�ساحية �سرق مدينة نابل�س 

اأكرث من )15( مرة ومل تفلح خاللها يف اختطافه.
»الدايتونية« حمالت الختطاف  الأجهزة  وا�سلت  ٭ بت�ريخ 2009/8/15م: 
حيث  الغربية؛  ال�سفة  يف  »حما�س«  الإ�سالمية  املقاومة  حركة  اأن�سار  بحق 
م�سل�سل  وا�سلت  كما  واخلليل،  طولكرم  حمافظتمَي  يف  منهم  ثالثًة  اختطفت 
اأحدمَ  الحتالل  قواُت  اعتقلت  فيما  �سجونها،  يف  فني  للمختطمَ الوح�سي  التعذيب 
املفرج عنهم من �سجونها، ففي حمافظة طولكرم اختطفت اأجهزة اأمن عبا�س، 

ينْ عملهما يف املدينة.  عبد اهلل خمي�س ومهند اجلالد؛ بعد اقتحام مقرَّ
اأيوب �سدر بعد ا�ستدعائه  ر حممود  ويف حمافظة اخلليل متَّ اختطاف الأ�سري املحرَّ
للمقابلة، وهو �سقيق القائد يف »�سرايا القد�س« ال�سهيد حممد �سدر، وا�ستمرارًا مل�سل�سل 
تبادل الأدوار بني الحتالل واأجهزة عبا�س؛ اعتقلت قوات الحتالل ال�سهيوين الطالب 
يف جامعة البوليتكنك يو�سف الهيموين، بعد اأيام من الإفراج عنه من �سجن »الوقائي« 

يف اخلليل. 
»دايتون«  �سلطة  بني  الأدوار  تبادل  م�سل�سل  يف  2009/8/21م:  بت�ريخ  ٭ 
»حما�س«  اأن�سار  من  اثنني  الحتالل  جي�س  اعتقل  الإ�سرائيلي  الحتالل  وجي�س 
يف طولكرم؛ اأحدهما مفرٌج عنه من �سجون �سلطة عبا�س � دايتون، بعد مداهمة 

منزليهما، فيما اختطفت اأجهزة عبا�س اأ�سرًيا حمرًرا من �سجون الحتالل. 
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باقتحام مدينة طولكرم وداهمت عدة  وقد قامت قوات كبرية من جي�س الحتالل 
منازل؛ اأ�سفرت عن اعتقال كلٍّ من حممد هاين، وم�سعب ب�سري، و�سبق اأن اختطف ب�سري 

عدة مرات من قبل اأجهزة اأمن فريق اأو�سلو. 
اأ�سرٌي  وهو  اأي��ام،  عدة  منذ  ب�سري  عامر  »الدايتونية«  الأجهزة  اختطفت  املقابل  ويف 
حمرٌر من �سجون الحتالل منذ ب�سعة اأ�سابيع، و�سقيق م�سعب الذي اختطفه الحتالل 

ال�سهيوين. 
٭ بت�ريخ 2009/9/10م: اعتقلت قوات الحتالل ال�سهيوين ثمانية مواطنني 
خالل عمليات التوغل يف مناطق خمتلفة من ال�سفة الغربية، وقالت م�سادر حملية 
واخلليل  »املطلوبني« يف طولكرم  ب�  اأ�سمتهم  اعتقلت 8 ممن  الحتالل  قوات  اإن 
واأريحا وذلك بالتن�سيق مع قوات الأمن الدايتونية، ومتَّ نقل جميع املعتقلني اإىل 
واإرهاٌب  للمنازل  تفتي�ٌس  القتحام  وتخلَّل عمليات  التحقيق لال�ستجواب،  مراكز 

للمواطنني يف اأوقات ال�سحور و�سالة الفجر يف �سهر رم�سان املبارك. 
»الدايتونية« حمالت الختطاف  الأجهزة  وا�سلت  ٭ بت�ريخ 2009/9/29م: 
بحق اأن�سار حركة املقاومة الإ�سالمية »حما�س« يف ال�سفة الغربية املحتلة، حيث 

اختطفت 9 منهم خالل يومني يف حمافظات نابل�س وجنني. 
رئي�س  حميدان  عالء  املحرر  الأ�سري  الأجهزة  تلك  اختطفت  نابل�س  حمافظة  ففي 
�سهر على خروجه  والذي مل مي�س  الوطنية؛  النجاح  ال�سابق يف جامعة  الطلبة  جمل�س 
من �سجون الحتالل، ويذكر اأن حميدان اعُتقل مدة عامني يف �سجون �سلطة فريق اأو�سلو 

قبل النتفا�سة.
عنهم  املفرج  من  اأربعة  الحتالل  قوات  اعتقلت  الأدوار  تبادل  مل�سل�سل  وا�ستمرارًا 
والذي كان  الكركي  اعتقال قي�س  دايتون، ففي حمافظة اخلليل مت   � من �سجون عبا�س 
اأ�سبوع  اأجهزة عبا�س منذ كانون الأول/دي�سمرب 2008م واأفرج عنه قبل  خمتطًفا لدى 
واحد فقط، ويف حمافظة قلقيلية اختطف الأ�ستاذ ر�سوان حممد �سعيد ر�سوان من بلدة 
عزون، والذي كان خمتطًفا لدى اأجهزة فريق اأو�سلو منذ ني�سان/اأبريل 2009م، وكان قد 
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ا. ويف حمافظة طولكرم اعتقلت قوات الحتالل جمال عالم  اأفرج عنه قبيل العيد اأي�سً
احلطاب، والذي اأفرج عنه من �سجون عبا�س ليلة العيد بعد اعتقال دام ثالثة اأ�سهر، كما 
اأعاد الحتالل اعتقال رجائي العموري بعد اأ�سبوعني على خروجه من �سجون الأجهزة 

»الدايتونية«.
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الفصل الثاني

انتهاكات حكومة »فيَّا�ض« غري ال�شرعية

المبحث األول:
�ضخ�ضية �ضالَّم في��ش وحكوم�ته �ملتع�قبة

المبحث الثاني:
حكومة فيَّ��ش و�ملوؤ�ض�ض�ت �خلريية و�لتعليمية يف �ل�ضفة �لغربية

المبحث الثالث:
حكومة فيَّ��ش... ت�ضريع�ت ومو�قف غري م�ضوؤولة
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متهيد

حما�س،  حركة  بها  فازت  التي  الت�سريعية  النتخابات  بنتائج  فتح  حركة  ُت�سلِّم  مل 
و�سعت بكل ما اأوتيت من قوة للق�ساء على جتربة حركة حما�س، وعرقلة كّل اجلهود التي 
بذلتها احلركة من اأجل اإجناح م�سروع وطني يحفظ الق�سية واحلقوق الفل�سطينية، عرب 
ت�سكيل حكومة وحدة وطنية، ت�سارك فيها الأطياف ال�سيا�سية الفل�سطينية كافة..، لكنَّ 
موقف حركة فتح كان �سلبيًا مبطالبتهم ومت�سكهم ب�سروط الرباعية الدولية املتمثلة يف 
العرتاف بالكيان »الإ�سرائيلي« املحتل، ونبذ »العنف« )املقاومة(، واللتزام بالتفاقيات 
ال�سيا�سية املوقعة بني ال�سلطة والكيان ال�سهيوين، كمدخل لأية �سراكة اأو حكومة وحدة 

وطنية.
�سعت  ال�سيا�سية،  ال�سراكة  ورف�س  النتخابات،  لنتائج  الرف�س  مل�سل�سل  وا�ستمرارًا 
حركة فتح اإىل اإق�ساء الطرف الفائز يف النتخابات، فعملت بالتحالف واللتزام بخطة 
اإ�سعاف حما�س، وتهمي�س دور احلكومة  الأمريكي )كيث دايتون()1(، بهدف  اجلرنال 
الرئا�سة  نفوذ  مراكز  تقوية  مقابل  يف  احلركة  �سكلتها  التي  العا�سرة  الفل�سطينية 
الفل�سطينية وحركة فتح..، ويف �سوء اللتزام بخطة »دايتون« �سعت حركة فتح اإىل زيادة 
ا�سطر  الذي  الأمر  امل�سيَّ�سة،  الإ�سرابات  ورعاية  غزة،  قطاع  يف  الأمني  الفلتان  حدة 

1- انظر ن�س اخلطة كاماًل يف )الكتاب الأبي�س( ال�سادر عن حركة املقاومة الإ�سالمية )حما�س(، 
�س129.
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احلكومة الفل�سطينية املنتخبة وامل�سكلة بقيادة حركة حما�س اإىل ت�سحيح امل�سار الأمني 
املنحرف الذي عانى منه ال�سعب الفل�سطيني خالل �ستة ع�سر �سهرًا، وذلك حفاظًا على 
من  الداخلي  الفل�سطيني  لل�سف  و�سونًا  الوطنية،  وثوابته  الفل�سطيني  ال�سعب  خيارات 

عبث العابثني املدعومني من قوى ا�ستعمارية خارجية.
املتمردين  ا�ستهدفت  والتي  2006م  حزيران/يونيو   14 بتاريخ  احل�سم  عملية  بعد 
موقفًا  الفل�سطينية  الرئا�سة  وقفت  وم�ساحله،  الفل�سطيني  املواطن  باأمن  والعابثني 
عدائيًا اإق�سائيًا راف�سًا التعامل مع احلكومة ال�سرعية برئا�سة اإ�سماعيل هنية..، وبداأت 
الأ�سا�سي  للقانون  منها  خمالفة  يف  املرا�سيم  تلو  الرئا�سية  املرا�سيم  باإ�سدار  الرئا�سة 
فاأعلنت  ت�سريعي منتخب..،  ولوجود جمل�س  النتخابات  لنتائج  ومتجاهلة  الفل�سطيني، 
ال�سيا�سي  العتقال  ل�سيوع  واأ�س�ست  الوطنية،  املقاومة  وجّرمت  ال��ط��وارئ)1(،  حالة 
�سعبنا  �سمود  تدعم  التي  اخلريية  واجلمعيات  املوؤ�س�سات  ع�سرات  واإغالق  ال�سفة،  يف 
وم�سالح،  باأمن،  يعبثون  الذين  م�ستوطنيه  وقطعان  الحتالل  مواجهة  يف  الفل�سطيني 
وحقوق، ومقد�سات ال�سعب الفل�سطيني..، الأمر الذي حّول اأجهزة اأمن عبا�س � فيا�س 
اأمن وم�سالح  اأداة تخدم  اإىل  دايتون«  »كيث  الأمريكي  و�سلطة اجلرنال  باإمرة  العاملة 
الحتالل وم�ستوطنيه..، وجعل من حكومة فيا�س غري ال�سرعية ج�سرًا لعبور �سيا�سات 
�سيا�سة  عرب  الفل�سطينية،  الق�سية  ت�سفية  اإىل  ال�ساعية  العن�سرية  الأمنية،  الحتالل 

الإبعاد والتهويد حتت نظر حكومة واأجهزة اأمن عبا�س - فيا�س.
والتوثيق على �سخ�سية �سالم فيا�س رئي�س  �سد  بالرَّ ال�سوء  ن�سلِّط  الف�سل  يف هذا 
متعن  وهي  ودولية،  اإقليمية  برعاية  حتظى  التي  ال�سرعية،  غري  عبا�س  حكومة  وزراء 
املوؤ�س�سات  معظم  اإغ��الق  خالل  من  الغربية،  ال�سفة  يف  الفل�سطيني  ال�سعب  اإذلل  يف 
واجلمعيات اخلريية، والت�سييق على ما تبقى منها عرب �سيا�سة الختطاف والعتقال، 

1- انظر املرا�سيم الرئا�سية غري ال�سرعية بعد عملية احل�سم يف )الكتاب الأ�سود( اجلزء الأول، 
ال�سادر عن حركة املقاومة الإ�سالمية )حما�س(، �س151.
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ورهن  الحتالل،  وجه  يف  ال�سالح  يحمل  من  وجت��رمي  املقاومني  مالحقة  اإىل  اإ�سافة 
مقّدرات ال�سعب الفل�سطيني واقت�ساده للبنوك الغربية.
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المبحث األول:

�شخ�شية �شالَّم فيا�ض.. وحكوماته املتعاقبة

»حما�س«  حركة  �سكلت   ،2006/2/18 يف  اجلديد  الت�سريعي  املجل�س  تن�سيب  بعد 
احلكومة الفل�سطينية العا�سرة، عقب رف�س حركة فتح امل�ساركة فيها، موؤكدة يف ذلك 
على رف�سها الن�سياع ل�سروط الرباعية الدولية، وال�سغوط الأورواأمريكية، واإ�سرارها 
انتخبت  الذي  املقاوم  برناجمها  عرب  عنها  والدفاع  والثوابت  باحلقوق  التم�سك  على 
على اأ�سا�سه..، واأمام هذا ال�سمود والنزاهة والنجاح يف اإدارة �سوؤون وم�سالح ال�سعب 
الفل�سطيني، قبلت حركة فتح ت�سكيل حكومة وحدة وطنية بقيادة حركة حما�س، وبرئا�سة 
الأ�ستاذ اإ�سماعيل هنية..، لكن ذلك مل يحل دون حماولت التهمي�س واحل�سار ال�سيا�سي 
والقت�سادي حلكومة الوحدة الوطنية، بتن�سيق و�سراكة وتاآمر تيارات داخل حركة فتح 
بقيادة املدعو حممد دحالن مع قوى خارجية باإ�سراف اجلرنال الأمريكي »كيث دايتون«، 
14حزيران  يف  الع�سكري  احل�سم  اإىل  و�سوًل  الأمني  الفلتان  ظاهرة  فاقم  الذي  الأمر 
2007، وانفراط عقد حكومة الوحدة الوطنية، ومن ثم ت�سكيل حكومة غري �سرعية يف 
رام اهلل بقيادة �سالم فيا�س، الذي مّثل ظاهرة م�سبوهة مبالحقته للمقاومة واملقاومني، 
الفل�سطيني،  الداعمة ل�سمود �سعبنا  املوؤ�س�سات واجلمعيات اخلريية  واإغالقه ع�سرات 

مقابل حمايته لالحتالل وم�ستوطنيه يف ال�سفة الغربية..
م فيا�س؟ فمن هو �سالَّ
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�ملعلوم�ت �ل�ضخ�ضية:
القريبة من  الغ�سون«  »دير  قرية  مواليد عام 1952م، يف  فيَّا�س، من  �سالم خالد 
والده  كان  حيث  الأردن،  اإىل  اأ�سرته  مع  انتقل  1967م،  حزيران  حرب  وبعد  طولكرم، 

منا�سرًا للمذهب ال�سيوعي، ونائبًا يف الربملان الأردين.

�لتعليم:
ح�سل �سالم فيا�س على درجة البكالوريو�س يف الهند�سة من )اجلامعة الأمريكية 
يف بريوت( عام 1975م، ثم انتقل اإىل )اأمريكا( حيث ح�سل يف عام 1980 على درجة 
املاج�ستري يف املحا�سبة من جامعة �سانت ادوارد يف ولية تك�سا�س )الأمريكية(، ويف عام 

1986م ح�سل على درجة الدكتوراه يف القت�ساد من جامعة تك�سا�س )الأمريكية(.

�خلربة �لعملية: 
بعد ح�سوله على الدكتوراه يف القت�ساد، عمل مبا�سرة يف )رئا�سة البنك الدويل( 
ترقيته  متت  ذلك  بعد  ثم  التنفيذي(،  املدير  )م�ساعد  وظيفة  تقلد  حيث  بوا�سنطن، 
ب�سرعة اإىل من�سب )م�ست�سار املدير التنفيذي( وا�ستمر يف هذه الوظيفة من عام 1992 

وحتى عام 1995م.
فيا�س  �سالم  الدكتور  وظيفة  حتويل  مت  1993م،  عام  يف  اأو�سلو  اتفاقية  توقيع  بعد 
من البنك الدويل اإىل )�سندوق النقد الدويل(، وتويل من�سب املمثل املقيم يف القد�س 
ة من عام  ل�سندوق النقد الدويل كممثل لل�سلطة الفل�سطينية، وا�ستمر عمله خالل املدَّ

1995م وحتى عام 2001م.
بعد ذلك حتول اإىل )البنك العربي( يف وظيفة املدير الإقليمي للبنك لدى ال�سلطة 

الفل�سطينية.
يف عام 2002، وب�سغط مكثف من الوليات املتحدة والحتاد الأوروبي، قام الرئي�س 
وبعد  املالية،  وزير  من�سب  يف  فيا�س  �سالم  بتعيني  عرفات  يا�سر  الراحل  الفل�سطيني 
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تعيينه كوزير وافقت الوليات املتحدة والحتاد الأوروبي على تقدمي املزيد من املعونات 
وامل�ساعدات، بحيث و�سل حجم امليزانية املتاحة اأمامه مبلغ 1،28 مليار دولر.

اإ�سافة اإىل من�سب وزير املالية، فقد توىل �سالم فيا�س من�سب وزير الزراعة، ووزير 
ال�سياحة، ووزير القت�ساد الوطني، ووزير الطاقة، ووزير التخطيط.

بعد ا�ستقالة حممود عبا�س ال�سابقة من جمل�س الوزراء الفل�سطيني، مت تعيني �سالم 
فيا�س كوزير يف حكومة رئي�س الوزراء اأحمد قريع، وذلك حتى نهاية عام 2005م.

يف مطلع عام 2006م خا�س �سالم فيا�س النتخابات الت�سريعية الفل�سطينية �سمن 
)حزب الطريق الثالث( الذي قام بتاأ�سي�سه، وحاز على مقعدين يف الربملان الفل�سطيني.
ويرى مراقبون اأنَّ فيا�س ميثِّل منوذجًا لل�سخ�سية التي يتم تلميعها غربيًا لتمريرها 
اإليها، ويعتربه الغرب منوذجًا  يف امل�سهد الفل�سطيني، فهو يدين بالقيم الغربية ويدعو 

لالأكادميي وال�سيا�سي العربي الذي يتبنى وجهة النظر الغربية.
ال�سابق جورج بو�س، حيث يقول  ويتمتع فيا�س بعالقات قوية مع الرئي�س الأمريكي 
الذي  الفل�سطيني  فيا�س..  بعنوان:)�سالم  رافيد يف مقال  باراك  »الإ�سرائيلي«  الكاتب 
يحبه اجلميع( اإن بو�س وفيا�س حينما يلتقيان، فاإنهما يق�سيان ربع �ساعة يف ا�سرتجاع 

ذكرياتهما عن جامعة تك�سا�س ويت�ساركان يف اأخبار فرق كرة القدم الأمريكية. 
يقول ال�سفري »الإ�سرائيلي« ال�سابق داين اأيالون اإنه � فيا�س � اأكرث �سخ�سية فل�سطينية 
ذات مهابة لدى الغرب، فهم يعتقدون اأنه ال�سخ�س الوحيد القادر على التحدث بلغتهم، 

كما اأن الثقة غري النهائية التي يحظى بها من جانب الأمريكيني متنحه قوة زائدة. 
ال�سيا�سية  الأو�ساط  وتع�تربه  ال�سهاينة،  مع  قوية  بعالقات  فيا�س  �سالم  ويحتفظ 
»الإ�سرائيلية« �سخ�سية ا�ستثنائية، ول ميكن اأن يتم جتاهل دعوته اإىل املحافل واملنا�سبات 
ال�سيا�سية املختلفة..، ويقول عنه اأحد كبار امل�سوؤولني ال�سهاينة: اإن �سخ�سيته ذات �سحر 
ب�سلوكياتهم  الت�سرف  يحرتف  وهو  الغرب،  بالد  يف  عمره  معظم  ق�سى  حيث  خا�س، 

ويحرتم قيمهم. 
وايزجال�س مدير مكتب  ابنة دوف  زفاف  اإىل حفل  فيا�س  �سالم  منذ عامني دعي 
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الذي يحتفظ فيا�س بعالقة �سداقة دافئة  ال�سيا�سي  ال�سابق وم�ست�ساره  الوزراء  رئي�س 
معه حتى اليوم، واأثناء تنظيم اأماكن جلو�س كبار املدعوين و�سع مقعد فيا�س اإىل جوار 
الطرفان  وتبادل  اآن��ذاك،  ال��وزراء  رئي�س  من�سب  ي�سغل  كان  الذي  �سارون  اأرئيل  مقعد 

احلديث حول ال�سوؤون الفل�سطينية. 
وخالل فرتة املقاطعة »الإ�سرائيلية« والدولية حلكومة الوحدة الوطنية الفل�سطينية 
التي �سكلتها حركة حما�س، نادت اأ�سوات داخل الكيان ال�سهيوين با�ستثناء فيا�س من 

هذا القرار. 
ويعرف عن فيَّا�س باأنه مل يحمل ال�ّسالح يومًا يف حياته، ومل يق�س يومًا واحدًا يف 

ال�سجن اأو املنفى، وي�سفه بع�س من حوله باملتغطر�س)1(.

م�ذ� يقول �الأمريكيون و�ل�ضه�ينة عن �ضالم في��ش:
ث عنه امل�سوؤولون الأمريكيون وال�سهاينة بالكثري من املديح، ومن اأبرز الأمثلة: حتدَّ

- و�سف الرئي�س الأمريكي جورج دبليو بو�س له، قائاًل: »اإنَّه رفيق جيد«.
- قول داين ايعالون - ال�سفري ال�سهيوين ال�سابق يف الوليات املتحدة - عنه: »اإنه 
�سخ�سية فل�سطينية تتميز بالوجاهة يف الغرب، ويعتربونه مبثابة ال�سخ�س الذي يتحدث 

لغتهم، والثقة الال حمدودة التي ح�سل عليها من الأمريكيني هي التي منحته القوة«.
والأمريكان، من  ال�سهاينة  ب�ساأن  فيا�س  �سالم  قاله  ما  ا�ستعرا�س  وباملقابل ميكن 

خالل الأمثلة القليلة التالية:
ث �سالم فيا�س يف موؤمتر هرت�سيليا)2( الذي انعقد يف 24 كانون الثاين/يناير  حتدَّ
2007، وكان بينيامني نتنياهو زعيم الليكود من اأبرز احل�سور، حيث قال �سالم فيا�س: 

1- انظر: جملة املجلة الأ�سبوعية بتاريخ 2007/7/1م.
الذين يحددون م�ستقبل  وال�سا�سة  والأمنيني  املفكرين  الذي يح�سره كبار  موؤمتر هرتزيليا هو   -2

و�سيا�سة الكيان ال�سهيوين، ويعقد كل �سنة.
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»اأ�سعى من اأجل روابط �سيا�سية قوية مع »اإ�سرائيل«، واأ�سعى من اأجل روابط اقت�سادية 
قوية بني دولتي »اإ�سرائيل« وفل�سطني امل�ستقلتني«.

 يف �سحيفة لو�س اجنلو�س تاميز، وبتاريخ 31 اآذار/مار�س 2007 كتب �سالم فيَّا�س 
الفل�سطينية  التحرير  منظمة  برنامج  يف  ال��دوام  على  �ساركت  »لقد  فيه:  ق��ال  مقاًل 
ال�سيا�سية وكل اللتزامات التي اأر�ستها، ومن بينها العرتاف بحق »اإ�سرائيل« يف الوجود 
ونبذ العنف..، امل�ساألة م�ساألة وقت يف اأن نعرف ما ميكن اأن ينجح وما ميكن اأن يف�سل، 
ول يكفي التوقف عند ت�سريحات مثل املقاومة حق لل�سعوب الرازحة حتت الحتالل..، 
اإن الأ�سلحة هي من ممتلكات الأجهزة الر�سمية لل�سلطة الوطنية، ما يعني اأنه لن يتم 

الت�سامح مع وجود اأ�سلحة خارج نطاق ال�سلطة«.

حكوم�ت فيَّ��ش م� بعد �حل�ضم يف قط�ع غزة:
رت حركة »فتح« حلكومة �سالم فيا�س غري ال�سرعية بعد احل�سم الع�سكري �سبكة  وفَّ
را لها اأن تبقى ل�سهرين فقط، ومهما يكن من  اأمان مكنتها من العي�س بعد اأن كان مقرَّ
اعرتا�س �سيا�سي ف�سائلي، اأو �سعف يف القاعدة ال�سعبية، اأو رف�س لتيار وا�سع يف حركة 
ال�سرعية  تلك احلكومة غري  فاإن  فيا�س،  �سالم  نفوذ  تعاظم  املت�سررين من  فتح، من 
اإىل  اإ�سافة  ال�سهيوين،  والحتالل  املتحدة  الوليات  دعم  من  دميومتها  ت�ستمد  باتت 
يف  املتحدة  الوليات  �سنعتها  التي  الأمنية  الأجهزة  يف  واملتنفذين  امل�ستفيدين  بع�س 

ال�سفة الغربية.



 101 الكتاب الأ�سود )3(

المبحث الثاني:

حكومة فيَّا�ض
واملوؤ�ش�شات اخلريية والتعليمية يف ال�شفة الغربية

لقد كفلت املواثيق الدولية حقَّ الإن�سان يف ت�سكيل النقابات واجلمعيات والحتادات 
ل ل�سنة 2003 على حق  واملوؤ�س�سات الأهلية، كما اأكد القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني املعدَّ
والأندية  والروابط  والحت��ادات  واجلمعيات  النقابات  ت�سكيل  يف  فل�سطيني  مواطن  كل 

واملوؤ�س�سات ال�سعبية والن�سمام اإليها.
ال�سفة  �سهدت  الطوارئ،  وليته حلالة  املنتهية  الرئي�س حممود عبا�س  اإعالن  وبعد 
الغربية اعتداءات على اجلمعيات واملوؤ�س�سات الأهلية، وجرى امل�س بوجودها القانوين، 
لدى  املرخ�سة  �سواء  العاملة،  ترخي�س جميع اجلمعيات  اإعادة  املر�سوم  فر�س  عندما 
وزارة الداخلية اأو لدى غريها من الوزارات..، اإ�سافة اإىل ذلك فقد تعّر�س مقار العديد 
من تلك اجلمعيات وموجوداتها، للتخريب والتك�سري خالل حالة الطوارئ، بذريعة اأنها 
توفر الدعم املايل حلركة حما�س، وت�سكل امل�ستودع امل�سريف لن�ساطاتها اجلماهريية..، 
متجاهلني اأن تلك املوؤ�س�سات الأهلية هي اأحد م�سادر الدعم لتمكني املواطن الفل�سطيني 
من ال�سمود حتت الحتالل، لكي يحافظ على اأر�سه وعر�سه وثوابته..، ومتجاهلني اأي�سًا 
والأيتام،  بالفقراء،  مبا�سر  ب�سكل  اأ�سر  الأهلية  واملوؤ�س�سات  اجلمعيات  تلك  اإغالق  اأن 

والأرامل، واأ�سر ال�سهداء واملعوزين كافة.
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لقد اأ�سبحت اجلمعيات اخلريية هدفًا �سائغًا من قبل العدو ال�سهيوين واأجهزة اأمن 
اأ�ساليبها،  يف  الإجرامية  املمار�سات  هذه  تنوعت  وقد  �سواء،  حدٍّ  على  فيا�س   - عبا�س 
اإدارة جديدة بدل  الوقائي مبداهمة اجلمعيات، ويقوم بتعيني  فتارة يقوم جهاز الأمن 
الإدارة القدمية املنتخبة ب�سكل تع�سفي، واأخرى يقوم ذات اجلهاز باعتقال عدد كبري من 
اأع�ساء اجلمعيات وموظفيها، بالإ�سافة اإىل ا�ستدعاء مدرائها واأمناء ال�سناديق فيها، 

ى »باأمن املوؤ�س�سات«. ويتم خالله مراجعة ح�ساباتها من قبل ما ي�سمَّ

موؤ�ض�ض�ت �لعمل �خلريي يف حم�فظة �خلليل:
اأنواعها  بكافة  اخلريية  املوؤ�س�سات  لها  �س  تتعرَّ التي  ال�سر�سة  احلملة  تتوقف  مل 
يف حمافظة اخلليل من قبل اأجهزة اأمن عبا�س - فيا�س، بل زاد وتريتها وتزامنت 
املجتمع  موؤ�س�سات  بحق  جرميتها  يف  واإمعانًا  الحتالل.  قوات  مع  كامٍل  تن�سيق  مع 
الفل�سطيني اخلريية الراعية للعوائل اليتيمة والفقرية واأ�سر ال�سهداء والأ�سرى، قام 
ى بالأمن الوقائي برئا�سة املدعو »اإياد الأقرع« مبداهمة اجلمعيات، واقتحام  ما ي�سمَّ
الإدارات  من  العديد  باإقالة  اجلهاز  هذا  قام  حيث  حمتوياتها،  و�سرقة  مقارها، 
اأ�س�س  على  اخلريية  واجلمعيات  املوؤ�س�سات  لتلك  جديدة  اإدارات  وتعيني  املنتخبة، 
�سيا�سية واأمنية فا�سحة؛ فالإدارات اجلديدة اأع�ساوؤها كلهم ينتمون حلركة فتح اأو 
م،  منظَّ ب�سكل  والنتهاكات  املمار�سات  تلك  تتم  حيث  الأمنية..،  لالأجهزة  مندوبني 
ففي كل املرات التي مت فيها عزل الإدارات املنتخبة وتعيني اأخرى بديلة، ياأتي الأمر 
مبتابعة  وتقوم  ال�سرعية،  غري  فيا�س  �سالم  حكومة  يف  الداخلية  وزي��ر  من  موقعًا 
وزارة  يف  احلكومية  غري  املنظمات  عام  مدير  ال�ساعر«  »ف��دوى  املدعوة  امللف  هذا 
الداخلية - فرع الوقائي، اأي اأن امل�سوؤولية املبا�سرة تقع على عاتق وزير الداخلية يف 
�سرعية املدعو عبد الرزاق اليحيى، ويتم تنفيذ القرار عن طريق جهاز  احلكومة الالَّ
الأمن الوقائي يف حمافظة اخلليل برئا�سة املدعو »اإياد الأقرع« )منت�سب اإىل مدينة 

قلقيلية(. 
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وفيم� يلي ت�ضليط لل�ضوء على بع�ش �جلمعي�ت �خلريية و�أن�ضطته� �لتي تقوم به� 
وذلك على �لنحو �لت�يل:

1-�جلمعية �خلريية �الإ�ضالمية ب�خلليل وفروعه�:

نبذة عن �جلمعية:
اأربعة واأربعون عامًا م�ست يف خدمة وتربية من فقد الأب اأو الأم اأو كليهما، منذ اأن 
تاأ�س�ست اجلمعية اخلريية الإ�سالمية عام )1962م – 1382ه�( على يد كوكبة من اأبناء 
مدينة خليل الرحمن املخل�سني، ومنذ ذلك احلني وعرب جهود املخل�سني من موؤ�س�سني 
اجلمعية  م�ست  للخري،  وحمبني  وحم�سنني  وموظفني  وعاملني  متعاقبة  اإدارية  وهيئات 
الدمعة  ما�سحًة  الب�سمة  را�سمة  حتملها  التي  الإن�سانية  ر�سالتها  وحتقيق  م�سريتها  يف 
عن وجوه اأبنائها من الأيتام وامل�ساكني واملحتاجني وعائالتهم،حتى اأ�سحت ذات فروع 

�ساخمة ت�سم برعايتها اأكرث من )3500( يتيمًا ويتيمة.

�جلمعية م�ضرية عط�ء:
1962 افتتحت اجلمعية بتاأ�سي�س نواة بيت اخلليل اخلريي لالأيتام. بداأ العمل ب)15( 

يتيمًا يف بيت تربع به اأحد موؤ�س�سي اجلمعية احلاج عي�سى عبد النبي النت�سة.
1968  تاأ�س�ست مدر�سة ثانوية اخلليل ال�سرعية.

72-1973  مت اإن�ساء بناء للجمعية يف منطقة احلاووز لي�سم طالب البيت والثانوية 
ال�سرعية.

1977  مت بناء م�ستقل للمدر�سة ال�سرعية للبنني.
1983  مت بناء بيت اخلليل اخلريي لليتيمات واملدر�سة ال�سرعية للبنات.

1985 افتتح م�سغل اخلياطة للجلباب واللبا�س ال�سرعي.
1989 مت ت�سييد بناء م�ستقل للمدر�سة ال�سرعية للبنات.

1990 تاأ�س�ست وقف مزرعة الريان لالأبقار احللوب.
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1998  مت بناء وقف »�سوق الهدى التجاري«
1998  بناء وقف اإ�سكان �سمو الأمري ال�سيخ الدكتور �سلطان القا�سمي حاكم ال�سارقة.

1999 مت افتتاح مكتبة الأنوار الإبراهيمية لالأطفال.
1999 بناء مدر�سة الهدى يف منطقة احلرايق.

2000 مت افتتاح مدر�سة ذكور الرحمة الأ�سا�سية.
2001 افتتاح دائرة الإن�ساءات وامل�ساريع وال�سوؤون القانونية.

2002 البدء يف بناء م�سروع املجمع اخلريي ) منطقة احلرايق (.
2002 افتتاح ق�سم الأيتام والرعاية الجتماعية.

2002 افتتاح وقف خمبزي الرحمة )1، 2(.
2003 افتتاح املقر اجلديد لالإدارة العامة )احلاووز الأول (.

2003 ال�سروع يف بناء وقف مزرعة الريان لالأبقار ) خلة ري�سان (
2004 افتتاح بيت اخلليل اخلريي اجلديد لالأيتام يف منطقة ) دويربان (.

2005 تو�سعة مدر�سة الرحمة الأ�سا�سية للذكور.

2-جمعية �أ�ضدق�ء �ملري�ش ب�خلليل: 
خدمات  وتقدم  فل�سطني  يف  اخلريية  املوؤ�س�سات  اأكرب  من  املري�س  اأ�سدقاء  جمعية 

جليلة يف املجال ال�سحي ومن املوؤ�س�سات التابعة لها.
تاأ�س�ست1967 برئا�سة د.حافظ النت�سة رحمه اهلل، وكانت تهدف اإىل اإقامة م�ست�سفى 

اأهلي يف اخلليل.
وقد تو�سعت جمعية اأ�سدقاء اإىل اإن�ساء امل�ست�سفى الأهلي يف مدينة اخلليل، فقامت 
ب�سراء اأر�س تربعت بجزء من ثمنها بلدية اخلليل وقطعة اأخرى ترّبع بها �سكان مدينة 
اخلليل والفل�سطينيون يف الأردن،كما قامت جمعية اأ�سدقاء املري�س برئا�سة د. حافظ 
1978 باإن�ساء املركز الطبي الأ�سا�سي يف �سوق فل�سطني، كما مت اإن�ساء م�ستو�سف الطوارئ 

)الأمري �سليمان ( يف �سارع عني �سارة حتت رعاية جمعية اأ�سدقاء املري�س.



 105 الكتاب الأ�سود )3(

ويعّد امل�ست�سفى الأهلي يف اخلليل )1( من اأجنح واأكرب امل�ست�سفيات الأهلية يف ال�سفة 
الغربية وله �سمعه طيبة جدًا، لذا ت�سعى اأو�ساط يف ال�سلطة اإىل التدخل يف �سوؤونه، ويف 
هذا ال�سياق فقد و�سل كتاب لإدارة امل�ست�سفى من »وزارة« الداخلية يعرتف فيها بقانونية 

الهيئة الإدارية احلالية فقط حلني اإجراء انتخابات. 
اأع�ساء جدد  اأجل اختيار  اإليها من  اأ�سماء  وبناًء عليه طلبت وزارة الداخلية تقدمي 
للهيئة  انتخابات  لإج��راء  منا�سب  غري  الوقت  اأن  ذريعة  حتت  العدد  ل�ستكمال  للهيئة 
اأن  اإل  ومهنية  م�ستقلة  ل�سخ�سيات  الأ�سماء  من  عدد  امل�ست�سفى  قدمت  وقد  الإداري��ة، 

الداخلية رف�ست الأ�سماء.
عملية  يف  واملخابرات  الوقائي  الأمن  جهاز  من  �سخ�سيات  املو�سوع  يف  تدخل  وقد 
ت�سابق وا�سحة للهيمنة على هذه املوؤ�س�سات، اإذ رف�سوا اإجراء اأي انتخابات واأ�سروا على 
زيادة الهيئة الإدارية من 7-9 قاموا بف�سل اأع�ساء من الهيئة دون وجه حق وبحجة انه 
اآخرين  �ستة  واإ�سافة  ال�سابقني  الهيئة  اأع�ساء  ثالثة من  واإبقاء  �سنوات  قبل 10  اعتقل 
اأ�سدقاء املري�س لنتخابات  من الوقائي واملخابرات وقد دعت الهيئة الإدارية جلمعية 
اأن  اأن الداخلية رف�ست ذلك، واألغت موعد النتخابات لأنها تعلم  اإل  يف 2008/8/21 

النتخابات �ستح�سم جلهة غري مر�سي عنها لدى الأجهزة الأمنية والداخلية.
ويف خطوة غري م�سبوقة يف حمافظة اخلليل، اأقدمت وزارة الداخلية يف حكومة فيا�س 

1- تاأ�س�س امل�ست�سفى الأهلي ومت افتتاحه يف عام 1993م وهو �سرح يقدم خدماته العالجية املتميزة 
راأ�سها  وعلى  العامة  فهناك اجلراحة  الطبية  التخ�س�سات  معظم  ويف  م�ستوياتها  بكافة  واملتوفرة 
البولية وجراحه  وامل�سالك  الكلى  العظام وجراحه  الأع�ساب وجراحه  باملنظار وجراحه  اأجلراحه 
الن�ساء والولدة ، واجلراحة التجميلية، وجراحة الأنف والأذن واحلنجرة، وق�سم الأمرا�س الباطنية 
العامة وتخ�س�س الأطفال واخلداج، وكذلك اأق�سام الطبية اأمل�ساعده كق�سم الأ�سعة واملخترب وبنك 
ويقدم  وغريها،  والتنظري  الكلى  ح�سى  وتفتيت  الطبيعي  والعالج  املر�سي  الت�سريح  وق�سم  الدم 
فرق من  وتتواجد  يوميا  �ساعة   24 مدار  على  العالجية  م�ستويات اخلدمة  اأعلى  الأهلي  امل�ست�سفى 

الأطباء والأخ�سائيني واملمر�سات واملمر�سني والفنيني مبختلف اأق�سام امل�ست�سفى.
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ت�سرف  التي  وهي  للجمعية،  الإداري��ة  للهيئة  انتخابات  اإج��راء  منع  على  ال�سرعية  غري 
حم�سوبة  جديدة  اإداري��ة  هيئة  بتعيني  وقامت  اخلليل،  يف  الأهلي  امل�ست�سفى  اإدارة  على 
كليًا على احلكومة، وتعد الإدارة اجلديدة يف غالبيتها حم�سوبة على الأجهزة الأمنية، 
حيث متَّ تعيني جربين البكري وهو عقيد متقاعد من جهاز الأمن الوقائي، وحممد زياد 
اجلعربي، وهو حم�سوب على جهاز املخابرات الفل�سطينية، ود. �سمري النمورة من حركة 
فتح، ود.�سبحي اأر�سيد من حركة فتح، ود.خليل العبد من فتح، واأبقت على ثالثة من 
الإدارة القدمية وهم: عبد الكرمي الزغري حم�سوب على حركة فتح، ومروان �ساهني من 

حركة فتح، وعز الدين فراح.
فراغ  حدوث  بعد  جديدة  انتخابات  اإج��راء  عن  اأعلنت  قد  القدمية  الإدارة  وكانت 
اإداري، وذلك بعد وفاة رئي�س اجلمعية الدكتور حافظ النت�سة بتاريخ 2007/11/17م، 
ووفاة نائبه عزيز عمرو، وا�ستمرار اعتقال الدكتور عزيز دويك رئي�س املجل�س الت�سريعي 

الفل�سطيني، الذي كان ع�سوًا يف اإدارتها.
وبهذه اخلطوة تكون �سلطة عبا�س - فيَّا�س قد �سربت بكل القيم واملعايري الأدبية 

والقانونية والإن�سانية.

جمعي�ت لرع�ية �الأيت�م يف مرمى �الأجهزة �الأمنية:
الأيتام، ترعى  الغربية جمعيات وموؤ�س�سات متخ�س�سة يف رعاية  ال�سفة  تن�سط يف 
الآلف منهم، وتوفر لهم الدرا�سة واملاأوى و جميع احتياجاتهم و متطلباتهم حلياة كرمية.

منها:
1- اجلمعية الإ�سالمية لرعاية الأيتام يف بيت اأمر.

2- جمعية تفوح لرعاية الأيتام.
3- جمعية بيت اأمر لرعاية الأيتام.

ا�س  عبَّ اتخذته حكومة  الذي  القرار  املغلقة؛ فقد حرم  وح�سب معلومات اجلمعيات 
- فيَّا�س غري ال�سرعية اأكرث من 400 طالب من مدر�سة دورا لرعاية الأيتام من تلقي 
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تعليمهم وبدء العام الدرا�سي اجلديد، ، كما حرم 900 طالب يتيم من تلقي امل�ساعدات 
اخلريية التي تقدمها املدر�سة وكذلك حرمان اأكرث من 40 موظف يعملون بها من م�سادر 

رزقهم. 
اأما يف مدر�سة بيت اأمر؛ فقد حرم قرار امل�سادرة والإغالق اأكرث من 200 طالب يتيم 

من تلقي امل�ساعدات وحرمان 250 طالب من تلقي تعليمهم الأ�سا�سي. 
املدر�سة اأ�س�ست قبل 12 �سنة وفيها مدر�سة حتى ال�سف العا�سر، كما يوجد فيها �سكن 
داخلي لالأيتام يهتم ب�سوؤون 50 طفاًل يتيما من منطقة دورا وترعى املوؤ�س�سة املذكورة 
اأكرث من 900 يتيم، وت�سرف على تعليم 400 طالب وبها 45 موظفًا اعتقل الحتالل 5 

موظفني منهم فيما اختطفت الأجهزة الأمنية الفل�سطينية حما�سب اجلمعية. 
اليد  الآن، و�سع  للقائمني على اجلمعيات حتى  ت�سلَّم  التي مل  القرارات  وقد �سملت 
تفوح  جمعية  حمتويات  م�سادرة  ت  متَّ وقد  م�سادرتها،  بعد  اجلمعيات  حمتويات  على 
لرعاية الأيتام ومن بينها 25 جهاز حا�سوب وملفات وما اإىل ذلك وكذلك م�سادرة اأكرث 
اإىل  اأوًل لالأيتام واملغلقة من قبل الحتالل بالإ�سافة  من 30 حا�سوبًا من مدر�سة بيت 
�سيارات املدر�سة، ويف جمعية بيت اأمر لرعاية الأيتام قاموا مب�سادرة اأكرث من 30 جهاز 

حا�سوب ومكتبة خا�سة بالأطفال. 

�لت�أثري�ت �ل�ضلبية على �إغالق �جلمعي�ت:
اء  جرَّ الفل�سطينية،  ال�ساحة  يف  الأو�ساط  وعديد  الأهلي  املجتمع  �ساحة  القلق  �ساد 
الأهلية،  اجلمعيات  تراخي�س  ب�ساأن  فيا�س،   � عبا�س  �سلطة  عن  ال�سادرة  املرا�سيم 

والعتداءات التي قامت بها اأجهزتها الأمنية بحق هذه املوؤ�س�سات اخلريية.
اأّن هذا املر�سوم هو مقدمة لالنق�سا�س على  اأطراف عدة يف ال�ساحة من  وحّذرت 
عملها  تقييد  اأو  و�سطبها  للمواطنني،  خدماتها  تقدم  التي  والأهلية  اخلريية  املنظمات 
ال�ستبدادي  اأمام احلكم  الطريق  د  ويعبِّ التي فر�سها،  الطوارئ  اإطار حالة  ودورها يف 

املت�سلِّط. 
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ولحظ مراقبون فل�سطينيون اأّن القرار يتزامن مع حملة ا�ستهداف �سر�سة تخو�سها 
الأجهزة الأمنية، على اجلمعيات الأهلية واملوؤ�س�سات اخلريية الإ�سالمية يف اأنحاء ال�سفة 
الغربية، وتخللها العتداء على الكثري منها، واإحراق مقارها، وتدمري حمتوياتها، ونهب 

ما فيها من مواد موجهة خلدمة املواطنني واجلمهور. 
كما اأّن �سلطات الحتالل، ما زالت توا�سل حملتها املت�ساعدة على تلك املوؤ�س�سات، 
اإ�سافة  م�سئوليها،  من  العديد  اختطاف  اإىل  الأخ��رية  ال�سهور  يف  عمدت  واأنها  خا�سة 

ملداهمة مقارها والعبث مبحتوياتها، ف�ساًل عن اإغالقها.
وقد اأعلنت املوؤ�س�سات احلقوقية، اأنها تنظر بخطورة بالغة اإىل ذلك املر�سوم، وتعتربه 
مقدمة لالنق�سا�س على منظمات املجتمع املدين، و�سطبها، اأو تقييد عملها، ودورها يف 

اإطار حالة الطوارئ القائمة يف الأرا�سي الفل�سطينية املحتلة. 
حق  وهو  اجلمعيات،  تكوين  يف  باحلق  خطريًا  م�ّسًا  ل  ي�سكِّ املر�سوم  هذا  ب��اأّن  علما 
اأ�سا�سي من حقوق الإن�سان يكفله القانون الأ�سا�سي املعدل لعام 2003 مبوجب املادة 26 
التي تن�ّس على حق الفل�سطينيني يف ت�سكيل النقابات واجلمعيات والحتادات والروابط 
املفرو�سة  القيود  يزيد من  اأن  �ساأنه  للقانون، ومن  وفقًا  ال�سعبية،  واملوؤ�س�سات  والأندية 
اأ�ساًل على اجلمعيات مبوجب قانون اجلمعيات اخلريية والهيئات الأهلية ال�سادر عن 

ال�سلطة عام 2000.
ويف �سوء ذلك، طالبت املراكز بعدم العبث بالأو�ساع القانونية القائمة بذريعة حالة 
والأح��وال،  الظروف  كل  يف  اجلمعيات  تكوين  يف  الد�ستوري  احلق  واح��رتام  الطوارئ، 
وحتييد املجتمع املدين واحلفاظ على ا�ستقالل املنظمات واجلمعيات وا�ستمرار عملها، 
ور الذي تقوم به منظمات املجتمع املدين يف ظروف الأزمة  وت�سدد على اأهمية وحيوية الدَّ
للمدنيني  وغريها  والطبية  والإغاثية  الإن�سانية  اخلدمات  تقدمي  يف  خا�سة  القائمة، 

الفل�سطينيني.
من جهتها و�سفت القوى ال�سيا�سية على ال�ساحة الفل�سطينية املرا�سيم ال�سادرة �سد 
اجلمعيات واملالحقات التي تنفذها الأجهزة الأمنية باأنها خطوة ل تن�سجم مع الدعوات 



 109 الكتاب الأ�سود )3(

التي تدين وترف�س نهج العنف، ل مربر لها، وتعيدنا من جديد للنهج الفردي املجايف 
ملنطق امل�ساركة والقيادة اجلماعية، الذي قاد ال�ساحة الفل�سطينية اإىل طريق م�سدود.

للمواطن  املكت�سبة  والدميقراطية  املدنية  باحلقوق  مي�س  اإجراء  املر�سوم،  يف  وراأت 
تعطيل  وفيه  القانون،  يكفلها  التي  الدميقراطية  الآليات  عن  ويقفز  الأهلي،  وللمجتمع 
والنيابة  والق�سائية  الت�سريعية  لل�سلطات  وجتاهل  الدميقراطية،  واملكت�سبات  للحياة 

العامة.
كما �ساد القلق العارم من »املر�سوم الرئا�سي« املثري للجدل، اأو�ساطًا �سيا�سية وقانونية، 
قانونية«  »جمزرة  له  الناقدون  �سماه  ما  �سياق  يف  ياأتي  الذي  عليه،  الفعل  ردود  وتوالت 

ترتكبها حكومة رام اهلل غري ال�سرعية ب�سكل »م�ستبّد« منذ حزيران/ يونيو 2007.
د املعنيون بهذه امل�ساألة على اأّن وجود موؤ�س�سات املجتمع الأهلي غاية يف الأهمية،  و�سدِّ
كما اأّن بع�سها �ساعدت على اخرتاق احل�سار، ومواجهة الظروف ال�سعبة التي يعي�سها 
الفل�سطينيون يف وجه الت�سييق والتجويع، وكان لها اأثرها يف ت�سليب عودهم و�سمودهم 

يف وجه الحتالل.
الأهلية،  املوؤ�س�سات  للرقابة على  اأنها مفتاح جديد  اآخرون  فيها مراقبون  راأى  فيما 
رين من العتداء على حق من  وهذا ل يجوز، فمن حق املواطن العمل بكل حرية، حمذِّ

حقوق املواطن التي اأقّرتها املبادئ والقوانني يف الت�سريع الفل�سطيني.
املوؤ�س�سات  الرقابة على تلك  العمل يريدون حتديد  ال�سلطة بهذا  اأّن فريق  ولحظوا 
املوؤ�س�سات  على  الرتكيز  واأن  الأول،  املقام  يف  �سيا�سية  رقابة  ذاتها  بحد  وهي  الأهلية، 
الأهلية وموؤ�س�سات املجتمع املدين يف هذه الفرتة، لأّن معظم تلك املوؤ�س�سات هي حلركة 
واإن كان هدفها يف املقام الأول تقدمي  اأو لأ�سخا�س مقربني وحم�سوبني عليها،  حما�س 

خدمات اإن�سانية. 
وقد اأجمعت املحافل القانونية على اأن حكومة رام اهلل غري ال�سرعية ترتكب »جمزرة 
قانونية«، واأّن املرا�سيم التي ت�سدرها عبارة عن »حماكم تفتي�س كهنوتية«، واإعادة اإنتاج 

�سيا�سة من�سب »�سابط الإدارة املدنية«. 
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�خلريية  و�ملوؤ�ض�ض�ت  �جلمعي�ت  ه��ذه  بحق  �النته�ك�ت  الأب��رز  ر�ضد  يلي  وفيم� 
و�لثق�فية و�لتعليمية:

٭ بت�ريخ 2008/6/18م: اقتحمت اأجهزة اأمن عبا�س يف طولكرم مقر جمعية 
الإغاثة الطبية و�سادرت جميع حمتوياتها. 

النادي  مقر  بطولكرم  الأمنية  الأجهزة  اقتحمت  2008/8/6م:  بت�ريخ  ٭ 
بال  حمتوياته  جميع  مب�سادرة  وقامت  طولكرم  حمافظة  يف  الريا�سي  الجتماعي 
مل  واملالب�س  الريا�سيني  »منا�سف«  وحتى  التن�س  وط��اولت  ريا�سية  ك��اأدوات  ا�ستثناء، 
ت�سلم من اأيديهم. ومما يجدر ذكره اأنَّ النادي الجتماعي الريا�سي قد اأغلق قبل ذلك 
بقرار ر�سمي من قبل قوات الحتالل ال�سهيوين ملدة �سنتني، ومت تهديد هيئته الإدارية 

باعتقالهم اإن اأعيد فتحه.
للثقافة  الأن��وار  مركز  الأمنية  الأجهزة  اقتحمت  2008/8/7م:  بت�ريخ  ٭ 
الدخول  من  الطلبة  ومنعت  حمتوياته  و�سادرت  املدينة  جنوب  دورا  بلدة  يف  والفنون 
باإغالقه  ع�سكريًا  اأم��رًا  اأ�سدرت  لذلك  بالإ�سافة  داخله،  من  معلمني  واختطفت  اإليه، 
املركز لالقتحام من قبل قوات الحتالل وحتطيم  تعر�س  اأن  و�سبق  اآخر.  اإ�سعار  حتى 

حمتوياته واإغالقه عدة مرات
٭ بت�ريخ 2008/8/7م: اقتحمت قوات كبرية من الأجهزة الأمنية مركز تفوح 
للثقافة والفنون يف بلدة تفوح غرب املدينة وت�سادر حمتوياته من اأجهزة كمبيوتر وكتب 
وحطمت اأثاثه، واختطفت ثالثة من العاملني فيه. وقدرت اخل�سائر التي حلقت باملركز 

الذي اأ�س�س حديثا باأكرث من مئة األف دولر
الأمنية مدر�سة  الأجهزة  قوات كبرية من  اقتحمت  بت�ريخ 2008/8/7م:  ٭ 
الأق�سى لالأيتام التابعة للجمعية اخلريية الإ�سالمية يف بلدة بيت اأول، و�سادرت ملفات 
الطلبة الأيتام واأجهزة احلا�سوب وبا�سات املدر�سة، واختطفوا عددًا من العاملني فيها. 
٭ بت�ريخ 2008/8/9م: الأجهزة الأمنية تغلق املجمع الإ�سالمي يف الظاهرية، 

جنوب مدينة اخلليل.
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٭ بت�ريخ 2008/8/9م: الأجهزة الأمنية تغلق املركز الثقايف يف تفوح.
٭ بت�ريخ 2008/8/9م: الأجهزة الأمنية تغلق جمعية بيت اأول اخلريية، غرب 

اخلليل.
٭ بت�ريخ 2008/8/9م: الأجهزة الأمنية تغلق دار الأيتام يف بيت اأمر �سمال 

مدينة اخلليل.
وجلني  الهدى،  مطبعتي:  تغلق  الأمنية  الأج��ه��زة  2008/8/9م:  بت�ريخ  ٭ 

مبدينة اخلليل.
٭ بت�ريخ 2008/8/11م: اقتحم ما يزيد عن 45 عن�سرًا من جهاز املخابرات 
الفل�سطينية يف حمافظة اخلليل، وباأوامر من م�سوؤول املخابرات يف مدينة حلحول ح�سن 
عطا زماعرة، كاًل من: مقر جمعية بيت اأمر لرعاية الأيتام واعتدوا على اأحد املراجعني 
بالأطفال  تتعلق  وملفات  �سحب  وماكينات  حا�سوب  جهاز   25 م�سادرة  ومت  وموظف. 
التابعة  املخيطة  عبا�س،  حممود  لإم��رة  التابعة  الأم��ن  اأجهزة  اقتحمت  كما  الأي��ت��ام. 
للجمعية اخلريية الإ�سالمية، املغلقة من قبل جنود الحتالل بقرار �سهيوين، و�سادروا 
ماكينات خياطة ومالب�س لالأيتام واليتيمات. كما اقتحمت اأجهزة حممود عبا�س، جمعية 
الر�سالة العلمية والتي تقدم دعمًا ماليًا للطالب الفقراء واملحتاجني من طلبة اجلامعات 
)البكالوريو�س واملاج�ستري(، وهذه اجلمعية مرخ�سة وتعمل �سمن قانون وزارة احلكم 
املحلي. وكذلك، مطبعة الهدى فقد اقتحمها جهاز الأمن الوقائي، وتقع على مقربة من 

جمعية الر�سالة العلمية يف �سارع عني �سارة باملدينة.
٭ بت�ريخ 2008/8/16م: اقتحمت الأجهزة الأمنية عددًا من امل�ساجد ومراكز 
حتفيظ القران الكرمي بال�سفة املحتلة، وعاثت فيها ف�سادًا وتدمريًا فيها، و�سادرت بع�س 
الأثاث من امل�ساجد ومراكز حتفيظ القران الكرمي من بينها م�ساحف. ويف حمافظة 
الإغاثة  جمعية  مقر  ا�س  عبَّ حممود  لإمرة  التابعة  الأمنية  الأجهزة  اقتحمت  طولكرم، 

الطبية، و�سادرت جميع حمتوياتها.
٭ بت�ريخ 2008/8/18م: اأقدمت الأجهزة الأمنية، وا�ستكماًل لدور الحتالل 
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اإ�سعار  واإغالقه حتى  والعبث مبحتوياته وم�سادرتها  الن�سوي  الأمل  اقتحام مركز  على 
اآخر.

دورا  مقر جمعية  الوقائي«  »الأم��ن  اقتحم جهاز  بت�ريخ 2008/8/18 م:  ٭ 
اخلريية لرعاية الأيتام، ويف وقت متزامن ا�ستدعى مدير مكتب »وزارة« الداخلية اأحد 
العاملني يف الهيئة الإدارية احلالية للح�سور اإىل املكتب، حيث كان يف ا�ستقباله من مدير 
الرزاق  الداخلية عبد  الوقائي ومدير املخابرات و�سلموه كتابًا من »وزير«  الأمن  مكتب 
اإدارية جديدة مكونة  الإدارية احلالية وتعيني هيئة  الهيئة  اليحيى، والذي يق�سي بحل 
من 7 اأ�سخا�س جلهم من جهازي املخابرات والوقائي، وقد طلب مدير مكتب الداخلية 

ت�سليم مفاتيح اجلمعية للهيئة الإدارية اجلديدة. 
٭ بت�ريخ 2008/8/19م: اقتحمت الأجهزة الأمنية اجلمعية اخلريية يف بلدة 
دورا جنوب اخلليل، وقامت مب�سادرة بع�س حمتوياتها واإغالقها، واأ�سارت امل�سادر لنية 
 َّ متمَ منها،  مقربة  باأخرى  احلالية  اجلمعية  اإدارة  ا�ستبدال  القمعية  عبا�س  اأمن  اأجهزة 

ا�س »الدايتونية«. ت�سكيلها �سلفًا وفق معايري اأجهزة عبَّ
بلدة  يف  اجلمعية  مقر  الأمنية  الأجهزة  اقتحمت  2008/8/19م:  بت�ريخ  ٭ 
عن  م�سادر  وك�سفت  واإغالقها،  حمتوياتها  مب�سادرة  وقاموا  اخلليل،  �سمال  ترقوميا 
قيام اأجهزة عبا�س بت�سكيل هيئة اإدارية ح�سب معايري �سلطة عبا�س ل�ستبدالها بالهيئة 

الإدارية احلالية.
٭ بت�ريخ 2008/8/20م: اقتحم الع�سرات من الأجهزة الأمنية يف بلدة يطا 
جنوب حمافظة اخلليل املحتلة مقر اجلمعية اخلريية الإ�سالمية ومرافقها من مدار�س 
وريا�س اأطفال واأغلقوها وعينوا هيئة اإدارية مقربة منها بدًل من الهيئة الإدارية القدمية.
املدينة  جنوب  يطا  يف  الأمنية  الأجهزة  اقتحمت  2008/8/20م:  بت�ريخ  ٭ 
اجلمعية الإ�سالمية ومدر�ستي الأن�سار للذكور والإناث ورو�سة اأطفال واأغلقتها وقامت 
بتعني اإدارة جديدة مقربة منها وقامت الأجهزة الأمنية بتهديد الهيئة الإدارية بالعتقال 
�سكرترية  وا�ستجوبت   ، �سناران  حممود  اجلمعية  �سر  اأم��ني  واعتقلت  ي�ستقيلوا  مل  اإن 
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د فن�سة. اجلمعية اأم حممَّ
حممود  ل�سلطة  التابعة  الأمنية  الأجهزة  اأغلقت  2008/08/21م:  بت�ريخ  ٭ 
ا�س، اإذاعة »البيان« يف مدينة رام اهلل، بحجة عدم ح�سولها على الرتاخي�س الالزمة  عبَّ

للعمل. 
التي تعنى بق�سايا  البيان  اإذاعة  اأمنية داهمت مقر  اإن قوة  وقالت م�سادر حملية: 
الإذاع��ة  يف  العاملني  من  اثنني  واعتقلت   ،)8/19( الثالثاء  ظهر  والرتبية،  الأ�سرة 

واأغلقت مقرها. 
وبح�سب امل�سادر، فاإنَّ الأجهزة الأمنية طلبت من العاملني يف الإذاعة توقيع تعهد 

�سخ�سي بعدم العمل فيها، اإىل حني احل�سول على الرتاخي�س الالزمة. 
بن�سبة  وحتظى  املا�سي،  اأيار  يف  العمل  بداأت  البيان  اإذاعة  اأنَّ  ذكره،  اجلدير  ومن 

عالية من امل�ستمعني يف ال�سفة الغربية وتبث اأنا�سيد اإ�سالمية ومدائح نبوية.
الإ�سالح  جمعية  مقر  الأمنية  الأجهزة  اقتحمت  2008/8/21م:  بت�ريخ  ٭ 
رزق  نائل  اأبو  مديرها  واعتقلت  باإغالقها  وقامت  حمتوياتها  جميع  و�سادرت  اخلريية 

والإداري د.عامر جوابرة واملحا�سب حممد طوطح بعد اقتحام �سكنهم
قلقيلية  الأمنية يف  الأجهزة  ٭ بت�ريخ 2008/8/21م: قامت قوة كبرية من 
مبحا�سرة منازل عائلة امل�سري يف املدينة مبا فيهم منزل نائب رئي�س البلدية د. ها�سم 
امل�سري، حيث �سلمتهم طلب ا�ستدعاء لرجل الأعمال الكبري �سقيقهم بالل امل�سري يف 
خطوة لل�سغط على الدكتور ها�سم للتخلي عن البلدية التي يقوم عليها بعد اأن اعتقلت 

قوات الحتالل رئي�سها وجيه نزال
٭ بت�ريخ 8/23/ 2008م: اقتحمت الأجهزة الأمنية مقر اجلمعية اخلريية 
يف يطا جنوب مدينة اخلليل، وقامت بعزل الإدارة املنتخبة، كما طلبت العنا�سر الأمنية 
من رئي�س اجلمعية املنتخب حممود �سناران التوقيع على ت�سليمهم اجلمعية، حيث رف�س 
ذلك وقال لهم: اإنكم اغت�سبتم اجلمعية اغت�سابًا، ولن اأ�سلمكم اجلمعية حتى لو قطعتم 

راأ�سي، حينها قاموا باعتقاله فورًا.
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حممود  لإمرة  التابعة  الأمنية  الأجهزة  اقتحمت  2008/8/26م:  بت�ريخ  ٭ 
منتدى  ومقر  املدينة.  يف  العفاف  جمعية  مقر  من:  كاًل  طولكرم،  حمافظة  يف  ا�س  عبَّ

اخلريجني يف قرية دير الغ�سون، و�سادروا بع�س امللفات اخلا�سة منهما.
٭ بت�ريخ 2008/8/27م: اقتحمت الأجهزة الأمنية مقّر جمعية العفاف يف 
املدينة ومقر منتدى اخلريجني يف قرية دير الغ�سون و�سادروا بع�س امللفات اخلا�سة 
منهما، وا�ستدعوا كل من »ال�سيخ عدنان ال�سفاريني رئي�س الهيئة الإدارية جلمعية العفاف 
وحازم عمر رئي�س الهيئة الإدارية ملنتدى اخلريجني ويزيد خ�سر ع�سو الهيئة الإدارية 
ملنتدى اخلريجني« للمراجعة يف مقر جهاز املخابرات يف املدينة لال�ستجواب والتحقيق.

بي�ن�ت �إد�نة ملم�ر�ض�ت حكومة فيَّ��ش غري �ل�ضرعية:
٭ بت�ريخ 2008/08/25 م:ا�ستنكرت كتلة ال�سيديل الفل�سطيني ما تقوم به 
حكومة �سالم فيا�س غري ال�سرعية يف رام اهلل من تهديد لل�سيادلة وابتزازهم ومنعهم 

من امل�ساركة يف الن�ساطات النقابية التي تعقدها كتلة ال�سيديل. 
وقالت الكتلة يف بيان �سحفي: »تاأبى حكومة رام اهلل اإلَّ اأن تر�سخ النق�سام وتدمر 
ا�س ولقمة عي�سهم لتمرر �سيا�ساتها غري  الن�سيج الجتماعي للمجتمع م�ستغلة اأرزاق النَّ
وتبتزهم  املجتمع  من  مثقفة  طبقة  بعقول  بال�ستهانة  تقوم  اليوم  هي  فها  الأخالقية، 
خ�سية ومتنعهم من امل�ساركة  باأ�سلوب رخي�س وغري اأخالقي وحتجر على حرياتهم ال�سَّ

يف ن�ساطات نقابية تخ�س ال�سيادلة«. 
ال�سيادلة  زمالئنا  مع  التعامل  يف  الرخي�س  »الأ�سلوب  ب�سدة  الكتلة  وا�ستنكرت 
يف  م�ساركتهم  حال  يف  رواتبهم  بقطع  وابتزازهم  ال�سخ�سية  حرياتهم  على  واحلجر 

اأن�سطتنا النقابية«. 
ودعت كتلة ال�سيديل نقابة ال�سيادلة اإىل التفّرغ اإىل العمل النقابي املهني وتطوير 
املهنة بدل من الن�سغال باملناكفات ال�سيا�سية، كما دعت ال�سيادلة اإىل عدم اللتفات 
خي�سة، مثمنة جهودهم العظيمة يف خدمة وطنهم اإىل مثل هذه الدعوات والتهديدات الرَّ
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دان النواب الأ�سرى من كتلة »التغيري والإ�سالح«  ٭ بت�ريخ 2008/8/17م: 
�س لها املوؤ�س�سات اخلريية واخلدمية يف املدينة،  الربملانية يف طولكرم، احلملة التي تتعرَّ

والتي �سملت مداهمة عدد كبري منها وم�سادرة حمتوياتها بالكامل. 
زيدان  الرحمن  املهند�س عبد  املحافظة  نواب  باأ�سماء  واأفاد ت�سريح �سحفي موقع 
وال�سيخ فتحي قرعاوي وال�سيخ ريا�س رداد، اأنَّ هذه احلملة على موؤ�س�سات مدنية توفر 
اخلدمات اخلريية والثقافية والريا�سية والجتماعية للمواطنني، وال�سرائح املهم�سة يف 
املجتمع، تعرّب عن حالة من الإفال�س الأخالقي وال�سعور بالعجز الذي تعي�سه الأجهزة 
الأمنية، اإزاء نظرة املجتمع الفل�سطيني لها كاأجهزة تنفذ اأجندة احتاللية، وت�سهر على 

اأمن الحتالل و�سالمته. 
وم�سى الت�سريح يقول: »نتحدى اأيًا كان يف هذه ال�سلطة اأو غريها اأن يثبت لأحد اأن 
جمعيات تهتم بالأمومة والطفولة والريا�سة وغريها، ميكن اأن يكون لها دور يف تقوي�س 

ال�سلطة التي تعمل الأجهزة حلمايتها«. 

و�قع �ملوؤ�ض�ض�ت �خلريية يف حم�فظ�ت �ل�ضفة �لغربية
يف �ضوء �حلملة »�لد�يتونية« �مل�ضعورة عليه�:

�س لها املوؤ�س�سات اخلريية باأنواعها يف حمافظات  مل تتوقف احلملة ال�سر�سة التي تتعرَّ
ال�سفة الغربية من قبل اأجهزة اأمن عبا�س، بل زادت وتريتها وتزامنت مع تن�سيق كامٍل 
مع قوات الحتالل؛ حيث عمدت �سلطة »دايتون« والحتالل من خالل خطط ممنهجة 
واإمعانًا يف جرميتها  ال�سفة،  املوؤ�س�سات اخلريية يف  واقع  تغيري جذري يف  اإحداث  اإىل 
وجمزرتها بحق موؤ�س�سات املجتمع الفل�سطيني اخلريية الراعية للعوائل الفقرية والأيتام، 
اإدارات  بتعيني  وال�سمعة  ال�سيت  ء  �سيِّ اجلهاز  هذا  يقوم  اإذ  وال�سهداء،  الأ�سرى  واأ�سر 
جديدة لتلك املوؤ�س�سات واجلمعيات اخلريية، بعد اإقالة الإدارة القدمية املنتخبة، وتكون 
نة اأع�ساوؤها،  عملية التعيني بطريقة ف�سائلية اأمنية فا�سحة؛ فالإدارات اجلديدة املعيَّ
ا اأ�ساليب القتحام واملداهمات، فتتم  كلهم من مندوبي الأجهزة الأمنية »الدايتونية«، اأمَّ
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ب�سكل يظهر  اأ�سطحها  واعتالء  ات اجلمعيات،  مل حول مقرَّ الرَّ اأكوام  و�سع  عن طريق 
اأنهم قاموا بعمل وطني ُيفتخر به، بينما هو يف حقيقته حت�سني ممجوج ل�سيا�سة الإق�ساء 
من جانب، وت�ساوق فا�سح مع خطط الحتالل يف الق�ساء على العمل اخلريي والتنموي 

يف املجتمع الفل�سطيني من جانب اآخر.
يتم  التي  ات  املرَّ كل  ففي  ومربمج؛  منظم  ب�سكل  والنتهاكات  املمار�سات  هذه  وتتم 
عًا من وزير الداخلية  فيها عزل الإدارات املنتخبة وتعيني اأخرى جديدة، ياأتي الأمر موقَّ
ة »فدوى ال�ساعر« مدير  يف حكومة فيَّا�س الال�سرعية، وتقوم مبتابعة هذا امللف املدعوَّ
اها، ويعني  عام املنظمات غري احلكومية يف وزارة الداخلية -فرع الوقائي-؛ هذا م�سمَّ
ذلك اأنَّ امل�سوؤولية الكربى تقع على عاتق وزير الداخلية يف احلكومة غري ال�سرعية املدعو 
عبد الرزاق اليحيى، ويتم تنفيذ القرار عن طريق جهاز الأمن الوقائي برئا�سة املدعو 

»اإياد الأقرع« من قلقيلية.
ط�لت  �لتي  �الإجر�مية  و�النته�ك�ت  �ملم�ر�ض�ت  �أ�ضك�ل  �أب��رز  �ش  نلخِّ �أن  وميكن 

�ملوؤ�ض�ض�ت �خلريية يف �ل�ضفة �لغربية فيم� يلي:
اأو  الإداري��ة  الهيئات  اأع�ساء  من  اخل��ريي؛  العمل  يف  املوؤثرة  العنا�سر  اختطاف   -
عنهم،  الإفراج  مقابل  ال�ستقالة  على  وم�ساومتهم  املوؤ�س�سات،  لهذه  التابعني  املوظفني 
ب  حتى و�سل الأمر اإىل درجة التهديد بالقتل يف حال ف�سل اخلطوات الأوىل، مما ي�سبِّ

اإرباكًا كبريًا يف اأداء املوؤ�س�سات و�سري عملها.
- اإغالق الع�سرات من املوؤ�س�سات اخلريية العاملة منذ �سنوات يف ال�سفة الغربية، 
من خالل �سيا�سة فر�س الرتاخي�س ملمار�سة اأعمالها واإ�سغالها بو�سعها القانوين بدًل 

من تفّرغها خلدمة الأيتام واأبناء ال�سهداء والأ�سرى.
الالزمة  الرتاخي�س  منح  الال�سرعية  فيَّا�س  حكومة  يف  الداخلية  وزارة  رف�س   -
وبرامج  اأطفال  وريا�س  مدار�س  من  لها؛  التابعة  والأق�سام  املوؤ�س�سات  عمل  ل�ستمرار 
اإىل  املمار�سات  انحلت عقدة؛ حيث تهدف هذه  كلما  العقد  املزيد من  واإيجاد  �سحية، 

تفريغ املوؤ�س�سات اخلريية من م�سمون عملها، وهو خدمة املجتمع الفل�سطيني.
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- تدمري البنية التحتية واملعلوماتية لدى هذه املوؤ�س�سات من خالل احلرق والتدمري 
املوؤ�س�سات، التي  اإرباكًا كبريًا يف عمل  ب  والنهب والتخريب و�سرقة الأجهزة، مما ي�سبِّ

تعتمد اعتمادًا كليًا على نظام الأمتتة.
ال�سفة  يف  ال�سهيوين  والحتالل  »دايتون«  �سلطة  بني  املتوا�سل  الأمني  التن�سيق   -
اخلريية  والربامج  امل�ساريع  لت  فتعطَّ التام؛  بال�سلل  املوؤ�س�سات  هذه  اأ�ساب  الغربية، 
على  اخلريي  العمل  تلقاها  قوية  �سفعة  والعتقالت  املداهمات  كانت  فقد  والإغاثية، 
عن  الحتالل  حم��اولت  كل  عجزت  ال��ذي  العمل  لتنهي  فيا�س،   � عبا�س  اأم��ن  اأجهزة 

اإق�سائه واحلدِّ منه يف ال�سابق.
- ت�سويه �سمعة املوؤ�س�سات اخلريية من خالل التهامات بالف�ساد املايل والأخالقي، 
واتهامها باحلزبية والتوظيف عن طريق املح�سوبية، ووجودها كغطاء لأعمال اأخرى غري 
معلنة، وربط هذه املوؤ�س�سات قدر امل�ستطاع ب�سخ�سيات مالحقة قانونيًا من ال�سلطة اأو 

الحتالل كذريعة لإغالقها.
اأية  لي�س لهم  اأ�سخا�س  باإدارة  الزكاة، وت�سكيل جلان مركزية  - جتميد عمل جلان 
عالقة بالعمل اخلريي وتنق�سهم اخلربة الكافية والنزاهة املطلوبة، ف�ساًل اأنَّ غالبيتهم 

ينتمون اإىل تيار ال�سلطة.
- الإيعاز بتحويل كل ملفات الأيتام من اجلمعيات اخلريية اإىل جلان الزكاة املركزية 
ت�ستوعب  ومراكز  ومدار�س  موؤ�س�سات  اإىل  اأ�ساًل  تفتقر  والتي  الأوق��اف،  لوزارة  التابعة 
هذه الأعداد الهائلة من الأيتام، ول تكفيهم املعي�سة بعزة وكرامة، لتكون هذه اخلطوة 

الأخطر التي يق�سد بها �سلُّ العمل اخلريي يف ال�سفة الغربية.
- تن�سيق �سلطة »دايتون« مع املوؤ�س�سات البنكية من خالل جتميد احل�سابات البنكية 
اخلا�سة بالعديد من املوؤ�س�سات اخلريية العاملة يف ال�سفة الغربية، وا�ستالم احلوالت 
ا اأدى اإىل عدم �سرف م�ستحقات الأيتام ل�سهور متتالية، وانقطاع  املالية اخلا�سة بها، ممَّ

رواتب املوظفني، ومالحقة م�سادر التمويل والتحويل لهذه املوؤ�س�سات.
- رف�ست �سلطة عبا�س - فيا�س غري ال�سرعية منح الإذن با�ست�سدار �سندات قب�س 
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و�سرف جلمع التربعات للموؤ�س�سات اخلريية، بهدف ت�سييق اخلناق اأكرث على عمل هذه 
املوؤ�س�سات.

ت على ممار�سة حقها يف العمل وبكافة ال�سبل امل�سروعة متَّ  بع�س اجلمعيات التي اأ�سرَّ
تهديدها ب�سكل مبا�سر من خالل جمع اأع�ساء هيئتها املختلفة وموظفيها، والطلب منهم 

بوقف الن�ساطات دون اأي م�ستند قانوين.
باأ�سماء  ك�سف  تقدمي  فيها  انتخابات  اإج���راء  ر  تقرِّ التي  اجلمعيات  من  يطلب   -
لالأجهزة  الكايف  الوقت  يعطي  وهذا  النتخابات،  اإج��راء  من  �ساعة   72 قبل  املر�سحني 

اأملنية لوقف تر�سيح بع�س الأ�سماء اأو ال�سغط على الآخرين لالن�سحاب من الرت�سح.
واجلمعيات  املوؤ�س�سات  يعملون يف  الذين  املوظفني  على  الأمنية  الأجهزة  ت�سرتط   -
اخلريية احل�سول على �سهادة »ح�سن �سرية و�سلوك« من الأجهزة الأمنية؛ والتي تبادر 
تلك  يف  قبولهم  اأمام  عائقًا  ل  ي�سكِّ مما  ال�سهادة  هذه  املوظفني  اإعطاء  برف�س  بدورها 

املوؤ�س�سات،ح�سب قوانني واأنظمة الوزارة.
يارات واحلافالت التي تعمل  زمة لل�سَّ اخي�س الالَّ - ترف�س دائرة ال�سري اإعطاء الرتَّ
ل عائقًا اآخر اأمام نقل الطالب وتقدمي  يف هذه املوؤ�س�سات واملدار�س التابعة لها، مما ي�سكِّ
اخلدمات لهم، وت�ستخدم الأجهزة الأمنية هذا الإجراء من اأجل اإغالق هذه اجلمعيات 

واملدار�س من قبل القائمني عليها، واإنهاء خدماتها لأبناء ال�سعب الفل�سطيني.
ر�سمية  ق��رارات  الغربية  ال�سفة  يف  الوقائي«  »الأم��ن  ى  ي�سمَّ ما  جهاز  م  يقدِّ مل   -
ند القانوين  بالإغالق خالل اقتحامه للموؤ�س�سات اخلريية يف ال�سفة؛ لأنَّه ل ميلك ال�سَّ
اخلية وال�سوؤون الجتماعية  ملنع عمل هذه املوؤ�س�سات التي تعمل حتت مظلة »وزارتي« الدَّ
منذ �سنوات طويلة، واإمنا جلاأ هذا اجلهاز اإىل تطبيق خطة اإجرامية جديدة لال�ستيالء 
على هذه املوؤ�س�سات واإغالقها عرب ت�سكيل هيئات اإدارية جديدة، وفر�سها عنوة على تلك 

ة ونزيهة. املوؤ�س�سات، وطرد الهيئات الإدارية التي جاءت اإثر انتخابات حرَّ
وجملة القول، فاإنَّ هذه احلملة امل�سعورة من قبل �سلطة عبا�س وحكومتها الال�سرعية 
واأجهزتها الأمنية ت�ستهدف فقط املوؤ�س�سات الإ�سالمية يف حني يطلق العنان لغريها من 
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املوؤ�س�سات يف العمل والن�ساط.
وعلى الّرغم من كل هذه العتداءات واملمار�سات الإجرامية اإلَّ اأنه مل يتم، ولو ملرة 
واحدة العثور يف مكاتب هذه املوؤ�س�سات على مواد ممنوعة اأو خملَّة بالأمن العام، الأمر 
حول  كبرية  ا�ستفهام  عالمات  عليها  وي�سع  �سرعيتها،  املمار�سات  هذه  كل  يفقد  الذي 

خططها واأهدافها.
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المبحث الثالث:

االعتقال واالإق�شاء الوظيفي
�شد اأئمة امل�شاجد واالأكادمييني

متهيد:

منذ احل�سم يف قطاع غزة بتاريخ 2007/6/14م، بداأت عملية الإق�ساء الوظيفي اأو 
الف�سل التع�سفي، حيث جرى اإق�ساء الآلف عن وظائفهم يف ال�سفة الغربية املحتلة، وقد 
ر�سد اجلزء الأول من الكتاب الأ�سود تلك الظاهرة ال�سوداء التي متار�سها �سلطة عبا�س، 
ا�ستمرت  ولكنها ظاهرة  ال�سرعية،  فيَّا�س غري  عار يف جبني حكومة  و�سمة  واأ�سبحت 
ة الزمنية التي ر�سدها  اإذ بعد مرور اأكرث من �سنة ون�سف ال�سنة من املدَّ وا�ستفحلت، 
الكتاب الأ�سود يف جزئه الأول، ل يزال املواطن الفل�سطيني يف ال�سفة ينظر نظرة حزن 
والتي  الوظيفي،  للف�سل  وا�سعة  به �سلطة »دايتون« من عمليات  ملا تقوم  واأ�سًى  وح�سرة 
تتم لأ�سباب بالتاأكيد ل تعود للكفاءة اأو التح�سيل العلمي، بل لالنتماء ال�سيا�سي وتو�سية 
الأجهزة الأمنية، ولعلَّ هذا الإق�ساء الوظيفي املتعمد ي�سعى اإىل عزل حركة حما�س عن 
ممار�سة دورها يف خدمة وتنمية املجتمع الفل�سطيني تربويًا وتعليميًا يف ال�سفة املحتلة، 
وفيما يلي ر�سد لظاهرة الإق�ساء الوظيفي يف اأهم جمالني يقومان على تربية وتعليم 

املواطن الفل�سطيني، وهما امل�ساجد واملوؤ�س�سات التعليمية من مدار�س وجامعات:
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�الإق�ض�ء �لوظيفي و�العتق�ل يط�ل �أئمة �مل�ض�جد:
امل�ساجد؛  خطباء  بحق  التع�سفية  ممار�ساتها  ال�سرعية  غري  فيا�س  حكومة  وا�سلت 
حيث منعت اإماًما يعمل منذ 23 عامًا يف حمافظة طولكرم من اخلطابة. واأ�سدرت وزارة 
الأوقاف التابعة ل�حكومة فيا�س غري ال�سرعية، قراًرا مبنع ال�سيخ يا�سني هدبة من قرية 
كتبه  الذي  بالن�س  يلتزم  مل  لأنه  وذلك  اخلطابة؛  من  طولكرم  حمافظة  ق�ساء  قفني 
ج الأو�ساع يف ال�سفة الغربية �سد حركة »حما�س«،  الوزير حممود الهبا�س، والذي يوؤجِّ

ويربر ممار�سات اأجهزة اأمن ال�سلطة �سد املواطنني يف ال�سفة الغربية«. 
عن  بالكف  ال�سرعية  غري  فيا�س  حكومة  طالبت  فل�سطني«  علماء  »رابطة  وكانت   

ممار�ساتها �سد خطباء امل�ساجد، وعدم اإجبارهم على خطب بعينها. 
اأبناء  اأجهزة عبا�س بحق  ويف ال�سياق ذاته، وا�ستكماًل للحملة ال�سر�سة التي ت�سنها 
»حما�س« واأن�سارها يف طولكرم، والتي بلغت اأ�سدها بعد عملية اغتيال ال�سمان ويا�سني 
امل�ساجد  وخطباء  الأئمة  ع�سرات  طولكرم  يف  املخابرات  جهاز  ا�ستدعى  قلقيلية،  يف 

والدعاة للتحقيق معهم. 
واأفادت م�سادر حملية باأنَّ جهاز املخابرات حّقق �سباح الأربعاء )3-6( مع الع�سرات 
من خطباء امل�ساجد والدعاة من حمافظة طولكرم، بعد ت�سلمهم ا�ستدعاءات باحل�سور 

اأمامه؛ عرف منهم: 
- ال�سيخ الداعية طالل اجليتاوي، مدير »دار القراآن الكرمي« يف طولكرم، وال�سيخ 
عمار مناع خطيب »امل�سجد اجلديد« اأكرب م�ساجد املحافظة، وال�سيخ ليث العتيلي خطيب 
»امل�سجد القدمي« ثاين اأكرب م�سجد، وال�سيخ حممود احل�سري خطيب »م�سجد الرو�سة«، 
وال�سيخ عارف اجليو�سي خطيب »م�سجد خميم طولكرم«، وال�سيخ حممد طالب خطيب 
الكبري«،  �سم�س  نور  »م�سجد  خطيب  عواد  �سكري  وال�سيخ  اأ�سويكة«،  �ساحية  »م�سجد 
وال�سيخ الدكتور حممد عفيف �سديد خطيب »م�سجد بالل«، وال�سيخ اأ�سيد النجار خطيب 
دير  يف  اآمنة«  »م�سجد  خطيب  خليلية  ق��دري  حممد  وال�سيخ  الدين«،  �سالح  »م�سجد 

الغ�سون، وال�سيخ حممد العنيني خطيب »م�سجد عالر«. 
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مت  التي  املعلمني  نقابة  اأع�ساء  املخابرات  اجلهاز  ا�ستدعاء  ذاتها  امل�سادر  واأكدت 
حلها من ِقبل حكومة فيا�س، وهم: الأ�ساتذة: جمال �سوي من كفر �سور، وعامر �سديد 
الرتبية  مدير  نائب  من�سب  �سغل  الذي  طولكرم  من  الزغل  جودت  وم��ازن  عالر،  من 
لل�سوؤون الأكادميية قبل اأن تف�سله حكومة فيا�س، ونزار �سديد من عالر مدير مدار�س 

الأق�سى اخلا�سة يف طولكرم. 
ويف دوٍر مكمٍل لإرهاب اأجهزة اأمن عبا�س قامت مديرية اأوقاف طولكرم املُعيَّنة من 
يف  الرئي�سية  امل�ساجد  عن  املفوَّهني  اخلطباء  باإبعاد  ال�سرعية  غري  فيا�س  حكومة  ِقبل 

املحافظة. 
توعد   ،2009/2/15 الأحد  ة  غزَّ يف  الدينية  وال�سوؤون  الأوق��اف  وزارة  انتقدت  وقد 
حكومة رام اهلل باتخاذ اإجراءات عقابية بحق عدد من اأئمة امل�ساجد يف ال�سفة الغربية.
اإنَّ هذا التوعد ميثل  اأبو �سعر:  وقال وزير الأوقاف وال�سوؤون الدينية الدكتور طالب 
�سربة للجهود املبذولة يف القاهرة من اأجل اإمتام امل�ساحلة بني حركتي »فتح« و»حما�س«.
واعترب اأبو �سعر يف ت�سريح لل�سبكة الإعالمية الفل�سطينية اأن مثل هذه الإجراءات 
القيام  من  ومنعهم  والعلماء  اخلطباء  لأف��واه  وتكميم  �سعبنا  اأبناء  بحق  جتنٍّ  مبثابة 

بواجبهم الوطني يف خدمة املجتمع الفل�سطيني.
واأ�ساف »ن�ستهجن هذه الإجراءات التي تاأتي يف الوقت الذي قامت قوات الحتالل 

ال�سهيوين بتدمري ع�سرات امل�ساجد خالل احلرب على قطاع غزة«.
وميكن ملثل هذه الإجراءات اأن تعكر اأجواء الإيجابية التي �سادت �سل�سلة الجتماعات 

التي عقدة بني م�سوؤولني من حركتي فتح وحما�س يف القاهرة. 
بتغري  توعد  ال�سرعية  رام اهلل غري  اأوقاف حكومة  وزير  بواطنة  املدعو جمال  وكان 
العديد من خطباء امل�ساجد يف ال�سفة الغربية الذين زعم »اأنهم خالفوا ر�سالة امل�سجد 

ور�سالة الوزارة التي تهدف اإىل حماية امل�ساجد وحماية العقيدة والثقافة الإ�سالمية«.
٭ بت�ريخ 2008/6/18م: يف حمافظة رام اهلل اختطفت الأجهزة الأمنية ال�سيخ 

�سليمان العاروري، وهو �سقيق ال�سيخ الأ�سري �سالح العاروري بعد ا�ستدعائه للمقابلة.
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املختطف  احل�سري  عدنان  ال�سيخ  ذوو  اأعرب  م:   2008/08/26 بت�ريخ  ٭ 
منذ ما يقارب اخلم�سني يومًا يف مقر جهاز الوقائي يف طولكرم، عن قلقهم ال�سديد على 

�سحته بعد ح�سولهم على معلومات موؤكده اأنَّ تدهورًا طراأ على حالته ال�سحية. 
واأفادت م�سادر مطلعه اأنَّ عائلة احل�سري علمت اأنَّه فقد ع�سرين كيلو غرامًا من 
وزنه، ومنع حمققو الوقائي زيارته منذ �سهر، ونا�سدت العائلة منظمات حقوق الإن�سان 

وال�سليب الأحمر بزيارته والطمئنان على �سحته والعمل على اإطالق �سراحه. 
وازداد قلق عائلة ال�سيخ احل�سري، كونه يعاين بع�س الأمرا�س وخا�سة »الد�سك«، 
نتيجة ظروف الأ�سر لدى الحتالل، حيث اأم�سى عامني كاملني يف »العتقال الإداري«، 
�س لل�سبح املتوا�سل واحلرمان  واأفرج عنه قبل �سهرين من اختطافه لدى الوقائي، ويتعرَّ

من النوم، والحتجاز بزنزانة انفرادية �سيقه، من قبل حمققي جهاز الأمن الوقائي.
اأّي فرد من عائلته بزيارته  اأو  ورف�س جهاز الأمن الوقائي ال�سماح لزوجته واأبنائه 
اإ�سالح و�سخ�سيات  اأئمة ورجال  منذ �سهر، وقام وفد من وجهاء خميم طولكرم �سمَّ 
وطنية بزيارة مقر الوقائي قبل اأيام يف حماولة لزيارة احل�سري، اإلَّ اأنَّ مدير اجلهاز 

ماح لهم. وحمققيه رف�سوا ال�سَّ

�العتق�ل و�الإق�ض�ء �لوظيفي لالأك�دمييني ورج�ل �لتعليم:
تغيَّب عدد كبري من الأكادمييني واملحا�سرين من اأ�ساتذة »جامعة النجاح الوطنية« 
يف نابل�س �سمال ال�سفة الغربية عن جامعتهم ب�سبب الختطاف على اأيدي اأجهزة اأمن 

عبا�س، ويف هذا ال�ساأن يت�ساوى املعلمون وطلبتهم الذين �سربوا من الكاأ�س نف�سه.
اإنَّ �سجون اأجهزة اأمن عبا�س يف ال�سفة الغربية مل تكتف باختطاف القليل من حملة 
ال�سهادات العليا من الأكادمييني واملحا�سرين بجامعة النجاح؛ فخالل العامني املا�سيني 
�ست بع�سهم للتحقيق والتنكيل و»ال�سبح«  اختطفت تلك الأجهزة الع�سرات منهم، وعرَّ
العلوم  الدكاترة: حممد غزال، ورائد نعريات رئي�س ق�سم  اأمثلتهم  املذل واملهني، ومن 

ال�سيا�سية يف اجلامعة، و�سريف م�سامح من ق�سم الفيزياء بكلية العلوم.
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كما اختطفت الأجهزة الأمنية يف واحدٍة من اأو�سع حمالت الختطاف يف حمافظة 
الدكاترة: ح�سن  مثل  بع�سهم،  �سراح  اأطلق  الذين  الأكادمييني  من  كبرًيا  عدًدا  نابل�س 
ال�سفاريني )حما�سر يف كلية القانون(، ونزار العورتاين )حما�سر يف كلية تكنولوجيا 
املعلومات(، ورائد نعريات )حما�سر يف ق�سم العلوم ال�سيا�سية(، وفريد اأبو ظهري من 

ق�سم ال�سحافة يف اجلامعة.
بينما وا�سلت تلك الأجهزة اختطاف املحا�سر يف كلية ال�سريعة الدكتور خ�سر �سوندك 
مع جنله اأن�س، وكذلك وا�سلت اختطاف الدكتور حممد النوري من ق�سم الكيمياء يف كلية 
العلوم وا�ستمرارًا حلملة العتقالت، قامت الأجهزة بتاريخ 2008/7/29م باختطاف 

الدكتور جرب خ�سري، املحا�سر يف جامعة النجاح الوطنية بنابل�س.
تاأثري  من  اجلامعة  طلبة  من  قليل  غري  عدد  ا�ستكى  فقد  ال�سيا�سة،  لتلك  ونتيجة 
تتم غالًبا خالل  اأن حمالت العتقال  التعليمية، خا�سة  اختطاف معلميهم يف حياتهم 
الدرا�سي  العام  لإنهاء  معلميهم  جهود  من  الطلبة  يحرم  مما  الدرا�سي؛  ال��دوام  اأي��ام 

بنجاح اأو تفوق.

�ض�ت �لرتبية �لر�ضمية.. وز�رة �لرتبية و�لتعليم  دعت �إىل وقف ت�ضيي�ش موؤ�ضَّ
د بف�ضل 490 معلمً� خالل �ضهرين.. تندِّ

دت وزارة الرتبية والتعليم العايل يف احلكومة الفل�سطينية برئا�سة اإ�سماعيل هنية  ندَّ
)2009/8/3( باإقدام حكومة فيا�س غري ال�سرعية على قطع رواتب ع�سرات املعلمني من 
�سي ال�سفة تهدد اللحمة الوطنية،  الوزارة، حمذرة من اأن �سيا�سة الف�سل الوظيفي ملدرِّ

�س دعائم املجتمع الفل�سطيني، وت�سعف �سموده.  وتقوِّ
�س  ارمَ مُتمَ التي  الوظيفي  الإق�ساء  رف�سنا جرمية  د  »نوؤكِّ لها:  بياٍن  ال��وزارة يف  وقالت 
ب�سدة  ون�ستنكر  ال�سيا�سية،  انتماءاتهم  خلفيات  على  الغربية  ال�سفة  يف  املعلِّمني  بحق 
هذه ال�سيا�سة التي تتقاطع مع �سيا�سة الحتالل الرامية اإىل زرع بذور الفتنة يف املجتمع 

الفل�سطيني«. 
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اإىل 380  اإ�سافة  الأيام الأخرية،  �سني يف  اأكرث من 110 مدرِّ اأن ف�سل  اإىل  واأ�سارت 
انهيار  حالة  د  وجت�سِّ الفل�سطيني،  املجتمع  بحق  ترتكب  جرمية  الأخ��ري،  ال�سهر  خالل 

اأخالقي وتخبط ي�سر بامل�سلحة العليا للوطن. 
لغة  ال�سدع وجت�سيد  لراأب  تزال  التي بذلت ول  »بالرغم من جهود غزة  واأ�سافت: 
د لنتائج الثانوية  التفاهم مع وزارة الرتبية والتعليم يف ال�سفة، والتي توِّجت باإعالن موحَّ
العامة، اإل اأننا فوجئنا بالإجراءات التع�سفية بحق معلمي ال�سفة الغربية، التي و�سلت 

اإىل حد الإق�ساء الوظيفي وحماربتهم يف اأرزاقهم وقوت اأطفالهم«. 
�سات العمل املدين اإىل  ودعت وزارة الرتبية والتعليم منظمات حقوق الإن�سان وموؤ�سَّ
اتخاذ خطوات جادة لوقف التدهور غري الأخالقي بحق املعلمني؛ حفاًظا على امل�سرية 
طم�س  الحتالل  حماولت  اأمام  الفل�سطينية  والهوية  الجتماعي،  والن�سيج  التعليمية، 

الق�سية الفل�سطينية وتخريبها. 
واأو�سحت اأنَّ »ال�ستمرار يف هذه املمار�سات وعدم الرتاجع عنها �سيدفعنا اإىل اتخاذ 
ورفع  للمعلمني  وال�سالمة  احلماية  توفري  �ساأنها  من  التي  ال�سرورية  الإج��راءات  كافة 

الظلم عنهم«.

وفيم� يلي ر�ضد للعديد من �إجر�ء�ت �لف�ضل �لتع�ضفي للمعلمني:
متار�سه  الذي  الوظيفي  الإق�ساء  م�سل�سل  ا�ستمر  2009/8/5م:  بت�ريخ  ٭ 
اأو  بانتمائهم  ي�ستبه  الذين  الأمنية بحق املوظفني  واأجهزتها  حكومة فيا�س الال�سرعية 
اخلليل،  ق�ساء  يطا  بلدة  يف  الوقائي  الأمن  جهاز  اأبلغ  حيث  حما�س،  حلركة  تاأييدهم 

املعلمة بيان عواد بقرار ف�سلها من وظيفتها يف وزارة الرتبية والتعليم.
ف�سل  على  ال�سرعية  غري  فيَّا�س  حكومة  اأقدمت  2009/8/7م:  بت�ريخ  ٭ 
اأربعة معلمني من وظائفهم يف الرتبية والتعليم يف حمافظة جنني، وهم: الأ�ستاذ �سليم 
قرية  والأ�ستاذ ح�سن حممد زغل من  بخيتان من جنني،  واأ�سرف  ال�سعدي من جنني، 

زبوبا، و زهري مو�سى من قرية كفريت.
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والإبعاد  الوظيفي  الإق�ساء  مل�سل�سل  ا�ستمرارًا  2009/8/11م:  بت�ريخ  ٭ 
حلركة  النتهاء  وبتهمة  الفل�سطيني،  املجتمع  يف  الفاعلة  لل�سخ�سيات  الوظيفة  عن 
حما�س،اأقدمت اللجنة املعينة من الأجهزة الأمنية لإدارة اجلمعية الإ�سالمية لالأيتام يف 
يطا بف�سل ال�سيخ حممود �سحادة »اأبو اأن�س«، مدير مدر�سة الأن�سار الإ�سالمية، وجتري 

تنقالت ق�سرية اأخرى.  
٭ بت�ريخ 2009/8/16م: اأكدت م�سادر يف حمافظة جنني اأن حكومة فيا�س 
وهم:  والتعليم  الرتبية  وزارة  من  موظفني   9 بف�سل  ق��رارات  اأ�سدرت  ال�سرعية  غري 
اأ�سرف بخيتان، و�سليم ال�سعدي، ورائد مرعي، و�سامر اأبو الرب، وحازم حافظ و�سقيقه 
ويف  عزام.  جماهد  ال�سيد  وزوجة  عتيق،  وكارميان  عورتاين،  وو�سيم  حافظ،  اإبراهيم 
حمافظة طولكرم اأ�سدرت »حكومة فيا�س« قرارات بف�سل املعلمني عامر بروق، وزوجته 

اأحالم عليان.  
٭ بت�ريخ 2009/8/20م: اأكدت م�سادر يف حمافظة اخلليل اأن حكومة فيا�س 
غري ال�سرعية اأ�سدرت قرارات بف�سل 17 معلمًا ومعلمة من وزارة الرتبية والتعليم عرف 
تفوح،  بلدة  و خولة عي�سى خماي�سة من  ارزيقات، وحممود خليل عثمان،  ب�سام  منهم: 

وعبد الهادي ع�سافرة من بلدة بيت كاحل، واأجمد طنينة من بلدة ترقوميا  
٭ بت�ريخ 2009/8/21م: اأقدمت حكومة فيا�س الال�سرعية على ف�سل حممد 

احلاج دباب�سة من الهيئة الإدارية لنادي �سباب يطا الريا�سي جنوب اخلليل.
٭ بت�ريخ 2009/8/23م: اأكدت م�سادر يف حمافظة اخلليل اأن حكومة فيا�س 
غري ال�سرعية اأ�سدرت قرارات بف�سل 15 معلمًا ومعلمة من وزارة الرتبية والتعليم عرف 
واإبراهيم  عمرو،  وم��راد  ال�سعرواي،  وحممد  العواودة،  و�سحر  احل��روب،  ف�سة  منهم: 

�سريتح، وعالء قي�سية 
ف�سل  على  ال�سرعية  غري  فيا�س  حكومة  اأقدمت  2009/8/24م:  بت�ريخ  ٭ 
املوظف عبد الرحمن الأ�سود من عمله يف م�ست�سفى زكاة طولكرم واملعلم رامي جماهد 

من عمله يف الرتبية والتعليم يف اخلليل على خلفية انتمائهم ال�سيا�سي.  
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٭ بت�ريخ 2009/9/9م: اأقدمت وزارة الرتبية والتعليم يف حكومة فيا�س غري 
ال�سرعية يف ال�سفة الغربية على ف�سل اأكرث من 40 معلمًا من حمافظة اخلليل، غالبيتهم 
من املعّلمني اجلدد؛ وذلك بتو�سية من اأجهزة اأمن عبا�س؛ بحجة انتمائهم اإىل حركة 

املقاومة الإ�سالمية »حما�س«. 
واأفادت م�سادر من مديرية الرتبية يف اخلليل، اأنَّه متَّ ف�سل ما يقارب من 29 معلًما 
خالل اأيام قليلة من مديرية تربية تعليم جنوب اخلليل؛ غالبيتهم مل مي�س على تعيينهم 
�سوى اأيام بعد اأن اجتازوا بتفوق كافة المتحانات واملقابالت، ولكن اأجهزة اأمن عبا�س 

رف�ست تعيينهم بحجة »ال�سالمة الأمنية«؛ لنتمائهم اإىل حركة »حما�س«. 
كما اأو�سحت امل�سادر اأنَّ تلك الأجهزة اأو�ست بف�سل 11 معلِّمًا اآخرين من مديرية 
تربية �سمال اخلليل بالذريعة ذاتها، ومت اإبالغهم بالقرار، وغالبية املعلمني املف�سولني 

مت تعيينهم خالل ال�سنوات الثالث املا�سية. 
عمليات  ال�سرعية  غري  فيَّا�س  حكومة  وا�سلت  2009/9/14م:  بت�ريخ  ٭ 
الف�سل الوظيفي التع�سفي التي طالت ع�سرات املوظفني من حمافظة جنني خالل الأيام 

القليلة املا�سية من العاملني يف �سلك الرتبية والتعليم.
واأفادت م�سادر مطلعة باأن عمليات الف�سل الوظيفي طالت اأن�سار حركة »اجلهاد 
الإ�سالمي« اإ�سافة اإىل حركة املقاومة الإ�سالمية »حما�س«؛ حيث قامت حكومة فيا�س 
غري ال�سرعية، بف�سل زوجة القيادي يف حركة »اجلهاد الإ�سالمي« يف جنني حمزة قعقور؛ 

الأمر الذي ي�سري اإىل اأن احلملة ت�ستهدف كل من ل ينتمي اإىل خط عبا�س – فيا�س.
وهدى  ج���رادات،  ن�سري  اأحمد  املا�سية:  الأي���ام  خ��الل  الف�سل  عمليات  وطالت 
نواه�سة، وهيثم �سمار، كما اأفيد بف�سل معلمة من بلدة ال�سيلة احلارثية لي�س لها انتماء 

�سيا�سي ملجرد اأنها ترتدي النقاب!!. 
٭ بت�ريخ 2009/9/29م: قال م�سوؤول يف مديرية الرتبية والتعليم يف جنني 
ت يف املحافظة على خلفية  �سمال ال�سفة الغربية: اإنَّ 65 حالة ف�سل وظيفي ملعلمني متَّ
النتماء ال�سيا�سي خالل ال�سهر اجلاري، وهو الرقم الأكرب منذ بداية النق�سام ال�سيا�سي 



الكتاب الأ�سود )3(12٨ 

قبل اأكرث من عامني. 
اأن الف�سل جاء  واأ�ساف امل�سوؤول -الذي رف�س الك�سف عن ا�سمه- يف ت�سريٍح له: 
بناًء على تو�سية جهاٍت اأمنيٍة بعدم قبول هوؤلء يف �سلك الرتبية والتعليم ب�سبب انتمائهم 
اإىل حركة »حما�س«، واأن الق�سية لي�ست مرتبطة بقرارات لوزارة الرتبية، بل هي اإفراز 

�سيا�سي حلالة النق�سام. 
نوا نهاية �سهر  ُعيِّ اأن معظم الذي ُف�سلوا هذا ال�سهر هم من الذين  واأكد املتحدث 

�ِس على عمل بع�سهم عدة اأيام.  نْ اآب/اأغ�سط�س املا�سي، ومل ميمَ
: »جميع ملفات الف�سل الوظيفي يف جنني مل يتم ا�ستكمالها بعد«،  وقال املتحدث اإنَّ
مطالًبا حركتمَينْ »فتح« و»حما�س« بالإ�سراع اإىل اإجناز امل�ساحلة الوطنية؛ لأنها الطريق 
ملعاناة  ا  ح��دًّ ت�سع  التي  وهي  املف�سولني،  املوظفني  ه��وؤلء  معاناة  اإنهاء  اإىل  الوحيدة 

املواطنني يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة. 
وفيم� يلي بع�ش �أ�ضم�ء �ملعلمني �لذين تَّ ف�ضلهم: 

1- ح�سن حممد الزغل - زبوبة. 
2- مهدية مر�سد ب�سناق - زبوبة. 

3- اأحمد ن�سري جرادات - زبوبة. 
4- �سليم ال�سعدي - جنني. 
5- اأ�سرف بخيتان - جنني. 
6- زهري مو�سى - كفريت. 

7- حممد اأبو موي�س - املغري. 
8- اإ�سالم ا�ستيتي - خميم جنني. 

9- هناء عودة - عانني. 
10- ثائر حمدان - برقني. 

11- تقوى حمدان - برقني. 
12- عمر وليد اأبو الرب - جلبون. 
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13- �سايل حممود اأبو الرب - جلبون. 
14- بيان عواد - جنني. 

15- هيثم �سمار - اليامون. 
16- مرمي قعقور - جنني. 

17- ح�سن م�سطفى جرادات - ال�سيلة احلارثية. 
18- عمر اأبو الرب - جلبون. 
19- كارميان عتيق - برقني. 
20- و�سيم عورتاين - جنني. 

21- و�سال خالد �سليم نواه�سة - اليامون. 
22- �سامر اأبو الرب - جنني. 

23- حازم حافظ - جنني. 
24- اإبراهيم حافظ - جنني. 

25- زوجة جماهد عزام زيود - ال�سيلة احلارثية. 
26- رائد مرعي - كفردان.

اأقدمت  الوظيفي  الإق�ساء  مل�سل�سل  ا�ستمرارًا  2009/10/13م:  بت�ريخ  ٭ 
حكومة فيا�س غري ال�سرعية يف حمافظة نابل�س على ف�سل املعلمة فداء ادريخ مديرة 
مدير  �سريدة  الدين  نور  الأ�ستاذ  ف�سلت  كما  للبنات،  الأ�سا�سية  الإ�سالمية  املدر�سة 
املدر�سة الإ�سالمية الأ�سا�سية للبنني، يذكر اأن �سريدة اختطف لدى اأجهزة اأمن عبا�س 

ة طويلة.  وتعّر�س للتعذيب ال�سديد ملدَّ
اأقدمت  الوظيفي،  الإق�ساء  مل�سل�سل  ا�ستمرارًا  2009/10/26م:  بت�ريخ  ٭ 
حكومة فيا�س غري ال�سرعية يف نابل�س واخلليل على ف�سل 22 معلًما ومعلمًة، ُعرف منهم: 
بثينة عبد احلي حممد اأقرع، و�سفاء يو�سف اأحمد النجار، ومنال عبد املح�سن حممد 
�ساللدة، واأحمد حممد عبد القادر قزاز، وملى حممد علي حنت�س، ويو�سف حممد عي�سى 
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العوادة، ويو�سف حممد عمايرة، ونهلة �سامل حممد ربعي، وحامت اأحمد طه ال�سويطي، 
وعالء عطا عبد الهادي التالحمة، وح�سني علي �سليمان ربعي، وماجد ممدوح حممد 
ربعي، و�سمر ر�سمي علي �سمامرة، ومدحت علي ح�سني قي�سية، و�ساهر مهبا�س �سليمان 
وعادل  املليحات،  عودة  يو�سف  ووائل  الزغارنة،  �سليمان  مهبا�س  واإبراهيم  الزغارنة، 
اأبو ارميلة، وغ�سون  اأحمد حممد البطران، ومهند القوا�سمي، ومعاذ الكركي، واإميان 

ال�سرباتي.
اأقدمت  الوظيفي،  الإق�ساء  مل�سل�سل  ا�ستمرارًا  2009/11/12م:  بت�ريخ  ٭ 
حكومة فيا�س غري ال�سرعية يف حمافظة قلقيلية على ف�سل املعلم رامي ب�سالت وزوجته 

من قرية حجة، كما ف�سلت املعلمة مي�ساء �سحادة واملعلم �سعيد �سقري من املدينة.

موؤ�ض�ض�ت حقوق �الإن�ض�ن و�الإق�ض�ء �لوظيفي يف �ل�ضفة �لغربية:
وبتو�سية  ال�سرعية،  غري  فيَّا�س  حكومة  اأنَّ  الإن�سان  حلقوق  امل�ستقلة  الهيئة  ��دت  اأكَّ
النتماء  التع�سفي على خلفية  الوظيفي  الف�سل  �سيا�سة  توا�سل  ا�س  عبَّ اأمن  اأجهزة  من 

ال�سيا�سي.
التابعة حلكومة فيا�س )غري  اإنَّ وزارة الرتبية  ال�سهري:  الهيئة يف تقريرها  وقالت 
ال�سرعية(، وا�سلت اإ�سدار قرارات بالف�سل اأو بتوقيف اإجراءات التعيني بحق العاملني 

يف جهاز الرتبية والتعليم والعايل. 
املا�سي 20 �سكوى بهذا  ت�سرين ثاين/نوفمرب  �سهر  الهيئة خالل  تلقت  اأنها  واأكدت 
ال�سهر  هذا  �سكوى، خالل   345 على  يزيد  ما  اإىل  ال�سكاوى  تلك  لريتفع عدد  ال�سدد، 

ابقة.  وال�سهور ال�سَّ
واأ�سارت اأن امل�ستكني يف تلك ال�سكاوى يوؤكدون اأنه مت ف�سلهم بقرار من وزيرة الرتبية 
لة قانونًا  والتعليم الال �سرعية، بدعوى عدم موافقة اأو عدم تو�سية من جهات غري خموَّ

بتلك املهمة. 
واعتربت الهيئة اأن هذا الإجراء خمالف لقانون اخلدمة املدنية والقانون الأ�سا�سي 
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الفل�سطيني، وانتهاك حلق املواطن يف تويل الوظائف العامة يف الدولة على قدم امل�ساواة 
ودون اأي متييز.

وكانت نقابة موظفي القطاع العام ك�سفت اإن حكومة فيا�س غري ال�سرعية يف ال�سفة 
الغربية تف�سل60 موظًفا وموظفة ب�سكل �سهري على »خلفية �سيا�سية«.

البطالة  بند  على  يعملون  الذي  املوظفني  ع�سرات  اأنَّ  لها  بيان  يف  النقابة  واأ�سارت 
منذ قدوم ال�سلطة الفل�سطينية عام 1993 قطعت رواتبهم، م�ستنكرة »اعتقال املئات من 
موظفي القطاع العام وفر�س الإقامة اجلربية �سدهم، ومنعهم من الو�سول اإىل اأماكن 

عملهم«.
اأربعني  عن  يزيد  ما  ف�سلت  التي  ال�سرعية(  )غ��ري  فيا�س  حكومة  ب��اأن  واأ�سافت 
األف موظف دفعة واحدة تنتهج الآن �سيا�سة التدرج يف الف�سل الوظيفي، وتقوم يوميًا 
ال�سارع  لدى  وعاديًا  ماألوفًا  اأمرًا  الوظيفي  الإق�ساء  لي�سبح  موظفة  اأو  موظف  بف�سل 

الفل�سطيني.. 
خمتلف  من  الغربية  ال�سفة  يف  املف�سولني  املوظفني  عدد  و�سل  الّنقابة،  وح�سب 
الوزارات يف �سهر اأب/ اأغ�سط�س املا�سي 82 موظفًا، ويف �سهر اأيلول/�سبتمرب 70 موظفًا، 
ويف �سهر ت�سرين الأول/اأكتوبر خم�سون موظفًا، ويف �سهر ت�سرين الثاين/نوفمرب ثالثون 

موظفًا حتى قبيل عطلة عيد الأ�سحى.
والتي  املوظفني  �سد  العبثية  والقرارات  الأمنية  ال�سالمة  ل�سيا�سة  رف�سها  واأك��دت 
توؤثر بال�سلب على ال�سلم الجتماعي، م�سيفًة اأن العقاب اجلماعي والعتقال ال�سيا�سي 
الوطن  وحدة  ل�سرب  تهدف  �سيا�سية  خلفية  على  الرواتب  وقطع  الوظيفي  والإق�ساء 

واإف�سال احلوار وامل�ساحلة.
دت النقابة على وقوفها بجانب املوظفني دون ا�ستثناء، موؤّكدة اأنَّ هذه الإجراءات  و�سدَّ
مطالبة  وتعديالته،  به  املعمول  املدنية  اخلدمة  قانون  اأحكام  مع  وتتنافى  قانونية  غري 
املجل�س  الربملانية يف  والكتل  املانحة،  والدول  امل�سرية  والقيادة  العربية،  الدول  جامعة 
وا�سرتجاع  اأعمالهم  اإىل  املوظفني  واإع��ادة  ال�سيا�سة  هذه  وقف  على  بالعمل  التَّ�سريعي 
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حقوقهم الوظيفية ماليًا واإداريًا. 
الفوري  بالتحّرك  العرب  املحامني  واحت��اد  الإن�سان  حقوق  موؤ�س�سات  طالبت  كما 
لف�سح �سيا�سة الإق�ساء الوظيفي ورفع دعاوى ق�سائية �سد حكومة رام اهلل يف املحافل 

الدولية املخت�سة.
يف  املهنية  للنقابات  املريب  لل�سمت  وا�ستنكارها  ا�ستغرابها  عن  النقابة  واأعربت 

ال�سفة الغربية وعدم حتركها لإن�ساف املوظفني.
ودعت لالإفراج الفوري عن كل املعتقلني ال�سيا�سيني مبا فيهم املوظفني والنقابيني، 
كفله  لهم  املوظفني هي حق  وروات��ب  م�ستحقات  اأن  موؤكدًة  املقطوعة،  الرواتب  واإع��ادة 

القانون ولي�س منة من اأحد.

تد�عي�ت ظ�هرة �الإق�ض�ء �لوظيفي:
1- حركة حم��ش تط�لب بوقف حرب »قطع �الأرز�ق«

�لتي ت�ضّنه� حكومة فيَّ��ش على �أن�ض�ر �حلركة:
اأعربت حركة املقاومة الإ�سالمية »حما�س« يف ال�سفة الغربية )2009/9/16( عن 
التابعة  الأمنية  والأجهزة  ال�سرعية  غري  فيا�س  حكومة  حكومة  ممار�سات  ا�ستنكارها 
دت من عمليات الإق�ساء الوظيفي والف�سل التع�سفي �سد اأبناء  ملحمود عبا�س التي �سعَّ
ديها واأن�سارها العاملني يف الوظيفة احلكومية ويف خمتلف وزارات ال�سفة،  احلركة وموؤيِّ

وخا�سة يف الرتبية والتعليم على اأبواب �سهر رم�سان املبارك. 
وقالت احلركة يف بياٍن لها اإن »حما�س« وهي ت�ستلهم جتربة احلكم العادل واملن�سف 
من ِقبل حكومة الأ�ستاذ اإ�سماعيل هنية يف قطاع غزة، والتي تقوم على امل�ساواة يف احلقوق 
والواجبات بني جميع اأبناء �سعبنا؛ لتوؤكد اأن حكومة فيا�س غري ال�سرعية ، واأجهزة اأمن 
عبا�س قطعت اأ�سواطًا طويلة وو�سلت اإىل مرحلة الال عودة يف حربها القذرة على اأقوات 
اإىل  ا�ستنادًا  العمل  من  التع�سفي  والف�سل  الإق�ساء  طريق  عن  عي�سهم  ولقمة  النا�س 

انتماءاتهم ال�سيا�سية«. 
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واأكدت احلركة اأن ت�ساعد حملة الف�سل الوظيفي على اأبواب �سهر رم�سان املبارك 
اإمنا يهدف اإىل زيادة ال�سغط النف�سي والأعباء القت�سادية على اأبناء »حما�س« حلملهم 

على تقدمي تنازلت يف املواقف واملبادئ مقابل لقمة العي�س. 

2- نق�بة �ملوظفني يف �لقط�ع �لع�م
تدعو حكومة في��ش �إىل وقف �لف�ضل �لوظيفي:

دعت نقابة املوظفني يف القطاع العام )2009/12/14( حكومة فيا�س غري ال�سرعية 
اإىل وقف املمار�سات التع�سفية بحق املوظفني العموميني يف ال�سفة الغربية املحتلة وقطاع 

غزة واإلغاء �سيا�سة الإق�ساء الوظيفي وف�سل املوظفني وقطع رواتبهم.
دت يف موؤمتر �سحفي عقدته يف مقر وكالة �سهاب لالأنباء بغزة اأنَّه ل زالت عملية  واأكَّ
احل�سار املايل من قبل حكومة فيا�س غري ال�سرعية و�سيا�سة الإق�ساء الوظيفي وعمليات 

قطع الرواتب وجتويع املوظفني يف ال�سفة. 
واأ�سافت اأنه ل زال الكثري من املوظفني يقبعون يف �سجون ال�سلطة برام اهلل، ويف ذات 
الوقت ن�ستقبل اأحرار العامل الذين جتمعوا من كل بقاع الدنيا لرفع هذا احل�سار، وعلى 
ن املوقف املهني وامل�سوؤول التي قامت به بع�س موؤ�س�سات حقوق الإن�سان  ذات ال�سعيد نثمِّ
بناًء  ال�سفة املحتلة  للموظفني املف�سولني يف  موؤخرًا من خالل رفعها لدعاوى ق�سائية 
ى بال�سالمة الأمنية امتثاًل للتن�سيق الأمني البغي�س مع الحتالل ال�سهيوين. على ما ي�سمَّ
وقالت النقابة يف موؤمترها: اإنَّ عدد املف�سولني على يد حكومة فيا�س غري ال�سرعية 
القطاعات-  خمتلف  من  موظفًا  خم�سون   2009 الأول/دي�سمرب  كانون  �سهر  يف  و�سل 
البلديات  روؤ�ساء  من  العديد  اإقالة  جانب  اإىل  والبلديات،  وال�سحة  -املعلمني  ال�سرطة 
ملا يزيد عن 30 موظفًا من  التع�سفي  الف�سل  اآخرين مكانهم.كما مت  املنتخبني وتعيني 

بلدية قلقيلية.
واأ�سارت اإىل اأنَّ �سيا�سة الإق�ساء الوظيفي ترتكز على عملية اإذلل ممنهج ملن كان 
لهم الف�سل يف اإيجاد اجليل الفل�سطيني الذي مل تقهره حمالت القتل والتجويع، والذي 



الكتاب الأ�سود )3(134 

كان له الف�سل يف حمل هّم الق�سية الفل�سطينية عرب تاريخها الطويل.
يحمل  من  ومنهم  ال�سرف  مرتبة  يحملون  ف�سلهم  يتم  الذين  معظم  اأن  واأو�سحت 
درجة المتياز، ومنهم من يحمل الثنتني معًا، ومنهم من تلقى �سهادة تقدير اأول ال�سهر، 

ويف نهاية ال�سهر تلقى قرار الف�سل.
كما متَّ طرد كل املخالفني ل�سيا�سة حكومة فيا�س غري ال�سرعية من اأطباء وعاملني يف 

ا�س للم�ست�سفى. م�ست�سفى رفيديا قبل زيارة ال�سّيد عبَّ
وعدم  م�سوؤولياتها  بتحمل  كافة  والقانونية  احلقوقية  املوؤ�س�سات  النقابة  ونا�سدت 
هيئات  كل  موقف  وثّمنت  امل��ربرة،  وغري  القانونية  غري  الإج��راءات  هذه  اإزاء  ال�سمت 
حقوق الإن�سان واملواطن التي رفعت دعاوى ق�سائية لإن�ساف املوظفني الذين تعر�سوا 

لالإق�ساء الوظيفي ح�سب انتمائهم ال�سيا�سي.
�سوا لأيِّ اإجراءات اأو ممار�سات تع�سفية  وطالبت املوظفني العموميني كافة الذين تعرَّ

من قبل اأي جهة كانت لالت�سال بنا فورًا حتى نقوم بدورنا. 
غري  املمار�سات  هذه  بف�سح  تقوم  اأن  كافة  الإعالمية  بالو�سائل  النقابة  واأهابت 
الوطنية وغري الإن�سانية التي تتنافى مع مبادئ واأ�سول �سعبنا الفل�سطيني املحتل ونخ�س 

بالذكر الف�سائيات احلرة وال�سريفة.
وكل  املانحة  وال��دول  الإ�سالمي  العامل  ومنظمة  العربية  ال��دول  جامعة  طالبت  كما 
اأحرار العامل للتدخل العاجل لإجبار حكومة رام اهلل على وقف �سيا�سة الإق�ساء والف�سل 

الوظيفي وقطع الرواتب.           
وقالت يف ختام موؤمترها: اإنَّ �سيا�سة الف�سل الوظيفي ل تن�سجم مع حتقيق امل�ساحلة 
وتتنايف مع احلقوق  الفل�سطيني  ال�سعب  واإجناح احلوار وتزيد من وطاأة احل�سار على 

الأخالقية والإن�سانية وال�سيا�سية للمواطن الفل�سطيني.

3- �لنو�ب �الأ�ضرى: �لف�ضل �لوظيفي على �أ�ض��ش �النتم�ء �ل�ضي��ضي جرمية.. 
٭ بت�ريخ 2008/10/23م: اأعلن نواب حمافظة طولكرم الأ�سرى يف �سجون 
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عدد  ف�سل  عن  اجلبني  لها  يندى  التي  الأنباء  واأ�سى  اأ�سف  »بكل  تلقوا  اأنهم  الحتالل 
كبري من اأبناء املحافظة موظفني وموظفات من اأعمالهم يف الوظيفة احلكومية، حتت 
بند اأن »ال�سلطات املخت�سة ل تن�سح بهم«، باعتبار اأنهم حم�سوبني على حركة املقاومة 
الإ�سالمية »حما�س« اأو منت�سبني لها اأو من الذين �سبق اأن اعتقلوا يف �سجون الحتالل 

بتلك التهمة«. 
واأ�ساف النواب الأ�سرى يف ر�سالة �سربوها من داخل �سجنهم اأن »مما زاد يف اأ�سانا 
اأن هذا القرار الذي �سمل الع�سرات من اأبناء املحافظة الذين مت ف�سلهم، قد �سدر يف 
ظل اأجواء اإيجابية حول ا�ستعادة التوافق الفل�سطيني واإنهاء النق�سام عن طريق حوارات 
القاهرة التي تكاد توؤتي اأكلها، كما اأن هناك عددا من املف�سولني من وظائفهم قد م�سى 
على عملهم فيها اأكرث من عامني ومل يتلقوا اإل اأقل القليل من ما ي�ستحقون من رواتب 

على �سكل �سلف ل تفي بالغر�س«. 
واأدان النواب عملية الف�سل »غري القانونية والتي ل ت�ستند لأي حق اأو منطق«، داعني 
حكومة فيا�س غري ال�سرعية، للرتاجع عن قرار الف�سل واإعادة املوظفني الذين ف�سلوا 

واحت�ساب الفرتة التي متت خاللها عملية الف�سل يف �سجل خدمتهم. 
كما دعوا نقابة العاملني يف الوظيفة احلكومية للتحرك بعيدًا عن احلزبية املقيتة، 
والوقوف يف وجه عملية الف�سل، م�سريين اإىل اأن �سدور قرارات الف�سل يف ظل خطوات 
النقابة الحتجاجية على عدم �سرف رواتب وم�ستحقات املوظفني اجلدد ي�سكل »لطمه 

واهانة« من قبل من اتخذ القرار بحق النقابة. 
واأكد النواب الأ�سرى على حترمي الف�سل الوظيفي على اأ�سا�س النتماء ال�سيا�سي، يف 
احلكومية  بالوظيفة  العاملني  عموم  ودعوا  ال�سواء،  على  غزة  قطاع  ويف  الغربية  ال�سفة 
»للت�سامن مع زمالئهم من اأئمة امل�ساجد واملعلمني الذين ف�سلوا من عملهم بال وجه حق، 
وبال اأي ذنب غري الأمانة والإخال�س والإتقان يف العمل وهو ما ي�سهد به كل من يعرفهم«. 
٭ بت�ريخ 2008/10/30م: و�سف النائب يف املجل�س الت�سريعي الفل�سطيني 
�س لها اأكرث من 300 موظف يف القطاع احلكومي  يا�سر من�سور عملية الف�سل التي تعرَّ
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بال�سفة الغربية من قبل حكومة �سالم فيا�س غري ال�سرعية ب�سبب انتمائهم اأو تاأييدهم 
حلركة حما�س بال� »جرمية الإن�سانية ذات العتبارات ال�سيا�سية«، مطالبًا حكومة فيا�س 

بالرتاجع عن قرار الف�سل حاًل. 
هذا  »اإنَّ  ال�سهيوين:  جم��دو  �سجن  من  �سربه  �سحفي  ت�سريح  يف  من�سور  وق��ال 
على  لهم  جترميًا  اأطفالهم  عي�س  ولقمة  دخلهم  م�سادر  من  املوظفني  ح��رم  القرار 
حالة  عن  »تعبريًا  ذلك  معتربًا  الفل�سطيني«،  ال�سيا�سي  ال�ساأن  من  ومواقفهم  اآرائهم 
الغربية يف ظل حكومة مل حت�سل على ثقة املجل�س  ال�سفة  التي تعي�سها  قمع احلريات 

الت�سريعي املنتخب«. 
وحث النائب املنتخب عن كتلة »التغيري والإ�سالح« الربملانية بدائرة نابل�س، والقابع 
يف �سجون الحتالل منذ اعتقاله بتاريخ 2006/6/29، اجلهات الق�سائية الفل�سطينية 
التدخل ورفع الظلم عن �سريحة املوظفني، م�سريًا اإىل اأنَّ »الف�سل الوظيفي كان �سمة من 

�سمات العقوبات التي تفر�سها قوات الحتالل على اأبناء �سعبنا«. 
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المبحث الّرَابع:

حكومة فيَّا�ض غري ال�شرعية
تتبنى ت�شريعات ومواقف غري وطنية..

�أواًل: �ضلطة عب��ش - في��ش غري �ل�ضرعية..
جر�ئم متو��ضلة �ضد �لقد�ش:

رت ا�ستقالة حامت عبد القادر من حكومة �سالم فيا�س غري ال�سرعية، والذي كان  فجَّ
رام  ل�سلطة  والتهامات  النتقادات  القد�س، موجة من  �سوؤون  وزير  فيها من�سب  ي�سغل 
املدينة  اإيالء  القد�س؛ لعدم  العاملة يف  والهيئات  الفل�سطينية  الف�سائل  اهلل من جانب 

املقد�سة املكانة التي تليق بها، والتق�سري يف حمايتها ودعم �سمود اأهلها. 
من  �سهادة  باعتبارها  امل�ستقيل؛  الوزير  عنه  ك�سف  مبا  النتقادات  هذه  وارتبطت 
داخل بيت �سلطة عبا�س؛ فقد لفت عبد القادر اإىل اأن الأ�سلوب الذي تتعامل به حكومة 
فيا�س غري ال�سرعية مع ق�سايا القد�س ل يوؤهلها اإىل اأن تكون قادرة على �سد الهجمة 
تغريِّ  مل  اإذا  اأن��ه  على  م�سدًدا  �سكانها،  �سمود  دعم  اأو  عليها  ال�سر�سة  »ال�ستيطانية« 
اأعمالها،  جدول  على  ت�سعها  ومل  ال�سريف،  القد�س  جتاه  اإ�سرتاتيجياتها  كل  احلكومة 

فلتنف�س يدها من القد�س نهائّيًا. 
واأ�ساف اأنه ل يرى جدوى من وجود اأية وزارة ما مل تكن القد�س �سمن اأولوياتها، واأنه 
مل يرمَ املدينة املقد�سة على اأولويات احلكومة، م�سرًيا اإىل اأنه ل ي�ستطيع اأن يكون »�ساهد 
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زور على تهويد املدينة«.
اجلرمية«،  حد  اإىل  و»تق�سريًا  القد�س  خدمة  يف  »تقاع�سًا«  هناك  اأن  على  و�سدد 

م�سيفًا اأن »التقاع�س عن حماية القد�س هو على ال�سعيد الر�سمي ل ال�سعبي«.
يرتبط بخ�سوع حكومة  القادر  ا�ستقالة حامت عبد  اأن  وقد اعتربت حركة »حما�س« 

فيا�س غري ال�سرعية لأجندة مرتبطة بالحتالل ال�سهيوين. 
اأ�سباب  اأن  الأربعاء )2009/7/1م(،  لها �سدر  بيان �سحفي  واأو�سحت احلركة يف 
ال�سرعية  غري  فيا�س  �سالم  حكومة  وفاء  عدم  يف  �سها  خلَّ التي  القادر  عبد  ا�ستقالة 
بالتزاماتها املالية جتاه القد�س تك�سف حقيقة ا�ستهتار هذه »احلكومة« بق�سايا الوطن، 
وت�سخري مقدراتها واأجهزتها لتقدمي اخلدمات الأمنية اإىل الحتالل؛ الأمر الذي يك�سف 

حقيقة الطبيعة امل�سبوهة لهذه احلكومة وحر�س الحتالل على بقائها. 
املوظفني،  رواتب  فيه هذه احلكومة �سرف  توؤخر  الذي  الوقت  وقالت احلركة: »يف 
دة بالهدم، وتعوي�س اأ�سحاب املنازل املهدمة يف  وم�ستحقات املحامني عن املنازل املهدَّ
القد�س لتعزيز �سمودهم، بذريعة وجود اأزمة مالية حادة؛ جندها تنفق باملاليني لدعم 

اأجهزتها الأمنية يف حربها املعلنة على املقاومة«.
هذه  يف  ال���وزراء  بقية  داعية  ال��ق��ادر،  عبد  حل��امت  الوطني  املوقف  احلركة  نت  وثمَّ
احلكومة غري ال�سرعية اإىل الن�سحاب منها؛ نظًرا خلطورة طبيعتها ودورها يف احلرب 

على املقاومة. 
وتعليًقا على ا�ستقالة حامت عبد القادر من من�سبه كوزيٍر ل�سوؤون القد�س يف حكومة 
»اجلهاد  حركة  يف  القيادي  نافذ عزام  ال�سيخ  اعترب  ال�سرعية،  غري  فيا�س  �سالم 
الإ�سالمي« هذه ال�ستقالة »�سرخة تنبيه اإ�سافية حتى نعالج اأخطاءنا، ونتجاوز التق�سري 
املوجود بحق املدينة املقد�سة وما تواجهه من حملة تهويدية م�سعورة«، م�سيدًا يف ذات 

الوقت بعبد القادر ومواقفه الوطنية احلرة التي برزت خالل ال�سنوات املا�سية. 
من جانبها »الهيئة الإ�سالمية امل�سيحية للدفاع عن القد�س« اتهمت ال�سلطة يف رام 
اهلل بالتق�سري يف الدفاع عن املدينة، واعتربت اأن ال�ستقالة موؤ�سرًا خطريًا على تردي 
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اهتمام احلكومة الفل�سطينية باأو�ساع املدينة املقد�سة واحتياجاتها وملفاتها الكثرية. 
اإن القد�س »مدينة غري عادية يف ال�سراع   : وقال الأمني العام للهيئة ح�سن خاطر 
العربي ال�سهيوين، ويجب اأن تكون غري عادية يف اهتمامات »احلكومة«، ويف اإعطائها 

الأولوية املطلقة على جميع ال�سعد وامل�ستويات«.
)2009/7/2م(  اخلمي�س  القد�س  مدينة  يف  عقده  �سحفيٍّ  موؤمتٍر  يف  خاطر  وقال 
»احلكومية«  الأم��وال  ب�ُسح  واملتعلقة  ل�ستقالته،  القادر  عبد  اأعلنها  التي  الأ�سباب  اإن 
باأية  عنها  ال�سكوت  ميكن  ول  خطرية  »اأ�سباب  والطارئة  ال�ساخنة  للملفات  �سة  املخ�سَّ

حال من الأحوال«.
و�سدد خاطر على اأنَّ القد�س يف معركة وجودها اليوم »حتتاج اإىل حكومة كاملة ل 
جمرد وزارة«، وت�ساءل: »فكيف اإذا اأريد تقزمي وم�سخ هذه الوزارة منذ البداية واإهمالها 
لتولد معاقة اأو م�سلولة وغري قادرة على اأن تخطومَ خطوة واحدة نحو القد�س التي اأ�س�ست 

من اأجلها؟!«. 
 - عبا�س  �سلطة  اأن  اعتربت  اإذ  ذلك؛  من  اأبعد  اإىل  فل�سطينية  �سخ�سيات  وذهبت 
ى  ل امل�سوؤولية عن حمَّ فيا�س بقيادة رئي�سها منتهي الولية حممود عبا�س هي من تتحمَّ
�س له �ساحات امل�سجد الأق�سى من اقتحامات  التهويد املت�ساعدة يف القد�س وما تتعرَّ

متكررة للمغت�سبني ال�سهاينة.
اأنَّ  على  الإ�سالمية  احلركة  الت�سريعي  املجل�س  ع�سو  البيتاوي  حامد  ال�سيخ  د  و�سدَّ
املفاو�س  �سببه  »ا�ستيطاين«  تو�سع  من  الغربية  وال�سفة  تهويد،  من  القد�س  تواجهه  ما 

ل ق�سية القد�س و»ال�ستيطان« والالجئني.  الفل�سطيني الذي اأجَّ
يتوقف عند متييع  القد�س ل  موؤامراتها �سد  اأن حجم  ال�سلطة  وقد ك�سفت ف�سائح 
ملفها يف مفاو�سات م�سار الت�سوية �سمن ما يعرف ب� »ق�سايا الو�سع النهائي« والتفريط 
الكبري يف هذا اجلانب، وتقاع�س »حكومتها« عن دعم �سمود القد�س و�سكانها يف وجه 
ى الأمر اإىل  الهجمة ال�سهيونية التهويدية، كما �سكا من ذلك حامت عبد القادر، بل يتعدَّ

حماربة كل جهد خلدمة هذه املدينة على امل�ستوى الدويل. 
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ل رئي�س ال�سلطة  ومن اأحدث هذه الف�سائح ما ك�سفه م�سدر �سيا�سي يوناين من تدخُّ
املنتهية وليته حممود عبا�س لإحباط انعقاد موؤمتر ت�سامني كبري مع القد�س التاأم يف 
العا�سمة اليونانية اأثينا، ومار�س �سغوًطا قوية لتحجيم احل�سور فيه، رغم جناح املوؤمتر 

يف النهاية. 
ووفًقا لوكالة »قد�س بر�س« نقاًل عن م�سادر يف »احلزب ال�سرتاكي« اليوناين و�سفتها 
املوؤمتر  يف  امل�ساركة«  وتقلي�س  »حما�سرة  بهدف  بات�سالت  قام  عبا�س  فاإنَّ  باملوؤكدة، 
-الذي اأقيم يوم 22 حزيران/يونيو على هيئة ندوة دولية حملت عنوان »القد�س عا�سمة 
الثقافة العربية 2009.. اأوروبا من اأجل القد�س وغزة« ونظمته كلٌّ من »جمعية ال�سداقة 

ع »اأوروبيون لأجل القد�س« - اإىل اأبعد حدود ممكنة.  اليونانية الفل�سطينية«، وجتمُّ
واأوروبا وفل�سطني؛ من بينهم  اليونان  وقد �ساركت يف املوؤمتر �سخ�سيات بارزة من 

�سيا�سيون وبرملانيون ورجال دين ومفكرون ومثقفون وممثلو موؤ�س�سات جمتمع مدين. 
رئي�س  باباندريو«  »ج��ورج  ب�  ا  �سخ�سيًّ ات�ساًل  اأج��رى  عبا�س  اأن  امل�سادر  واأ�سافت 
»احلزب ال�سرتاكي« اليوناين، وطلب منه ال�سغط على نواب حزبه وم�سوؤوليه ودفعهم 
بقدر  ا  منخف�سً فيه  ال�سيا�سي  احل�سور  م�ستوى  يكون  حتى  املوؤمتر؛  ح�سور  عدم  اإىل 
اليونان للهدف نف�سه،  اأخرى يف  اأجرى عبا�س ات�سالت بقيادات حزبية  الإمكان، كما 

ح�سب تاأكيدات هذه امل�سادر. 
اليونانيني  ال�سيا�سيني  التي �ساقها عبا�س لل�سغط على  اإن »احلجج  وقالت امل�سادر 
ول  اإ�سماعيل هنية يف غزة  بون من حكومة  املوؤمتر يف غالبيتهم مقرَّ اأن منظمي  كانت 
يتفقون مع اآراء »منظمة التحرير« وال�سلطة الفل�سطينية يف انتهاج النهج التفاو�سي يف 

التعامل مع »اإ�سرائيل«!!. 
ووفًقا للم�سادر كذلك، فقد اأعرب عبا�س عن امتعا�سه من ازدياد ن�ساط اجلماعات 
املنادية بحق العودة وفك احل�سار عن غزة يف اليونان، مطالًبا باأن يتم كل حترك يتعلق 
بالو�سع الفل�سطيني عن طريق »منظمة التحرير« و�سفرائها وممثلياتها يف اخلارج ب�سكل 

ح�سري. 
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ث�نيً�: جترمي �ملق�ومة و�ضالحه� ومالحقة �ملق�ومني:
اإنَّ حق املقاومة امل�سلحة حق مكفول بن�سو�س القانون الدويل من خالل مواثيق الأمم 
املتحدة، واتفاقيات جينيف ال�سادرة عام 1949، وملحقاتها ال�سادرة عام 1977، والتي 
�سدرت رغم حماولت الدول ال�ستعمارية الكربى حمو كل ما يتحدث عن مقاومة الحتالل 
مقاومة م�سلحة، ورغم حماولة تلك الدول ال�ستعمارية منع �سدور التفاقية اإل اأن الدول 
النامية اأ�سرت عليها، وا�ستطاعت بعد جهد م�سٍن اأن حتقق انت�سارا موؤكداً، ر�سخ حلق 
ال�سعوب التي احتلت اأر�سها وانتهك ال�ستعمار خرياتها يف مقاومة الحتالل ع�سكريًا، وقد 

عمدت الدول الغربية اإىل و�سع �سروط قا�سية اأمام املقاومة حتى تكون �سرعية..
ال�سهيوين من  »امل�سلحة« �سد الحتالل  بند  ال�سرعية  فيَّا�س غري  اأ�سقطت حكومة 
ر  برناجمها ال�سيا�سي، حيث كان هذا البند مدرجًا يف برنامج احلكومات ال�سابقة، وبرَّ
وزير الأ�سرى يف حكومة فيا�س غري ال�سرعية اأ�سرف العجرمي اأنَّ املقاومة امل�سلحة مل 

تكن اإلَّ فو�سى م�سلَّحة، معتربًا اأنَّ املقاومة امل�سلحة اأكذوبة.
ب رئي�س وزراء احلكومة ال�سهيونية »اأيهود اأوملرت« باخلطوات  ويف هذا ال�سياق، رحَّ
التي اتخذتها حكومة �سالم فيَّا�س �سد املقاومة الفل�سطينية يف ال�سفة املحتلة، و�سّنها 

حملة حلل الأجنحة الع�سكرية لف�سائل املقاومة الفل�سطينية و�سحب �سالح املقاومة.

ث�لثً�: حتويل وز�ر�ت �ل�ضلطة
�إىل �إقط�عي�ت تتبع �لدول �الأجنبية مب��ضرًة:

املا�سيني 2008- العامني  ال�سرعية خالل  فيا�س غري  لآلية عمل حكومة  املتابع  اإنَّ 
لت وزارات ال�سلطة واأجهزتها املدنية والأمنية اإىل اإقطاعياٍت  2009م، يالحظ اأنها حوَّ
للدول الأجنبية ب�سكٍل غري م�سبوق ومثري للريبة، حيث عمل فيا�س خالل توليه رئا�سة 
احلكومة غري ال�سرعية على تعميق نفوذ الدول املانحة يف الوزارات املدنية والأمنية؛ حتى 
تتبع دولة معينة، ول يحق لغريها  اإ�سرافه يف كثري من الأحيان، فكانت كل وزارة  دون 
التعامل معها يف الغالب، وكاأنه »�سايك�س بيكو« جديد؛ ل لتق�سيم دول املنطقة بني الدول 
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الكربى، ولكن من اأجل تق�سيم وزارات ال�سلطة وموؤ�س�ساتها على الدول الأجنبية لتعمل 
فيها ما ت�ساء. 

واأجندتهم يف  لني  للمموِّ التق�سيمة موؤ�سراٍت قويًة حول اخلطط اخلفية  وتعطي هذه 
ل وب�سكٍل تدريجيٍّ اإىل النموذج  تغيري معامل ال�سلطة الفل�سطينية وت�سكيالتها؛ بحيث تتحوَّ

املطلوب، وهو نزع هويتها الفل�سطينية..
 

وفيم� يلي بع�ش �الأمثلة على م� �ضبق ذكره:
الأمريكية  املركزية  املخابرات  بجهاز  واملخابرات  الوقائي  الأمن  جهازي  اإحلاق   -
اأن مير  »CIA« ب�سكٍل كامٍل، واأ�سبحا يعمالن مبا�سرة مع اجلرنال »كيث دايتون« دون 
ين وكاأنهما  ذلك يف كثري من الأحيان بقنوات وزارة الداخلية، وتعمل ال� »CIA« مع اجلهازمَ

وحدتان ملحقتان به ومنعزلتان متاًما عن باقي موؤ�س�سات ال�سلطة.
- اإحلاق جهاز ال�سرطة الفل�سطينية املدنية بال�سرطة الأوروبية؛ حيث تتوىل ال�سرطة 
املدنية  الفل�سطينية  ال�سرطة  بناء  على  الإ�سراف  عملية  غريها  دون  وحدها  الأوروبية 
»اأوروبا  وذكرت جملة  مبا�سر،  ب�سكل  ا  اأي�سً معها  وتعمل  وتدريبها،  وتطويرها  وتاأهيلها 
الأوروبية  املدنية  ال�سرطة  تن�سيق  مكتب  اأن  الأ�سبوعية   )New Europe( اجلديدة« 
مل�ساعدة ال�سرطة الفل�سطينية اأطلق عمليات التدريب والتجهيز يف اآب/اأغ�سط�س 2007م 
بها يف حماربة  املنوط  بالدور  تقوم  كي  وذلك  اأمريكي،  دولر  مليون   55 تبلغ  مبيزانية 

»الإرهاب« الفل�سطيني. 
اإقطاعية  وكاأنها  ال��وزارة  هذه  واأ�سبحت  باأملانيا،  والتعليم  الرتبية  وزارة  اإحل��اق   -
اأملانية، ويالحظ اأن هذا التق�سيم متوافق عليه بني الدول الأجنبية ومل يكن وليد ال�سدفة. 
- اإ�سناد بناء ال�سجون اإىل الهولنديني الذين اأ�سبحوا عنوان هذا املجال يف ال�سفة 

الغربية.
- اإ�سناد بناء املعابر وجتهيزها اإىل الأمريكان الذين يتولَّون ب�سكٍل مبا�سٍر الإ�سرافمَ 

على هذه املعابر بناًء ومتابعًة، مثل معربي قلنديا واجللمة.



 143 الكتاب الأ�سود )3(

- تكليف الكنديني واليابانيني بتطوير البنى التحتية للمحاكم وجهاز الق�ساء، يف حني 
الإداري، مثل  اجلهاز  على  الإ�سراف  مهامَّ   »USAID« للتنمية  الأمريكية  الوكالة  تتوىلَّ 
يتم  وتاأهيلهم �سمن م�ساريع ذات م�سميات متعددة، يف حني  وتدريبهم  الق�ساة  تعيني 

تفوي�س اأمر وزارة العدل اإىل الإيطاليني وال�سويديني. 
ب�سكٍل  لت  حتوَّ قد  الفل�سطينية  لل�سلطة  البنية  اأن  الإط��ار  هذا  يف  مراقبون  ويرى   -
خطرٍي اإىل تبعية اأجنبية، �ستكون لها تداعياتها الوخيمة، موؤكدين اأنه يتحتَّم على القوى 
الفل�سطينية املختلفة - مبا فيها حركة »فتح« - الحتاد وو�سع حدٍّ لظاهرة فيا�س قبل اأن 

تتحول اإىل داٍء مزمٍن.

ر�بعً�: �لعدو�ن على غزة.. تقرير غولد�ضتون.. و�لتو�طوؤ �لكبري:
��ش- فيَّ��ش �لعدو�ن على غزة.. وموقف �ضلطة عبَّ

 ،2008 اأول/دي�سمرب  كانون   27 يف  غزة  على  الوا�سع  ال�سهيوين  العدوان  ج��اءت 
وا�ستمرت 22 يوًما وخلفت اأكرث من 1450 �سهيدًا و5500 جريح؛ لتك�سف جانبًا اآخر من 

انحياز ال�سلطة اإىل اجلبهة املعادية لل�سعب الفل�سطيني. 
قيادات  من  العديد  تورُّط  وبالأدلة  »حما�س«  حركة  ك�سفت  وبعدها  احلرب  فخالل 
عن  ومعلومات  اأه��داف  ببنك  الحتالل  تزويد  يف  الأمنية  وعنا�سرها  غزة  يف  »فتح« 

»حما�س« وقادتها ومواقع احلكومة والرباط وغريها. 
وبدا اأن الت�سريحات الأوىل لأركان ال�سلطة من منر حماد والطيب عبد الرحيم يف 
الذي مل  »حما�س«  انهيار  بعد  الأم��ور  زمام  لتويل  ال�سلطة  ا�ستعداد  تعك�س  ظل احلرب 

يتحقق كما خططوا وتوقعوا. 
وو�سل الأمر بهم اإىل توجيه بيانات حتدد فيها اآليات ا�ستالمها ال�سيطرة على غزة يف 
ظل النهيار املفرت�س حلركة حما�س واملقاومة، وهو الأمر الذي خ�سر الرهان عليه بفعل 

ال�سمود والثبات واللتفاف ال�سعبي الوا�سع حول املقاومة. 
وككرة الثلج بداأت تتك�سف احلقائق، فغري م�سوؤول �سهيوين ك�سف دور ال�سلطة يف 
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اأكده وزير اخلارجية  التحري�س على ا�ستمرار احلرب وامل�سي فيها حتى النهاية، وما 
بني  التوافق  خبايا  من  جزء  اإّل  ال��دور  هذا  حقيقة  عن  ليربمان  اأفيغدور  ال�سهيوين 
�سلطة عبا�س والحتالل لتدمري غزة وتهيئتها للفل�سطينيني اجلدد الذين اأ�سرف على 

اإعدادهم دايتون.

تقرير غولد�ضتون..
حلقة من م�ضل�ضل »ف�ض�ئح« �ضلطة عب��ش- في��ش:

تقرير  اأن  اإل  الفل�سطيني،  للحق  الداعمة  الدولية  التقارير  تعدد  من  الرغم  على 
ر�سمية  هيئة  ي�سدر عن  لكونه  باهتمام خا�س  ريت�سارد غولد�ستون)1( حظي  القا�سي 
دولية؛ وهو ما يتيح اإمكانية مالحقة الكيان املحتل وقادته يف املحاكم الدولية وعدد من 

البلدان الغربية، على جرائم احلرب واملخالفات التي ذكرها التقرير)2(.

1- ريت�سارد غولد�ستون قا�س ورجل قانون جنوب اأفريقي ذو اأ�سل يهودي من مواليد 26 اأكتوبر/
ت�سرين الأول 1938، من خريجي جامعة ويتووتر�سراند يف جوهان�سبورغ عام 1962.

ال�سرعية  باملحكمة  قا�سيا  كان  اأنه  هي  اأفريقيا  جنوب  يف  غولد�ستون  �سغلها  التي  املنا�سب  اأبرز 
جلنوب اأفريقيا من 1994 حتى 2003، تراأ�س على مدى 25 عامًا جمعية اأ�سدقاء اجلامعة العربية 
يف القد�س بجنوب اأفريقيا. عمل من �سنة 1994 حتى 1996 مدعيًا عامًا رئي�سيا يف املحكمة الدولية 
التي كلفت بالتحقيق يف جرائم احلرب يف يوغ�سالفيا ال�سابقة ورواندا. ومن �سنة 1999 حتى 2001 
�سغل من�سب رئي�س جلنة التحقيق الدولية يف كو�سوفو، ثم عينه الأمني العام لالأمم املتحدة ال�سابق 

كويف عنان لالإ�سراف على التحقيق يف ف�ساد مرتبط بربنامج النفط مقابل الغذاء يف العراق. 
ارتكاب  على  اأدّلة  �سفحة  و�سبعني  واأربع  خم�سمئة  من  يتاألف  الذي  غولد�ستون،  تقرير  ت�سّمن   -2
اإ�سرائيل خروقًا للقانون الدويل يف احلرب على غّزة، قد ت�سل اإىل جرائم �سد الإن�سانية، وجرائم 
حرب. وخل�س اإىل اأن العمليات الع�سكرية كانت موّجهة من جانب اإ�سرائيل �سد �سعب غزة ككّل، 
وذلك تعزيزًا ل�سيا�سة �ساملة تهدف اإىل معاقبة �سكان غّزة، كما حتدث التقرير عن قيام اجلنود 
الإ�سرائيليني بحرمان املواطنني الفل�سطينّيني التزّود باملاء والأغذية وامل�ستلزمات ال�سحية والطبية، 
الطبية،  الطواقم  ا�ستهداف  ال�سهداء، عرب  واحتجاز  امل�سابني  اإىل  ال�سحية  الرعاية  تقدمي  ومنع 
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واب  ال�سَّ واإب��راِز جوانب  اأهميته  وبياِن  التقرير  درا�سِة هذا  ب�سدِد  ل�سنا  هنا  لكننا 
واخلطاأ فيه، واإمنا الهدف هو ت�سليُط ال�سوء على دور ال�سلطة الفل�سطينية امل�سبوه يف 
� فيا�س، دون اإعفاء  اإلغائه، وف�سح الدور الذي لعبته �سلطة عبا�س  اأو  تاأجيل البتِّ فيه 
املندوب الفل�سطيني اإبراهيم خري�سة الذي طلب من ممثلي الوفود الرئي�سة التي كانت 

داعمة للت�سويت يف م�سلحة تقرير غولد�ستون تاأجيل اتخاذ القرار.
الأمريكية  الإدارة  مع  الفل�سطينية  ال�سلطة  تواطوؤ  �سك يف  اأدنى  يعد هناك من  فلم 
القرار  اتخاذ  تاأجيل  جرمية  خالل  من  الفل�سطيني  ال�سعب  �سد  ال�سهيوين  والكيان 
ارتكاب جرائم حرب  يدين جي�س الحتالل وحكومته يف  الذي  التقرير  للت�سويت على 
مة دوليًا، لكن الغريب يف الأمر اأنَّ اأزلم  �سد اأبناء قطاع غزة، وا�ستعماله اأ�سلحة حمرَّ
هذه ال�سلطة وم�ست�ساريها اأنكروا م�ساألة التاأجيل وتوّرط ال�سلطة فيها جملة وتف�سياًل، ثم 
عادت هذه الُطغمة اإىل متييع الق�سية، لكنهم وبعد اأن تبنيَّ اخليط الأبي�س من اخليط 

الأ�سود، اعرتفوا باخلطاأ..!
من يربط بني قرار التاأجيل واخلط ال�سيا�سي الذي يتبّناه وميار�سه حممود عبا�س 
�سيجده �سمن ذلك اخلط. واإذا كان هنالك من »خطاأ« اأو »خطيئة« اأو »جرمية«، فالتهام 
يجب اأن يوّجه اإىل اخلط ال�سيا�سي املذكور جملة ومن الأ�سا�س. هذا اخلط يلقى دعمًا 
منقطع النظري من الإدارة الأمريكية ال�سابقة واحلالية، ومن الكيان ال�سهيوين املت�سرر 

اإ�سافًة اإىل امل�ست�سفيات وامل�ساجد. واأ�سار التقرير اإىل »اإطالق قذائف من الفو�سفور الأبي�س على 
من�ساآت لوكالة الأونروا، والق�سف املتعّمد مل�ست�سفى القد�س بقذائف متفجرة وفو�سفورية، والهجوم 
على م�ست�سفى الوفاء«، معتربًا اأنها »خروق= =للقانون الإن�ساين الدويل«. واأ�سار اإىل التقارير عن 
تعّر�س عدد من الذين اعتقلتهم اإ�سرائيل اأثناء احلرب للتعذيب اجل�سدي والنف�سي، معتربًا اأن ذلك 
ميّثل انتهاكًا للقانون الدويل.كذلك تناول التقرير  اعتداءات اجلي�س الإ�سرائيلي على بنى احلياة 
املدنية يف قطاع غزة، كتدمري البنية ال�سناعية التحتية والإنتاج الغذائي ومن�ساآت املياه ومعاجلة 
مياه ال�سرف ال�سحي وال�سكن. وهو ما ميّثل انتهاكًا للقانون الدويل العريف، وميكن اأن ميّثل جرمية 

حرب.
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من نتائج هذا التقرير، هذا الكيان الذي �سعى بال�سغوط املتوا�سلة على �سلطة حممود 
عبا�س من اأجل اتخاذ التحرك املطلوب منها، لكن حماولة ال�سلطة الهروب من امل�سوؤولية 
املوؤمتر  اأكدت منظمة  بالف�سل، حيث  باء  الإ�سالمي  املوؤمتر  التاأجيل مبنظمة  اإل�ساق  و 
الإ�سالمي على ل�سان اأمينها العام اأن الوليات املتحدة وال�سلطة الفل�سطينية اتفقتا �سويا 
غولد�ستون  ريت�سارد  القا�سي  تقرير  على  الت�سويت  بتاأجيل  املتحدة  الأمم  قرار  على 
ملنظمة  العام  الأم��ني  وق��ال  غ��زة.  قطاع  على  الأخ��رية  »الإ�سرائيلية«  باحلرب  اخلا�س 
املوؤمتر الإ�سالمي اأكمل الدين اإح�سان اأوغلو: اإن التاأجيل جاء بناء على اتفاق اأمريكي مع 

ال�سلطة الفل�سطينية قبلت به منظمة املوؤمتر الإ�سالمي.
لتف�سح  اجلرمية،  ه��ذه  يف  الفل�سطينية  ال�سلطة  ت��ورط  على  الرباهني  تتواىل  ثم 
وتقرير غولد�ستون،  اأبو مازن،  »�سريط  الأمور، فتحت عنوان  العربية خبايا  ال�سحافة 
والبتزاز الإ�سرائيلي« اأبرزت �سحيفة »معاريف« ال�سادرة يوم الإثنني 2009/10/6م، 
اإقناع  يحاول  وهو  فيه عبا�س  �سريط يظهر  بالك�سف عن  دت حممود  »اإ�سرائيل« هدَّ اأن 
وزير الأمن »الإ�سرائيلي«، اإيهود باراك، مبوا�سلة احلرب على قطاع غزة، وذلك يف حال 

رف�س عبا�س تاأجيل البحث يف تقرير غولد�ستون.
واأ�سافت ال�سحيفة اأن ال�سلطة الفل�سطينية رف�ست بداية ال�ستجابة ملطلب »اإ�سرائيل« 
كبار  فيها  يظهر  اأ�سرطة  عدة  »الإ�سرائيليون«  عر�س  وعندها  للتقرير،  دعمها  ب�سحب 

امل�سوؤولني يف �سلطة عبا�س ي�سجعون »اإ�سرائيل« على موا�سلة احلرب على قطاع غزة.
وتابعت ال�سحيفة اأن »اإ�سرائيل« هددت بالك�سف عن حمتويات هذه الأ�سرطة لو�سائل 

الإعالم وللجنة الأمم املتحدة، الأمر الذي اأدى اإىل الرتاجع الفل�سطيني املفاجئ.
وجاء اأنه عر�س �سريط يت�سمن لقاء بني حممود عبا�س وباراك، ووزيرة اخلارجية يف 
حينه ت�سيبي ليفني، حيث يحاول عبا�س اإقناع باراك مبوا�سلة احلرب على قطاع غزة، 

يف حني كان الأخري مرتددا والأول متحم�سا.
كما جاء اأنه مت عر�س �سريط �سوتي يت�سمن مكاملة هاتفية بني الطيب عبد الرحيم 
اجلي�س  اأرك���ان  هيئة  رئي�س  مكتب  رئي�س  وب��ني  الفل�سطينية،  للرئا�سة  العام  الأم��ني 



 147 الكتاب الأ�سود )3(

»الإ�سرائيلي« غابي اأ�سكنازي، حيث يقول فيه عبد الرحيم اإن »هذا هو الوقت املنا�سب 
للدخول اإىل خميمات الالجئني جباليا وال�ساطئ، واأن �سقوط هذين املخيمني يوؤدي اإىل 

اإنهاء �سلطة حركة حما�س يف قطاع غزة ويجعلها ترفع العلم الأبي�س«.
وبح�سب امل�سادر ذاتها فاإن دوف فاي�سغال�س قال لعبد الرحيم اإن »مثل هذه اخلطوة 
توؤدي اإىل �سقوط الكثري من ال�سحايا املدنيني«، وعندها رد عليه الأخري بالقول »كلهم 

انتخبوا حما�س.. هم اختاروا م�سريهم ولي�س نحن«.
اأن  تدعي  »اإ�سرائيل«  فاإن  ر�سمي،  ب�سكل  اأنه  اإىل  ال�سياق  هذا  يف  »معاريف«  ولفتت 
�سبب �سحب الفل�سطينيني لطلب مناق�سة التقرير هو ما اأو�سحه نتنياهو من اأن التقرير 
قد يوجه �سربة قا�سية ملا ي�سمى ب� »العملية ال�سيا�سية«. وكتبت ال�سحيفة اأن »اإ�سرائيل« 

تف�سل التزام ال�سمت حيال اأبو مازن لكونها ل تريد امل�س به اأكرث مما ح�سل.
ونقلت ال�سحيفة عن م�سدر �سيا�سي  »اإ�سرائيلي«  قوله اإن  »اأبو مازن فعل ال�سواب 
ال�سيا�سية«،  اأ�سر على الطلب الفل�سطيني لوجه �سربة قا�سية للعملية  بالن�سبة لنا، ولو 

على حد قوله.
عت ال�سحيفة اأن ال�سلطة الفل�سطينية حتاول يف ال�سنة الأخرية الدفع باجتاه  كما ادَّ
اإقامة �سبكة خليوية اأخرى يف ال�سفة الغربية )الوطنية(، والتي يقف على راأ�سها جنل 

اأبو مازن.
ال�سبكة  يعار�س  اجلي�س  اإنَّ  قوله:  »اإ�سرائيلي«  اأمني  م�سدر  عن  ال�سحيفة  ونقلت 
التَّ�سادم يف املوجات، ولذلك اقرتح اجلي�س ال�سقف الأدنى  عاء  اخلليوية اجلديدة بادِّ

من املوجات الأمر الذي رف�سته ال�سلطة.
باأنه يف  ال�ّسلطة  امل�سوؤولني يف  لكبار  التلميح  متَّ  فقد  نف�سه،  الأمني  امل�سدر  وح�سب 
حال �سحب طلب مناق�سة تقرير غولد�ستون، فاإنهم �سيح�سلون على م�ساعدة يف اإقامة 

ال�سبكة اخلليوية الثانية يف ال�سفة الغربية.
وك�سفت �سحيفة »هاآرت�س« ال�سهيونية اأن قرار رئي�س ال�سلطة املنتهية وليته حممود 
عبا�س بتاأجيل الت�سويت على »تقرير غولد�ستون« اتُّخذ بعد لقاء بني عبا�س ورئي�س جهاز 
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املخابرات ال�سهيونية »ال�ساباك« يوفال دي�سكني يف مقر املقاطعة يف رام اهلل. 
واأكدت ال�سحيفة يف تقرير لها يوم الأحد )2010/1/17م( اأن هذا اللقاء كان ال�سبب 
التهديد  من  خمتلفة  اأنواًعا  »دي�سكني«  ا�ستخدم  حيث  التاأجيل؛  قرار  عبا�س  اتخاذ  يف 

متعلقة بالت�سهيالت، ورخ�سة ال�سركة الوطنية لالت�سالت، والت�سعيد الع�سكري. 
على  الت�سويت  اإرج��اء  رف�س  »اإذا  باأنه  عبا�س  هدد  دي�سكني  اأن  ال�سحيفة  وزعمت 

التقرير فاإن »اإ�سرائيل« �ستجعل من ال�سفة الغربية ما و�سف بقطاع غزة ثاٍن«. 
واأ�سافت »هاآرت�س« يف تقريرها اأن دي�سكني هدد باإلغاء الت�سهيالت التي قدمها الكيان 
اإزالتها  متت  التي  احلواجز  و�سع  واإعادة  الغربية،  ال�سفة  يف  ال�سهيوين للفل�سطينيني 

خالل الن�سف الأول من العام املا�سي 2009. 
ف�س الفل�سطيني لإرجاء الت�سويت  ر دي�سكني - ح�سب التقرير - من اأنَّ الرَّ كما حذَّ
لت�سغيل �سركة الت�سالت  اإرجاء منح الرتخي�س  اإىل  على »تقرير غولد�ستون« �سيوؤدي 
اخللوية »الوطنية«؛ الأمر الذي كان من �ساأنه اأن يجرب �سلطة رام اهلل على دفع تعوي�سات 

لل�سركة املذكورة بقيمة ع�سرات املاليني من الدولرات.  
اإىل  ه تهديدات مماثلة  اأن �سابطًا كبريًا يف جي�س الحتالل وجَّ اإىل  التقرير  واأ�سار 

حممود عبا�س يف حالة مل ي�ستجب للمطلب ال�سهيوين. 
ر هذا الفعل اأن يبنى باأيد فل�سطينية، فمن العار اأن يدعو  وجملة القول، فلن يت�سوَّ
�سوت فل�سطيني لتاأجيل النظر يف نتائج جلنة التحقيق يف حرب غزة التي راح �سحيتها 

الآلف من اأبناء فل�سطني. 
ا�س اإنقاذ »اإ�سرائيل« من م�ساهدة قادتها ميثلون اأمام املحاكم  لقد حاول حممود عبَّ
الدولية، ول �سكَّ اأن اأيَّ �سخ�س يحاول منع حدوث ذلك �سيعد �سريكًا يف اجلرمية. واأنَّ 
اأية حماولة لتربير هذه اجلرمية هي جرمية اأخرى ت�ساف اإىل �سل�سلة التنازلت امل�سينة 
ال�سهداء  لدماء  وتنكر  الفل�سطيني،  ال�سعب  �سدر  يف  جنالء  وطعنة  والثوابت،  للحقوق 

وجرحى غزة.
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الملخص التنفيذي: 

الفل�سطينية  ال�سلطة  عملت  الت�سريعية،  النتخابات  يف  حما�س  حركة  فوز  بعد   -1
اإ�سعاف  على  دايتون(؛  )كيث  الأمريكي  اجل��رنال  مع  وبالتن�سيق  فتح  حركة  برئا�سة  
وتهمي�س دور حركة حما�س يف ال�ساحة الفل�سطينية، مقابل تقوية مراكز نفوذ الرئا�سة 
والتعليمية،  والقت�سادية  ال�سيا�سية  كافة؛  امليادين  وذلك يف  فتح،  وحركة  الفل�سطينية 

وغريها..

ليتحول  الفل�سطينية،  ال�سيا�سية  ال�ساحة  بقوة يف  فيا�س  م  �سالَّ �سخ�سية  برزت   -2
من  موظف يف البنك و�سندوق النقد الدوليني، اإىل رئا�سة حكومة عبا�س غري ال�سرعية، 

كج�سر ومعرب لإنفاذ �سروط واإمالءات الرباعية الدولية والكيان ال�سهيوين.

م فيَّا�س باهتمام كبري لدى الإدارة الأمريكية، والكيان ال�سهيوين على  3- حظي �سالَّ
حدٍّ �سواء، فهو عندهم اأكرث �سخ�سية فل�سطينية مقبولة لدى الغرب، وال�سخ�س الوحيد 
جانب  من  بها  يحظى  التي  النهائية  غري  الثقة  اأن  كما  »بلغتهم«،  التحدث  على  القادر 

الأمريكيني متنحه قوة زائدة..!

ال�سيا�سية  الأو�ساط  ه  وتع�دُّ ال�سهاينة،  مع  قوية  بعالقات  فيَّا�س  �سالم  يحتفظ   -4
يف الكيان املحتل �سخ�سية ا�ستثنائية، ول ميكن جتاهل دعوته اإىل املحافل واملنا�سبات 
ال�سهيونية ال�سيا�سية املختلفة؛ حيث ق�سى معظم عمره يف بالد الغرب، وهو يحرتف 

الت�سرف ب�سلوكياتهم ويحرتم قيمهم، على حدِّ قول اأحد امل�سوؤولني »الإ�سرائيليني«.

5- عند تويل فيا�س رئا�سة حكومة الطوارئ ا�ستمر على نهج �سلطة حممود عبا�س 
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يف التعامل مع املوؤ�س�سات اخلريية والتعليمية يف ال�سفة الغربية، من خالل م�ّس الوجود 
جميع  ترخي�س  باإعادة  يق�سي  مر�سوم  بفر�س  واجلمعيات،  املوؤ�س�سات  لهذه  القانوين 
اجلمعيات العاملة يف ال�سفة الغربية، �سواء املرخ�سة لدى وزارة الداخلية اأو لدى غريها 
وموجوداتها  اجلمعيات  تلك  ملقار  التعّر�س  جانب  ومن  جانب  من  هذا  ال��وزارات.  من 
عممَ املايل حلركة حما�س. ومل يكتفوا بذلك، بل  ر الدَّ بالتخريب والتك�سري، بتهمة اأنها توفِّ
متَّ و�سع اإدارات جديدة لهذه املوؤ�س�سات واجلمعيات، اأع�ساوؤها كلهم ينتمون حلركة فتح، 

ومن مندوبي الأجهزة الأمنية. 

6- اعتمدت �سلطة عبا�س - فيا�س يف و�سع وت�سريف ميزانيتها املالية على الدعم 
الأوروبي والأمريكي، وهو ما اأ�سفر عن ارتهان قراراتها لهذه الدول املانحة التي ت�ستغل 
وهو اخلبري  ؛  عليها. ويف حالة )فيا�س(  ال�سغوط  �سروطها وممار�سة  اإمالء  ذلك يف 
والتخل�س من الرتهان  �سعبه  ف خربته ل�سالح  اأن يوظِّ الذي كان من املفرت�س  املايل 
املايل للدول املانحة..، هّم�ست اآليات التمويل املتبعة من قبل حكومات فيَّا�س دورمَ ال�سلطة 
الفل�سطينية ب�سكٍل كبري، واأحلقت الوزارات بهيمنة الدول الغربية بطريقٍة تثري عالمات 

ال�ستفهام، وهو ما اأدى اإىل تعميق نفوذ هذه الدول يف الوزارات املدنية والأمنية.

اإىل تهويدها،  القد�س وما تكتنفها من خماطر �سهيونية �ساعية  7- مل تكن ق�سية 
م فيا�س، و ما ا�ستقالة حامت عبد القادر  اأدراج حكومة �سالَّ اأولوية يف  و تغيري معاملها، 
والتق�سري يف حمايتها  بها،  تليق  التي  املكانة  املقد�سة  املدينة  اإيالء  اإلَّ دليل على عدم 
ودعم �سمود اأهلها. وارتبطت هذه النتقادات مبا ك�سف عنه الوزير امل�ستقيل؛ باعتبارها 
�سهادة من داخل بيت ال�سلطة؛ فقد لفت حامت عبد القادر اإىل اأن الأ�سلوب الذي تتعامل 
به حكومة فيا�س غري ال�سرعية مع ق�سايا القد�س ل يوؤهلها اإىل اأن تكون قادرة على �سد 

الهجمة »ال�ستيطانية« ال�سر�سة عليها اأو دعم �سمود �سكانها.

8- ك�سف العدوان ال�سهيوين على قطاع غزة 2008�2009، مدى تّورط �سلطة عبا�س 
� فيا�س يف هذا العدوان الغا�سم الذي طال الب�سر وال�سجر واحلجر؛ من خالل ال�سمت 
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املُطبق الذي خيَّم على اأركانها وقيادتها، والتحري�س على ا�ستمرار احلرب وامل�سي فيها 
وعنا�سرها  غزة  يف  »فتح«  قيادات  من  العديد  تورُّط  الأدل��ة  ك�سفت  كما  النهاية،  حتى 
الأمنية يف تزويد الحتالل ببنك اأهداف ومعلومات عن حما�س وقادتها ومواقع احلكومة 

والرباط وغريها.

9- كانت ف�سيحة تاأجيل مناق�سة تقرير القا�سي )غولد�ستون( مدويَّة يف الأو�ساط 
الفل�سطينية وحتى العربية والدولية، بعد ك�سف تورط �سلطة عبا�س � فيا�س يف ذلك، فلم 
ر عاقل، اأن يبنى هذا الفعل باأيد فل�سطينية، فمن العار اأن يدعو �سوت فل�سطيني  يت�سوَّ
لتاأجيل النظر يف نتائج جلنة التحقيق يف العدوان على غزة التي راح �سحيتها الآلف من 

اأبناء فل�سطني.

10- �ساركت �سلطة عبا�س � فيا�س، يف احل�سار اخلانق امل�سروب على قطاع غزة، 
الطبية  والأدوات  الالزمة  ب��الأدوي��ة  القطاع  تزويد  منع  يف  توّرطهما  م��رارًا  ثبت  وقد 
د حياة ع�سرات املر�سى، كما ثبت تورط فريق اأو�سلو بعمله على منع  ا هدَّ ال�سرورية، ممَّ
ي مولِّدات الكهرباء يف امل�سايف واملوؤ�س�سات الأخرى. تزويد قطاع غزة بال�سولر الذي يغذَّ

11- ا�ستمرت ال�سلطة الفل�سطينية يف نهجها التفريطي للحقوق الفل�سطينية، ومن 
هذه احلقوق؛ حق ال�سعب الفل�سطيني يف مقاومة الحتالل ال�سهيوين اجلاثم على �سدر 
الوطن، حيث قامت حكومة فيَّا�س وبرعاية اجلرنال »كيث دايتون« بتجرمي فعل املقاومة، 
وقامت باعتقال املقاومني ومالحقتهم. واأ�سقطت بند املقاومة )امل�سلحة( �سد الحتالل 
رين جرميتهم باأكذوبة اأنَّ املقاومة امل�سلحة مل  ال�سهيوين من برناجمها ال�سيا�سي، مربِّ

تكن اإل فو�سى م�سلحة.

12- يعدُّ اجلرنال »كيث دايتون« احلاكم الفعلي لل�سفة الغربية يف تلك الفرتة، وهو 
يرتاأ�س الوفد الأمني الأمريكي الذي ي�سرف على اإعادة تاأهيل واإ�سالح الأجهزة الأمنية 
الفل�سطينية ح�سب املعايري الأمريكية، وقد كان عن�سر »املقاومة الفل�سطينية« هو الهدف 
الأول ملهمة »دايتون« بو�سفها اإرهابًا يجب ت�سفيته كاأ�سا�س لتحقيق الأمن وال�سالم يف 
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يف  مهمته  حول  حما�سراته  خالل  باإبرازه  »دايتون«  تفاخر  الذي  الأم��ر  وهو  املنطقة، 
ال�سفة الغربية.

13- التعاون بني �سلطة اأو�سلو والحتالل عميق ووثيق، واأن الأوىل ظلت ما�سية فيه 
رغم النتائج والآثار الكارثية املرتتبة عليه.

14- عملت �سلطة »دايتون« على تزويد الحتالل ال�سهيوين مبعلومات وبيانات عن 
اأثناء  خا�سة  و  املقاومني  حركة  اإبطاء  اأدى  الذي  الأمر  الغربية  ال�سفة  يف  املجاهدين 
النيل  اإىل  تعداه  بل  فح�سب  املقاومني  على  الأم��ر  يقت�سر  ومل  جهادية.  ملهام  تاأديتهم 
ل حياتهم؛ طالبًا، واأكادمييني،  من عامة املواطنني بال�سجن والعتقال، الأمر الذي حوَّ
وموظفني، واإعالميني اإىل جحيم ل يطاق. فاقتحامات ومداهمات الحتالل من جهة، و 

اعتقالت ال�سلطة من جهة اأخرى تبعًا لنتماءاتهم الفكرية وال�سيا�سية.

زًا على املدن التي  15- ما يجدر الإ�سارة له اأنَّ العتقال كان كثيفًا وممنهجًا ومركَّ
ن�سبة عالية وخا�سة اخلليل، وقلقيلية،  ال�سعبي حلركة حما�س فيها  التاأييد  ن�سبة  متثل 
ونابل�س..، وذلك يف حماولة من �سلطة »دايتون« النيل من القاعدة اجلماهريية للحركة 

و اإ�سعافها. وبالتايل ال�سغط على احلركة من اأجل دفعها اإىل التخلي عن املقاومة..

� فيا�س  التن�سيق بني �سلطة عبا�س  16- كانت هناك حالت عديدة مت من خاللها 
الطرفني  اأح��د  قيام  اأو  م�سرتك  اعتقال  اأو  دهم  عمليات  يف  مبا�سر  ب�سكل  والحتالل 
الحتالل  جي�س  قيام  اأو  الأخ��ر.  الطرف  بها  يقوم  التي  الدهم  عمليات  على  بالتغطية 
املقاومني  اعتقال �سد  اأو  اغتيال  بعمليات  والقيام  ال�سلطة  مناطق  باجتياح  ال�سهيوين 
ينفذ  بالختفاء يف مقارها حتى  »دايتون«  وتكتفي قوات  �ساكنًا  ال�سلطة  اأن حترك  دون 

جي�س الحتالل ال�سهيوين عملياته ب�سكل تام. 

17-اإ�سادة قادة الكيان ال�سهيوين بقوات »دايتون« ودورها يف حفظ اأمن الحتالل 
وم�ستوطنيه، وهذه ما عرب عنها العقيد »يوؤاف مرخادي«، رئي�س الإدارة املدنية بال�سفة 
الغربية، بو�سفه التن�سيق الأمني مع ال�سلطة يف ال�سفة اآخذ بالت�ساع، واأن هناك لقاءات 
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الأمنية  الأجهزة  اأن  اإىل  النظر  لفتًا  وفل�سطينيني،  »اإ�سرائيليني«  �سباط  بني  ُتعقد 
ال�سلطة.  الواقعة حتت �سيطرة  »اإ�سرائيليًا« دخلوا املناطق  اأعادت خم�سني  الفل�سطينية 
الحتالل  �سلطة  تخو�سها  التي  احلرب  طبيعة  عن  اأو�سح،  ب�سكل  »مردخاي«  وحتدث 
بالتن�سيق مع ال�سلطة يف رام اهلل عندما قال: »اإننا نخو�س معركة حقيقية �سد تنظيم 
موؤ�س�سات  كل  �سد  وبقوة  طاقتنا  بكل  حاليًا  ونعمل  والجتماعي،  املدين  حما�س  حركة 
هو  التن�سيق  اأن  موؤكدًا  الغربية«؛  ال�سفة  يف  والع�سكرية  املدنية  اختالفها:  على  حما�س 

تن�سيق مبا�سر »اإ�سرائيلي« - فل�سطيني.

18- ما زالت توا�سل وا�سنطن دعمها لأجهزة اأمن عبا�س � فيا�س يف ال�سفة الغربية، 
ويركز الحتاد الأوروبي جهوده على تدريب وجتهيز ال�سرطة املدنية ، وهو الأمر الذي 
ي�سطلع به مكتب تن�سيق ال�سرطة املدنية الأوربية مل�ساعدة ال�سرطة الفل�سطينية التابع 

لالحتاد الأوروبي يف رام اهلل.

19- مل ت�سلم م�ساجد ال�سفة الغربية من انتهاكات اأجهزة اأمن عبا�س � فيا�س، فقد 
وقد  املعظم،  رم�سان  �سهر  يف  وحتى  اهلل،  بيوت  حرمة  هتك  يف  الأجهزة  تلك  اأمعنت 
�سملت هذه النتهاكات: القتحام والتفتي�س غري الأخالقي، واإزالة كل ما ي�سري اإىل رموز 

املقاومة �سد املحتل، ومنع اإقامة الحتفالت الدينية والإفطارات الرم�سانية.

20- متت مالحقة اأئمة امل�ساجد واخلطباء واملدر�سني واملوظفني يف وزارة الأوقاف 
ة بالختطاف من مكان  تنوَّعت هذه املالحقة، فمرَّ الذين ينتمون حلركة حما�س، وقد 
الأمنية  الأجهزة  مقار  اإىل  بال�ستدعاء  واأخ��رى  املنزل،  من  بالعتقال  ة  وم��رَّ العمل، 
نت يف اإذلل خرية ال�سعب الفل�سطيني من علماء ودعاة وم�سايخ اأجالء. املختلفة؛ التي تفنَّ

ت للمقاومة ب�سلة اأو يدافع عنها اأو  ُ 21- طالت جرمية الإق�ساء الوظيفي كل من ميمَ
اأئمة امل�ساجد واملعلمني والأكادمييني..، حيث قامت حكومة فيا�س غري  ينا�سرها، من 
ال�سرعية بف�سلهم عن عملهم ووظيفتهم دون وجه حق، اإلَّ اأن تكون الأمانة والإخال�س 
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ا�س- فيَّا�س - دايتون(. والإتقان يف العمل ذنب يعاقب عليه قانون )عبَّ

د اأكرث من خبري قانوين اأنَّ اعتماد جمل�س الوزراء الذي يراأ�سه �سالم فيا�س  22- اأكَّ
ا�ستحداثا  يعدُّ  التعيني،  قرار  يف  الأمني  امل�سح  على  2007م  عام  اجتماعاته  اإحدى  يف 
على القانون، وغري وارد �سواء يف القانون الأ�سا�سي اأو قانون اخلدمة املدنية..، فتدخل 
الأجهزة الأمنية يف قرار التوظيف يعدُّ �سلوكًا غري قانوين، لأنَّ القانون الأ�سا�سي وقوانني 

جهازي الأمن الوقائي واملخابرات ل متنحهما �سالحية التدخل يف �سوؤون التوظيف.
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المالحق

�أواًل- بي�ن�ت حركة �ملق�ومة �الإ�ضالمية )حم��ش(

ث�نيً�- بي�ن�ت وتق�رير موؤ�ض�ض�ت حقوق �الإن�ض�ن

ث�لثً�- �ضور توثيقية.
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أواًل: بيانات حركة المقاومة اإلسالمية )حماس(:

بت�ريخ 2009/1/7م:

حما�ض ت�شتهجن قيام اأجهزة اأمن عبا�ض بالت�شدي لفعاليات الت�شامن مع غزة

لليوم الثاين ع�سر على التوايل تتوا�سل احلرب ال�سهيونية العدوانية احلاقدة على 
اأهداف  من  الأدن��ى  احلد  ولو  لتحقيق  فا�سلة  غ��زة.. يف حماولة  قطاع  �سعبنا يف  اأبناء 
هذه احلرب.. اإن الأداء البطويل للمقاومة الفل�سطينية، وت�سديها البا�سل لآلة احلرب 
املدن  على  ال�سواريخ  كبرية..وموا�سلتها اإطالق  خ�سائر  العدو  وتكبيدها  ال�سهيونية، 
لتوجيه �سواريخه وقذائف مدفعيته  العدو املجرم  ال�سهيونية.. دفع هذا  وامل�ستعمرات 
باجتاه املدنيني العزل، وارتكاب جرائم حرب وجمازر ب�سعة..بهدف التغطية على ف�سله 
يف مواجهة املقاومة وحتقيق اأيا من اأهدافه، وحماولة ترويع اأبناء �سعبنا العزل للتاأثري 
العدو املجرم وجعله يتخبط اأن  اأذهل  ال�سامد، لكن ما  القطاع  اأهلنا يف  على متا�سك 

ذلك كله مل يزد اأهل غزة اإل �سمودا وثباتا والتفافا م�سرييا مع املقاومة..   
ي� �أهلن� �ملر�بطني �ل�ض�مدين يف �ل�ضفة �لغربية:

�إن حركة حم��ش توؤكد على �لت�يل: 
م�سريات   مبالحقة  فيا�س   - عبا�س  اأمن  قيام اأجهزة  الغ�سب  ببالغ  تابعنا  1- لقد 
بالقوة..وحملة  لها وتفريقها  والت�سدي  اأهلنا يف غزة.. وحماولت منعها  الت�سامن مع 
العتقالت التي طالت الع�سرات من اأبناء �سعبنا ب�سبب م�ساركتهم يف هذه امل�سريات يف 
اإل العدو ال�سهيوين،  كل مدن ال�سفة الغربية.. واإننا نعترب مثل هذا ال�سلوك ل يخدم 
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وميثل طعنة يف ظهر اأهلنا ال�سامدين يف غزة.. وجمرم من يوا�سل هذا ال�سلوك الالَّ 
وطني والالَّ اأخالقي. 

ال�سيا�سيني  ال�سيِّد حممود عبا�س بالإفراج الفوري عن كل املعتقلني  2- اإننا نطالب 
يف �سجون ال�سلطة، والإفراج عن كل الذين اعتقلوا مل�ساركتهم يف م�سريات الت�سامن مع 

غزة. 
واأو���س��ع  اأك���رب  لتنظيم  الغربية  ال�سفة  يف  الفل�سطيني  �سعبنا  ب��اأب��ن��اء  3- نهيب 
كل  من  يوميا  الغا�سبة  امل�سريات  ولتخرج  العدوان..  واإدان��ة  غزة  مع  فعاليات للوقوف 
العز  قطاع  يف  اأهلنا  مع  وت�سامنا  البا�سلة  للمقاومة  تاأييدا  واملخيمات  وامل��دن  القرى 

وال�سمود، وتنديدا بالعدوان الغا�سم.. 
لن�سرة  املبادرين  والوطن يف مقدمة  للدين  الأوفياء  اجلامعات  �سباب  وليكن   -4

غزة.. 
5- فليكن يوم  اجلمعة القادم 2009/1/9 وكل جمعة يوم م�سريات غ�سب تنطلق  من 
امل�سجد الأق�سى املبارك وجميع م�ساجد ال�سفة عقب �سالة اجلمعة.. تاأييدًا للمقاومة..

واإدانة للعدوان..وت�سديًا جلنود العدو وقطعان امل�ستوطنني.. 

نَُّهْم َياأَْلُوَن َكَما َتاأَْلُوَن َوَتْرُجوَن ِمَن �للَِّه َما ال َيْرُجوَن} {�إِْن َتُكوُنو� َتاأَْلُوَن َفاإِ
و�هلل �أكرب.. و�لن�ضر ل�ضعبن� �ملج�هد

�ملجد و�خللود ل�ضهد�ئن� �الأبر�ر يف غزة �ل�ضمود و�النت�ض�ر

حركة �ملق�ومة �الإ�ضالمية 
حم��ش - �ل�ضفة �لغربية

2009/1/7
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بت�ريخ 2009/5/31م:

ما جرى يف قلقيلية موؤامرة تقودها ال�شلطة يف ال�شفة
جنبًا اإىل جنب مع االحتالل لت�شفية املقاومة

�ٍن َكُفوٍر * �أُِذَن ِللَِّذيَن ُيَقاَتُلوَن  {�إِنَّ �للََّه ُيَد�ِفُع َعِن �لَِّذيَن �آَمُنو� �إِنَّ �للََّه اَل ُيِحبُّ ُكلَّ َخوَّ
ِهْم َلَقِديٌر} ِباأَنَُّهْم ُظِلُمو� َو�إِنَّ �للََّه َعَلى َن�ْصِ

تابعنا كما وكل اأبناء �سعبنا الفل�سطيني ف�سول ما جرى وما يجري يف ال�سفة الغربية 
واأبناء  واملجاهدين  املقاومني  ا�ستهدفت  وخطرية  كبرية  موؤامرة  من  قلقيلية  ومدينة 
ام تقودها �سلطة رام اهلل يف واأجهزة اأمن عبا�س وفيا�س من اأجل ت�سفية املقاومة  الق�سَّ
املجاهدين  بحق  النكراء  اجلرمية  تلك  اآخرها  كان  والتي  حما�س  حركة  وا�ستئ�سال 
ام يف مدينة قلقيلية حيث حا�سرت  واملقاومني من اأبناء كتائب ال�سهيد عز الدين الق�سَّ
وحممد  ال�سمان  حممد  الأبطال  اميني  الق�سَّ املجاهدين  وفيا�س  مازن  اأبو  اأمن  اأجهزة 
من  على  املنزل  ق�سف  ثم  �ساعات  لعدة  البا�سا  النا�سر  عبد  البطل  وال�سهيد  يا�سني 
فيه ومت ت�سفية واغتيال املجاهدين الثالثة بدٍم بارد حتت �سمع وب�سر كل اأبناء �سعبنا 
والعامل اأجمع، وتاأتي هذه اجلرمية بعد اأقل من 48 �ساعة من حما�سرة واغتيال العدو 
من  وم�سعورة  حممومة  موجة  �سبقتها  دودي��ن  املجيد  عبد  القائد  لل�سهيد  ال�سهيوين 
اأبنائنا وعنا�سرنا خم�سون منهم يف  اأكرث من 150 من  العتداءات والعتقالت طالت 
قلقيلية فقط من اأجل ال�ستدلل على مكان وجود املجاهدين ال�سمان ويا�سني، واإننا اإزاء 

هذه اجلرمية النكراء نوؤكد على ما يلي: 
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ام  الق�سَّ كتائب  اأبناء  اهلل  عند  »حما�س«  الإ�سالمية  املقاومة  حركة  حتت�سب  �أواًل/ 
ال�سهيد القائد حممد ال�سمان ومرافقه ال�سهيد املجاهد حممد يا�سني وال�سهيد البطل 
حما�سرتهم  بعد  ال�سادمة،  قلقيلية  اأر���س  بدمائهم  رووا  الذين  البا�سا  النا�سر  عبد 
واغتيالهم بدٍم بارد على اأيدي اأجهزة اأمن عبا�س وفيا�س وهم يدافعون عن كرامتهم 

ودمائهم وعن �سرف �سالح املقاومة الفل�سطينية يف وجه زمرة املتعاونني مع الحتالل. 
عبا�س  وليته  املنهية  للرئي�س  الغتيال  جرمية  عن  الأوىل  امل�سئولية  نحمّل  ث�نيً�/ 
املقاومة  اأبطال  ملالحقة  الأوام���ر  اأعطوا  الذين  فيا�س  �سرعية  الالَّ حكومته  ورئي�س 

وت�سفيتهم اإر�ساًء ملزاج حكومة الحتالل العن�سرية. 
ث�لثً�/ ندعو حركة فتح اإىل حتمل م�سئوليتها جتاه هذه اجلرمية النكراء، ون�ستنكر 
ما جاء على األ�سنة بع�س قياداتها من مباركة لعملية القتل التي قامت بها اأجهزة فيا�س 

املتعاونة مع الحتالل. 
ر�بعً�/ توؤكد حركة حما�س على اأنها تعكف يف هذه الأثناء على درا�سة تعليق م�ساركتها 
يف حوار القاهرة احتجاجًا على هذه اجلرائم املتالحقة، ومطالبة الراعية م�سر باإلزام 

عبا�س بوقف العتقالت ال�سيا�سية والإفراج عن كافة املعتقلني ال�سيا�سيني. 
خ�م�ضً�/ اإننا اإذ نحي اأرواح ال�سهداء الأبطال الذين اغتالتهم يد الغدر من اأجهزة 
فيا�س يف ال�سفة الغربية لنوؤكد اأن احلركة تقوم الآن باإعادة النظر يف موقفها من عملية 
العتقالت يف ال�سفة الغربية وكيفية مواجهتها مبا يحفظ �سالح املقاومة ويحفظ كرامة 

املقاومني واأرواحهم. 
جتاه  غ�سبهم  عن  التعبري  اإىل  والقطاع  ال�سفة  يف  �سعبنا  جماهري  ندعو  �ض�د�ضً�/ 
هذه املوؤامرة اخل�سي�سة لو�سع حد لف�سولها، وتعرية املتاآمرين مع الحتالل اأمام الأمة 

والتاريخ. 
حركة �ملق�ومة �الإ�ضالمية )حم��ش(

الأحد 7جمادى الآخر 1430هـ
املوافق 31 اأيار/مايو  2009م
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ثانيًا- بيانات وتقارير مؤسسات حقوق اإلنسان:
بت�ريخ 2008/10/27م:

املركز يطالب احلكومة الفل�شطينية يف رام اهلل
باإلغاء قرار ف�شل ع�شرات املعلمني واملعلمات يف ال�شفة الغربية

�ملرجع: 2008/93

العايل  والتعليم  الرتبية  وزارة  وجهت  الفل�سطيني،  للقانون  خمالفة  خطوة  يف 
على  املح�سوبني  من  واملعلمات  املعلمني  لع�سرات  كتبًا  الغربية  ال�سفة  يف  الفل�سطينية 
تاريخ  من  اعتبارًا  امل��ذك��ورة  ال���وزارة  يف  تعيينهم  اإل��غ��اء  فيه  ق��ررت  )حما�س(  حركة 
2008/10/14. املركز الفل�سطيني حلقوق الإن�سان يدين هذا الإجراء املخالف للقانون، 
ويطالب احلكومة الفل�سطينية يف رام اهلل بالرتاجع عنه، وعدم زج املوظفني العموميني 

يف ال�سراع الدائر بني حركتي فتح وحما�س. 
الرتبية  وزارة  وجهت   ،2008/10/14 تاريخ  ففي  امل��رك��ز،  لتحقيقات  وا�ستنادًا 
يف  تعيينهم  جرى  الذين  واملعلمات  املعلمني  لع�سرات  كتبًا  اهلل  رام  يف  العايل  والتعليم 
تاريخه،  العمل من  ووقفهم عن  تعيينهم  باإلغاء  تق�سي   ،2007 � الدرا�سي 2006  العام 
املعلمني  من  ع��دد  وذك��ر  التعيني.  على  املخت�سة(  )اجل��ه��ات  موافقة  بعدم  متذرعة 
امل�سمولني بالقرار لباحثي املركز يف ال�سفة الغربية اأنهم توجهوا اإىل وزارة الرتبية يف 
رام اهلل ملقابلة الوزيرة، اإل اأن مدير مكتبها طلب منهم التوجه اإىل ديوان املوظفني العام 
كونه جهة الخت�سا�س يف اإ�سدار القرار، وبعد مراجعة الديوان، ُطِلبمَ منهم العودة اإىل 

وزارتهم كون الديوان يتعامل مع الوزارات ولي�س مع املوظفني فيها ب�سكل مبا�سر. 
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ومن جهته، حاول باحث املركز ال�ستف�سار هاتفيًا من وزارة الرتبية والتعليم العايل 
يف رام اهلل عن اأ�سباب اإلغاء تعيني املعلمني امل�سمولني بالقرار، وبعد حتويله على عدد من 

امل�سئولني، اإل اأنه مل يتلق جوابًا ر�سميًا من اأي �سخ�س كان. 
ووفق املعلومات املتوفرة لدى املركز حتى الآن فاإن حوايل �سبعة وثمانني معلمًا ومعلمة 
)حما�س(  حركة  ت�سكيل  اأثناء  العايل  والتعليم  الرتبية  وزارة  يف  تعيينهم  جرى  ممن 
والتعليم  الرتبية  وزي��رة  من  موقعة  كتبًا  ت�سلموا  قد   2006 عام  الفل�سطينية  احلكومة 
العايل، اأ. ملي�س العلمي جاء فيها: »بالإ�سارة اإىل كتاب ديوان املوظفني العام رقم ت ع / 
104231 بتاريخ 2008/9/9م، ونظرًا لعدم موافقة اجلهات املخت�سة على تن�سيبك / 
تعيينك على مالك وزارة الرتبية والتعليم العايل؛ يرجى ت�سليم ما بعهدتك والتوقف عن 
العمل اعتبارًا من تاريخه«. ي�سار اإىل اأن املعلمني امل�سمولني يف القرار قد جرى تعيينهم 
و�سبتمرب/اأيلول  اأبريل/ني�سان  �سهر  بني  ما  اأي   ،2007  �  2006 الدرا�سي  العام  خالل 

2006م، كما اأن عددًا منهم حا�سل على موافقة اجلهات املخت�سة.
يزج  والذي  القانوين،  غري  الإج��راء  هذا  يدين  الإن�سان  حلقوق  الفل�سطيني  املركز 
وحما�س.  فتح  بني حركتي  الدائر  ال�سيا�سي  ال�سراع  اأتون  املدنية يف  مبوظفي اخلدمة 

ويدعو املركز ال�سلطة الفل�سطينية اإىل:
اأبلغوا به  اإليها، وال�سماح لكافة املعلمني واملعلمات الذين  اإلغاء القرارات امل�سار   -1

بالعودة الفورية اإىل اأماكن عملهم.
2- حتييد قطاع الوظيفة املدنية، وعدم زجهم يف اأتون ال�سراع ال�سيا�سي، واعتماد 
قانون اخلدمة املدنية اأ�سا�سًا يف التعامل مع كافة الق�سايا املتعلقة بعمل املوظف العمومي.
3- كفالة حماية واحرتام وتعزيز احلق يف العمل، واحلق يف تقلد الوظائف العامة يف 
البالد، وذلك على قاعدة امل�ساواة يف التمتع بفر�س العمل على اأ�سا�س مبداأي الكفاءة 
والأقدمية، ودومنا متييز لأي �سبب كان، مبا يف ذلك التمييز على اأ�سا�س الراأي ال�سيا�سي 

اأو النتماء احلزبي.
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يف �ضهر ك�نون �لث�ين/2009م:

ت�شع دائرة الر�شد والتوثيق يف موؤ�ش�شة احلق بني اأيديكم
تقريرها امليداين االأول للعام 2009 حول اأبرز ما مت ر�شده وتوثيقه

خالل �شهر كانون ثاين من انتهاكات حلقوق االإن�شان الفل�شطيني

�عتد�ء�ت �أجهزة �ل�ضلطة �لفل�ضطينية:
من  وهي  اجلعربي،  اإ�سراء  املدر�سة  ف�سلت  ثاين  كانون   14 يف  معلِّمني:  ف�ضل   -1
مدينة اخلليل من جهاز الرتبية والتعليم، وهي توؤكد اأنَّه ف�سٌل تع�سفي على خلفية �سراع 
اأي�سًا من مدينة اخلليل  الناجي  نادر  فتح وحما�س. ويف 22 كانون ثاين ف�سل املدر�س 

والف�سل على خلفية النتماء ال�سيا�سي.
2- منع من �لتظ�هر: يف 2 كانون ثاين قامت قوة م�سرتكة من اأجهزة الأمن الفل�سطينية 
بتفريق مظاهرة جماهريية و�سط مدينة اخلليل حدثت احتجاجا على العدوان الإ�سرائيلي 
على غزة. وقد اأ�سيب عدد من املتظاهرين بر�سو�س نتيجة ا�ستخدام القوة املفرطة من 
قبل اأفراد الأجهزة املذكورة. ويف25 كانون ثاين مت تفريق مظاهرة ن�سائية مبدينة اخلليل 
اأي�سًا من قبل الأجهزة الأمنية الفل�سطينية املختلفة واملظاهرة كانت احتجاجا على العتقال 
ال�سيا�سي الذي متار�سه ال�سلطة الفل�سطينية، ومت �سرب بع�سهن اأثناء التفريق. ويف 5 كانون 
ثاين اعتدى اأفراد من اأجهزة الأمن الفل�سطينية على مظاهرة نظمها طلبة جامعة بري زيت 
احتجاجا على العدوان الإ�سرائيلي على قطاع غزة، وقد اأ�سيب عدد من الطلبة بر�سو�س بعد 
 تعر�سهم لل�سرب بالهراوات واأعقاب البنادق ومت اعتقال عدد منهم حيث اأفرج عنهم لحقا. 
3- �عتق�ل �ضحفي: يف 18 كانون ثاين مت اعتقال ال�سحفي خالد العمايرة، وهو �سحفي 
مع  �سحفي  لقاء  خلفية  على  تقريبًا  �ساعة   24 ملدة  اخلليل  دورا/  مدينة  من  م�ستقل 

ف�سائية الأق�سى.
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بت�ريخ 2009/2/15م:

وزارة االأوقاف وال�شوؤون الدينية يف غزة تنتقد توعد حكومة فيا�ض غري ال�شرعية 
اتخاذ اإجراءات عقابية بحق عدد من اأئمة امل�شاجد يف ال�شفة الغربية

امل�ساحلة  اإمتام  اأجل  القاهرة من  املبذولة يف  للجهود  التوعد ميثل �سربة  اإن هذا 
اأبناء �سعبنا  واإن مثل هذه الإجراءات مبثابة جتني بحق  بني حركتي »فتح« و»حما�س«، 
وتكميم لأفواه اخلطباء والعلماء ومنعهم من القيام بواجبهم الوطني يف خدمة املجتمع 
قوات  قامت  ال��ذي  الوقت  يف  تاأتي  التي  الإج���راءات  ه��ذه  ن�ستهجن  كما  الفل�سطيني، 

الحتالل ال�سهيوين بتدمري ع�سرات امل�ساجد خالل احلرب على قطاع غزة.
اإن مثل هذه الإجراءات ميكن اأن تعكر اأجواء الإيجابية التي �سادت �سل�سلة الجتماعات 

التي عقدة بني م�سوؤولني من حركتي فتح وحما�س يف القاهرة. 
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بت�ريخ 2009/7/2م:

الهيئة االإ�شالمية امل�شيحية لن�شرة القد�ض واملقد�شات
تعترب ا�شتقالة عبد القادر موؤ�شر على تردي االأو�شاع يف القد�ض

احلكومة  اهتمام  ت��ردي  على  خطري  موؤ�سر  القادر  عبد  حامت  الوزير  ا�ستقالة  اإن 
الفل�سطينية باأو�ساع املدينة املقد�سة واحتياجاتها وملفاتها الكثرية، واإن القد�س مدينة 
اهتمامات  يف  عادية  غري  تكون  اأن  ويجب  الإ�سرائيلي،  العربي  ال�سراع  يف  عادية  غري 

احلكومة، ويف اإعطائها الأولوية املطلقة على جميع ال�سعد وامل�ستويات.
اإن الأ�سباب التي اأعلنها الوزير عبد القادر ل�ستقالته واملتعلقة ب�سح الأموال احلكومية 
باأي  عليها  ال�سكوت  ميكن  ول  خطرية  اأ�سباب  والطارئة  ال�ساخنة  للملفات  املخ�س�سة 
حال من الأحوال، واإن الدفاع عن البيوت والأحياء املهددة بالهدم يف القد�س اأمر كبري 
الأولوية  اأن يعطى  اأو ذريعة، ويجب  اأي حجة  تاأخريه حتت  اأو  تاأجيله  وخطري ول ميكن 
العدوان يتم يف  الت�سدي لهذا  على جميع الق�سايا الأخرى مهما بلغت، خ�سو�سًا وان 
معظمه بالو�سائل القانونية ومن خالل املحاكم الإ�سرائيلية، وهو من الو�سائل املحدودة 
التي ما زالت متاحة اأمام املواطن املقد�سي، والتي اأدت اإىل حد ما اإىل اإرباك الهجمة 
اإىل  الإ�سرائيلية على الوجود العربي يف املدينة، واإن ال�ستمرار يف هذه املعركة يحتاج 
جميع اأنواع الدعم وعلى راأ�سها الدعم املايل، وهو الأمر الذي ي�سكو منه الوزير امل�ستقيل 
بل ويحّمل وزارة املالية الفل�سطينية م�سوؤولية كبرية فيما يجري من اأعمال تهديد وهدم 

للبيوت العربية .
اإن القد�س يف معركة وجودها اليوم حتتاج اإىل حكومة كاملة ولي�س اإىل جمرد وزارة، 
اأو غري  واإهمالها - عن ق�سد  البداية  ال��وزارة منذ  وم�سخ هذه  تقزمي  اأريد  اإذا  فكيف 
ق�سد - لتولد معاقة اأو م�سلولة وغري قادرة على اأن تخطو خطوة واحدة نحو القد�س التي 
اأ�س�ست من اجلها؟ اإ�سافة اإىل اأن �سلطات الحتالل مل تلتزم ب�سيء اإطالقا فيما يتعلق 
بالتفاقيات اخلا�سة بالقد�س، ومل تنفذ اأي التزام اأو تراع اأي تفاهم بهذا اخل�سو�س، 
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وهي تعمل منذ �سنوات طويلة على تهويد املدينة وطرد �سكانها دون اأدنى اكرتاث باأحد، 
وعن  بيوتنا  وعن  وجودنا  عن  دافعنا  اإذا  ال�سحية  نحن  نالم  اأو  نتحرج  اأن  يجب  فال 

مقد�ساتنا!
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ثالثًا- صور توثيقية:

اأ( �شالَّم فيَّا�ض ي�شارك يف موؤمتر ملناق�شة اأمن الكيان ال�شهيوين:

فيا�س حما�سرًا يف موؤمتر الأمن ال�سهيوين
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م�ساركة دائمة ل�سديق ال�سهاينة يف موؤمتر »هرت�سيليا« لأمن الكيان ال�سهيوين
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ب( �شور اجلرنال االأمريكي »كيث دايتون«
اأثناء حفل لتخريج دفعة جديدة من عنا�شر اأجهزة اأمن عبا�ض ـ فيا�ض:

دايتون خماطبًا عنا�سر اأمن عبا�س � فيا�س: )مل تاأتوا اإىل هنا لتتعلموا كيف تقاتلون 
)اإ�سرائيل(، بل جئتم اإىل هنا لتتعلموا كيف حتافظون على النظام(.

جانب من احل�سور الفل�سطيني.. معًا نحو قمع املقاومة...
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»كيث دايتون«... احلاكم باأمر ال�سفة.. حمور التاآمر الأمني

ننْ ؟.... تعاون وتن�سيق اأمني دويل برعاية اأمريكية يف فل�سطني.. ل�سالح ممَ
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