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َوِء ِمَن �لَْقْوِل �إِالَّ َمن ُظِلَم  ْهَر ِبال�سُّ {الَّ ُيِحبُّ �لّلُه �ْلَ

َوَكاَن �لّلُه �َسِميًعا َعِليًما}
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�ملقدمة:

عن  2010م  �سنة  خالل  ال�سرعية  غري  فيَّا�ض  وحكومة  اأو�سلو  فريق  �سلطة  تتوقف  مل 
والتفريطي  ال�سهيوين،  التفاو�سي مع االحتالل  ال�سيا�سي  َمن يخالف نهجها  كّل  حماربة 
يف  الفل�سطيني  املواطن  �سد  القانونية  غري  وممار�ساتها  الوطنية،  والثوابت  احلقوق  يف 
ال�سفة الغربية، كّل ذلك عرب �سيا�سات باتت مك�سوفة ومف�سوحة لدى املواطن الفل�سطيني، 
ا كانت ممنهجة تهدف اإىل ت�سفية  ف�سيا�سة االعتقال واالختطاف مل تكن ع�سوائية، واإنَّ
واإبعاد دور كوادرها ورموزها يف احلفاظ  املقاومة وروادها ويف مقدمتهم حركة حما�ض، 
على الثوابت واحلقوق الوطنية يف مواجهة جرائم االحتالل ال�سهيوين وعربدة مغت�سبيه، 
حيث نفذت هذه االأجهزة االأمنية خالل �سنة 2010م اأكرث من 3000 حالة اعتقال �سيا�سي، 
ة امل�ساجد 49  رين من �سجون االحتالل 1404 حالة اعتقال، واأئمَّ كان ن�سيب االأ�سرى املحرَّ
حالة، واأ�ساتذة اجلامعات واملدر�سني 35، وال�سحفيني 36، واأع�ساء املجال�ض البلدية 32، 

والطالب 417 حالة.
الوح�سي  التعذيب  ممار�سة  اإىل  ممنهج  ب�سكل  عمدت  بل  ال�سيا�سة،  بهذه  تكتف  ومل 
ا اأدى اإىل حتويلهم الفوري اإىل امل�ست�سفيات لتلقي العالج،  �سد املختطفني يف �سجونها ممَّ
التعذيب..،  ملوا�سلة  فيَّا�ض   - ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  �سجون  واأقبية  زنازين  بهم يف  الزج  ثم 
كما جلاأت تلك االأجهزة االأمنية اإىل فربكة تهم لتقدمي بع�سهم اإىل حماكم ع�سكرية غري 
د�ستورية، تق�سي ب�سجنهم �سنوات طويلة، ويف املقابل ترف�ض االإفراج عن بع�ض املختطفني 

لديها بعد اأن ق�ست اأعلى ال�سلطات الق�سائية باالإفراج الفوري عنهم.
اإن �سيا�سة التن�سيق االأمني بني اأجهزة اأمن حممود عّبا�ض - فيا�ض وبني جي�ض االحتالل 
ال�سهيوين، بلغت مراحل غري م�سبوقة، من خالل تبادل االأدوار واالجتماعات والزيارات 
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وتبادل املعلومات، وم�ساركة �سالم فيا�ض رئي�ض حكومة فريق اأو�سلو غري ال�سرعية يف موؤمتر 
ا�ض اإىل تطبيع �سيا�سي مع الكيان  هرت�سيليا لالأمن ال�سهيوين، ودعوة م�سوؤول يف �سلطة عبَّ
ال�سهيونية،  »جلباو«  ومغت�سبة  جنني  مدينة  بني  �سياحي  م�سروع  اإقامة  عرب  ال�سهيوين، 
وتزامن اقتحامات ومداهمات قوات االحتالل يف حمافظات ال�سفة ومدنها وقراها اإ�سافة 
لهجمات مكثفة وعربدة م�ستمرة للم�ستوطنني ال�سهاينة، مع قيام االأجهزة االأمنية مبنع 
املواطنني من الت�سدي ل�سم احلرم االإبراهيمي وم�سجد بالل اإىل قائمة الرتاث اليهودية، 

اإ�سافة اإىل اإخالئها املدن عند قيام االحتالل مبداهمات وحمالت اعتقال.
حزبية  اأمنية  نظرة  وفق  ال�سيا�سي،  االنتماء  خلفية  على  الوظيفي  االإق�ساء  و�سيا�سة   
واتب عن املئات من املوظفني واالأ�سرى  �سّيقة بعيدة عن املعايري املهنية، و�سيا�سة قطع الرَّ
اإالَّ  التوظيف  انتمائهم ون�سرتهم حلركة حما�ض واملقاومة، ومنها رف�ض  رين بحجة  املحرَّ
بعد درا�سة اأمنية دقيقة، ت�سعى ملعرفة انتماء اأو توجهات �ساحب الطلب، فهل هو منا�سر 
اأو حتَّى متعاطف معها..، ومنها التدخل ال�سافر يف �سوؤون  لنهج املقاومة اأو حركة حما�ض 
اأع�سائها  واإق�ساء  املنتخبة  جمال�سها  تغيري  خالل  من  اخلريية  واملوؤ�س�سات  اجلمعيات 

وموظفيها، اإمعانًا يف احلّد من ن�ساطاتها اخلريية واالإن�سانية.
ال�سيا�سة  الغربية من هذه  الفل�سطيني يف ال�سفة  فخالل �سنة 2010م، عانى املواطن 
غري الوطنية التي يدعمها الكيان ال�سهيوين..،  لقمع ال�سعب الفل�سطيني، والت�سييق عليه 
فاع عن حقوقه وثوابته الوطنية؛ فقد قطعت هذه  معي�سته، ومنعه من ممار�سة ن�ساطه يف الدِّ
احلكومة غري ال�سرعية رواتب اأكرث 2000 معلِّم، وف�سلت حوايل 1000 معلم و300 اإمام، 
ورف�ست جتديد التوظيف للمئات من املواطنني، ورف�ست طلبات التوظيف ملئات اآخرين، 

كل ذلك مت على خلفية االنتماء ال�سيا�سي.
�سد والتوثيق، كان هذا  ولت�سليط ال�سوء على تلك ال�سيا�سات واملمار�سات، بالك�سف والرَّ

ابع من )الكتاب االأ�سود(، الذي يحمل عنوان:  االإ�سدار الرَّ
وء الأجهزة الأمنية لفريق اأو�ضلو وحكومة فيَّا�ض غري ال�ضرعية يف دائرة ال�ضَّ

)ك�ضف ل�ضيا�ضات ور�ضد لنتهاكات(
خالل �ضنة 2010م
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الفل�سطيني والعربي والّدويل على  العام  اأي  الرَّ اإطالع  اإىل  اإ�سداره  ونهدف من خالل 
�ض لها من  واقع املواطن الفل�سطيني يف ال�سفة الغربية من خالل اإبراز املعاناة التي يتعرَّ
قبل حكومة فيَّا�ض غري ال�سرعية واأجهزة اأمن فريق اأو�سلو، ال لذنب �سوى اأّنه اختار نهجًا 
فكان م�سريه  الوطنية،  وثوابته  على حقوقه  للحفاظ  وارت�سى طريقًا  �سيا�ستهم،  يخالف 
االحتالل  من  يوميًا  يتلقاها  التي  واالنتهاكات  للجرائم  نتيجة  واالآالم  املعاناة  من  مزيدًا 
ال�سهيوين، كّل هذا يجعل حديث فريق اأو�سلو عن امل�ساحلة وحر�سهم عليها جمّرد دعاية 
اإعالمية فارغة من امل�سمون، فالذي يعتقل ويختطف ويعّذب ويحاكم اأن�سار املقاومة يف 

ال�سفة، ال يقّدم دلياًل واحدًا على �سدق دعواه .
؛ ففي  وقد انتظم هذا الكتاب يف خم�سة ف�سول، يف خامتة كلِّ ف�سل ملخ�ٌض تنفيذيٌّ
املقاومة  اأن�سار  طالت  التي  واالختطاف  االعتقال  حلمالت  وتوثيق  ر�سد   : ل  االأوَّ الف�سل 

عمومًا وحركة املقاومة االإ�سالمية )حما�ض( على وجه اخل�سو�ض.
ور�سد  اأو�سلو،  فريق  اأم��ن  �سجون  يف  التعذيب  حلقيقة  ك�سف  ال��ث��اين:  الف�سل  ويف 
تنفيذ  االأمنية  االأجهزة  لرف�ض  وف�سح  القانوين،  غري  واالحتجاز  رة  املتكرِّ لال�ستدعاءات 
�سيا�سة  تناول  كما  �سجونها،  يف  املختطفني  عن  باالإفراج  القا�سية  الق�سائية  القرارات 
مالحقة اجلمعيات اخلريية، والتدخل ال�سافر يف �سوؤون العمل الطالبي، وقمع وتكميم اأفواه 

ال�سحفيني واالأكادمييني وخطباء امل�ساجد.
ا�ض - فيا�ض،  ا الف�سل الثالث: فقد بحث م�ساألة التن�سيق االأمني بني اأجهزة اأمن عبَّ اأمَّ
االأدوار  تبادل  خ��الل  من  مظاهره  وتوثيق  بر�سد  وذل��ك  ال�سهيوين،  االحتالل  وجي�ض 
واللقاءات  الزيارات  وتبادل  املقاومة،  واأن�سار  رين  املحرَّ االأ�سرى  واعتقال  مالحقة  يف 

واالجتماعات الدورية، وت�سيري الدوريات واالقتحامات امل�سرتكة.
�سد والتوثيق ممار�سات حكومة فيَّا�ض غري ال�سرعية،  ابع: بالرَّ بينما تناول الف�سل الرَّ
التي كان من بينها : االإق�ساء الوظيفي على خلفية االنتماء ال�سيا�سي، و قطع رواتب االأ�سرى 

رين، والتدخل ال�سافر يف اجلمعيات اخلريية واإق�ساء موظفيها. املحرَّ
والتقارير،  البيانات  حت��وي:  والتي  للمالحق،  �ض  خ�سّ فقد  اخلام�ض،  الف�سل  ��ا  اأمَّ
ل : باأ�سماء املختطفني  والتَّ�سريحات واملواقف، و�سورًا توثيقية، وجدولني اإح�سائيني؛ االأوَّ

الذين عرفت اأ�سماوؤهم، والثَّاين: باأ�سماء املق�سني وظيفيًا مّمن عرفت اأ�سماوؤهم.
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االإن�سان  حلقوق  املنتهكة  واملمار�سات  ال�سيا�سات  لك�سف  ياأتي  الكتاب  هذا  فاإنَّ  وبعد، 
الفل�سطيني على يد اأجهزة فريق اأو�سلو االأمنية وحكومة فيا�ض غري ال�سرعية، لتعزيز �سمود 
امية لت�سفية الق�سية الفل�سطينية عرب الق�ساء  ال�سعب الفل�سطيني يف وجه املوؤامرات الرَّ
امل�ساحلة  اأنَّ  تاأكيدًا على  الكتاب  وياأتي هذا  الفل�سطيني،  ال�سعب  املقاومة يف  على �سوت 
الفل�سطينية اجلادة ال تاأتي عرب بوابة االعتقال واالختطاف واالإق�ساء الوظيفي والتن�سيق 
ا تاأتي بااللتفاف حول خيار وطني جامع قائم على اأ�س�ض امل�ساركة يف حماية  االأمني، واإنَّ

الثوابت والدفاع عن احلقوق الوطنية.
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الفصل األول

�لعتقال و�لختطاف
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متهيد:

حتمل �سنة 2010م يف اأيامها الكثري من املعاناة واملاآ�سي التي عا�سها ال�سعب الفل�سطيني 
ويعي�سها يف ال�سفة الغربية املحتلة، خا�سة اأن�سار املقاومة، وعلى راأ�سهم كوادر وقيادات 
فيَّا�ض غري  �سالم  ب�سبب ممار�سات حكومة  وذلك  االإ�سالمية )حما�ض(،  املقاومة  حركة 
ا�ض،  اأجهزة االأمن التابعة لرئي�ض ال�سلطة املنتهية واليته حممود عبَّ ال�سرعية، وانتهاكات 
ن�سيب  فكان  �سيا�سي،  اعتقال  حالة   3000 من  اأك��رث  االأمنية  االأجهزة  هذه  نفذت  حيث 
حالة،   49 امل�ساجد  ة  واأئمَّ اعتقال،  حالة   1404 االحتالل  �سجون  من  رين  املحرَّ االأ�سرى 
 ،32 البلدية  املجال�ض  واأع�ساء   ،36 وال�سحفيني   ،35 واملدر�سني  اجلامعات  واأ�ساتذة 

والطالب 417 حالة.
ا كانت ممنهجة تهدف اإىل  ٭ ومل تكن هذه االعتقاالت واالختطافات ع�سوائية، واإنَّ
ورموزها يف  كوادرها  دور  واإبعاد  مقدمتهم حركة حما�ض،  ويف  ورواده��ا  املقاومة  ت�سفية 
الثوابت واحلقوق الوطنية يف مواجهة جرائم االحتالل ال�سهيوين وعربدة  احلفاظ على 

مغت�سبيه.
�ض  ٭ ويف هذا الف�سل من الكتاب ر�سٌد وتوثيق حلمالت االعتقال واالختطاف التي تعرَّ

لها اأن�سار املقاومة وكوادر حركة حما�ض يف ال�سفة الغربية خالل �سنة 2010م. 
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في شهر كانون الثاني/ يناير:

بتاريخ 2010/1/1م:
رة وزوجة ال�سهيد  ا�ض االأ�سرية املحرَّ ٭ يف حمافظة بيت حلم: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
امي علي عالن »اأم معاذ«، من و�سط املدينة، واأفرجت عنها يف وقت الحق بعد التحقيق  الق�سَّ
اليتيم والذي كان بحوزتها،  ابنها  اآالف يورو كفالة  معها، وقاموا باال�ستيالء على مبلغ 3 
من  اأكرث  اأم�ست  رة  حمرَّ اأ�سرية  وهي  ة،  مرَّ من  اأكرث  ال�سابق  يف  ا�ستدعاوؤها  متَّ  اأنه  علمًا 

عامني يف �سجون االحتالل ال�سهيوين. 
٭ ويف حمافظة جنني: اختطفت كالًّ من االأ�ستاذ طارق زيود وعبد احلليم حافظ زيود 

من بلدة �سيلة احلارثية، وذلك بعد ا�ستدعائهما للمقابلة. 
ر حمادة زهري اأبو عي�سة، وذلك بعد  ٭ ويف حمافظة اخلليل: متَّ اختطاف االأ�سري املحرَّ
حما�سرة منزله واقتحامه، كما اختطفت باج�ض النَّجار من بلدة يطا، وذلك بعد ا�ستدعائه 

للمقابلة. 
اأحمد  راغ��ب  ر  املحرَّ االأ�سري  ا�ض  عبَّ اأم��ن  اأجهزة  اختطفت  نابل�ض:  حمافظة  ويف  ٭ 
�سنًة،  جتاوزت  طويلة  ة  ملدَّ لديهم  خمتطًفا  كان  اأنَّه  علمًا  للمقابلة،  ا�ستدعائه  بعد  عليوي 
بعد  وذلك  الوطنية،  النجاح  جامعة  طلبة  اأحد  اأ�ستية  اأمين  ر  املحرَّ االأ�سري  اختطفت  كما 

ا�ستدعائه للمقابلة. 

بتاريخ 2010/1/2م:
ا�ض ال�سيخ �سامح عفانة من املدينة،  ٭ يف حمافظة قلقيلية: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
�سجون  من  عنه  االإف��راج  من  اأي��ام  ثالثة  بعد  �سابقًا،  االإ�سالمية  الدعوة  كلية  عميد  وهو 

االحتالل؛ وذلك بعد اقتحام بيته.
٭ ويف حمافظة اخلليل: اختطفت الطالب يف جامعة »بوليتكنك فل�سطني« هيثم يو�سف 

عواد بعد مداهمة منزله يف املدينة. 
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بتاريخ 2010/1/3م: 
٭ يف حمافظة جنني: اختطفت اأجهزة اأمن عبا�ض كالًّ من ال�سيخ عبد الكرمي ربايعة 

وحممد غالب ربايعة من بلدة ميثلون بعد ا�ستدعائهما للمقابلة.

بتاريخ 2010/1/4م: 
ا�ض حممود خدرج »اأبو عي�سة« للمرة  ٭ يف حمافظة قلقيلية: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
ابعة؛ وذلك بعد اختطافه من منزله يف املدينة؛ علمًا اأنه اختطف �سابقًا ملدة اأكرث من  الرَّ

ثمانية اأ�سهر. 

بتاريخ 2010/1/5م: 
ر ن�سيم ال�سنطي من  ا�ض االأ�سري املحرَّ ٭ يف حمافظة قلقيلية اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
ة مرات؛ علمًا اأنه  املدينة بعد اأ�سبوٍع من االإفراج عنه من �سجونها، وهو خمتطف �سابق لعدَّ
ر ال�سحفي  اأكرث من �سبع �سنوات، كما اختطفت االأ�سري املحرَّ ق�سى يف �سجون االحتالل 
ات عديدة لدى اأجهزة اأمن  م�سطفى �سربي ع�سو البلدية املقالة، وهو خمتطف �سابق مرَّ

ا�ض، علمًا اأنَّه متَّ االإفراج عنه من �سجن »بيتونيا« بقرار من »املحكمة العليا«.  عبَّ
ر يون�ض عيا�ض من قرية رافات، وهو  ٭ ويف حمافظة �سلفيت: اختطفت االأ�سري املحرَّ

�سقيق ال�سهيد يحيى عيا�ض؛ وذلك بعد ا�ستدعائه للمقابلة. 
اقتحام  بعد  املدينة؛ وذلك  افعي من  ال�سَّ فاروق  نابل�ض: متَّ اختطاف  ٭ ويف حمافظة 

منزله.

بتاريخ 2010/1/6م:
ا�ض يف حدود منت�سف الليل منزل املواطن بالل  ٭ اقتحم عنا�سر من اأجهزة اأمن عبَّ
�سليم املحت�سب �سهر النائب املختطف لدى �سلطات االحتالل الدكتور عزام �سلهب. وقال 
وقامت  املنزل  اقتحمت  اخلليل  قوة من خمابرات  اإنَّ  بالل:  املختطف  عائلة  بون من  مقرَّ
اأنَّ املواطن  ُيذَكر  اإىل مركز املخابرات يف اخلليل.  بتفتي�سه ثم قامت باختطافه واقتياده 
املحت�سب اأفرج عنه قبل �سهرين بعد اختطاٍف دام 28 يوًما من قبل جهاز االأمن الوقائي 
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بعد �سدور قرار من »حمكمة العدل العليا« باالإفراج عنه.
بلدة  �سباعنة من  ال�سيخ في�سل  ا�ض  اأمن عبَّ اأجهزة  ٭ ويف حمافظة جنني: اختطفت 
قباطية جنوب جنني بعد خم�سة اأيام من االإفراج عنه من �سجن »النقب« ال�سحراوي، بعد 
ُي�سار  للمقابلة.  ا�ستدعائه  بعد  االإداري؛ وذلك  اأكرث من ثالث �سنوات يف االعتقال  ق�ساء 
ا�ض يف جنني كانت قد بعثت اإىل ال�سيخ �سباعنة بالًغا للح�سور اإىل  اإىل اأنَّ اأجهزة اأمن عبَّ
باأيام، وكانت تلك االأجهزة يف جنني قبل ما  اتها يف املدينة؛ وذلك قبل االإفراج عنه  مقرَّ
يقارب عامًا ون�سف العام اأقدمت على م�سادرة ممتلكات �سخ�سية لل�سيخ �سباعنة؛ منها 
�ست عائلة ال�سيخ للم�سايقات  ار وجرافة ب� »تهمة« اأنَّها تابعة حلركة حما�ض، كما وتعرَّ حفَّ

ة مرات.  املتكّررة؛ حيث اعتقل اأبناوؤه عدَّ

بتاريخ 2010/1/7م: 
ا�ض ال�سيخ وجيه قوا�ض رئي�ض بلدية  ٭ يف حمافظة قلقيلية: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
اأ�سري  وهو  اأمرا�ض عديدة،  يعاين من  اأنَّه  علمًا  للمقابلة،  ا�ستدعائه  بعد  املنتخب  قلقيلية 
ر من �سجون االحتالل، واأحد مبعدي مرج الزهور. كما اختطفت ذات االأجهزة اأحمد  حمرَّ

نزال من املدينة، وهو مدير مكتب النائب عماد نوفل، وذلك بعد ا�ستدعائه للمقابلة. 
ا�ستدعائه  بعد  وذل��ك  املدينة؛  من  جعارة  مهند  اختطفت  نابل�ض:  حمافظة  ويف  ٭ 

للمقابلة. 
كفاية،  يو�سف  ب��راء  باختطاف  ا�ض  عبَّ اأم��ن  اأجهزة  قامت  اهلل:  رام  حمافظة  ويف  ٭ 
ا�ض بعد  اأحد طلبة جامعة بريزيت، بعد اأقل من اأ�سبوعني من االإفراج عنه من �سجون عبَّ
اختطاف دام الأكرث من �سهر، علمًا باأنَّ براء هو جنل يو�سف كفاية املختطف لدى اأجهزة 

اأمن حممود عبا�ض منذ 7 اأ�سهر. 
ر ال�سيخ حممد  ا�ض باختطاف االأ�سري املحرَّ ٭ ويف حمافظة جنني: قامت اأجهزة اأمن عبَّ
ال، والذي كان قد اأفرج عنه قبل ثالثة اأ�سابيع من �سجون االحتالل بعد عامني  عو�ض اجلمَّ

من االعتقال االإدراي.
ر اأمين اأبو عرب »املحت�سب«؛ وذلك  ٭ ويف حمافظة اخلليل: متَّ اختطاف االأ�سري املحرَّ
ا�ض منزل ال�سيخ عادل اإدري�ض  بعد اقتحام منزله يف املدينة، كما اقتحمت اأجهزة اأمن عبَّ
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واختطفته مع اأ�سقائه، كما قامت ذات االأجهزة بحمالت مداهمٍة وتفتي�ٍض لعدٍد من املنازل 
يف املدينة.

بتاريخ 2010/1/9م: 
رين  اأ�سرى حمرَّ اأمن عبا�ض �سنَّت حملة اختطافات �سد  اأجهزة  باأنَّ  اأفاد �سهود عيان 
وحممد  ملحم،  وعمر  ال�سمحان،  حممد  املختطفني:  بني  من  وُع��رف  قلقيلية،  مدينة  يف 
رين،  احلوتري. وقال املواطنون: اإنَّ عنا�سر من تلك االأجهزة اقتحمت منازل االأ�سرى املحرَّ
وقامت باقتيادهم اإىل اأماكن جمهولة، واأ�سار املواطنون اإىل اأنَّ هذه لي�ست املرة االأوىل التي 

يتم فيها اختطاف هوؤالء االأ�سرى.

بتاريخ 2010/1/11م:
ا�ض حملة مداهمة وتفتي�ض �سعواء لبيوت  ٭ يف حمافظة قلقيلية: �سنَّت اأجهزة اأمن عبَّ
العديد من اأن�سار احلركة يف املدينة، والتي اأ�سفرت عن اختطاف عدد منهم، ُعرف منهم: 
حممد �سبحي داود فريج، وح�سني ح�سنني )خمتطف �سابق 4 مرات ملدة جتاوزت ال�سنة(، 
وزكي داود )خمتطف �سابق 3 مرات ملدة جتاوزت 8 �سهور(. كما اختطفت االأجهزة ذاتها 
عبد اهلل زهري الولويل، وهو خمتطف �سابق ملدة فاقت 8 اأ�سهر متوا�سلة، واأفرج عنه من 

�سجونهم قبل اأيام، وهو �سقيق املختطَفنينْ اإبراهيم وتوفيق الولويل. 
ر والطالب يف »جامعة  ا�ض االأ�سري املحرَّ ٭ ويف حمافظة اخلليل: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
اخلليل« اأ�سامة �ساهني بعد ا�ستدعائه للمقابلة، علمًا اأنه اخُتطف عدة مرات �سابقًا لدى ما 
ى »جهازي املخابرات والوقائي«، ومكث فرتًة طويلًة، واأُفرج عنه قبل فرتة ق�سرية بعد  ي�سمَّ

�سدور قرار من املحكمة العليا باالإفراج عنه. 
٭ ويف حمافظة القد�ض: �سنَّت اأجهزة اأمن عبا�ض حملة مداهمة ل�سكنت طلبة »جامعة 

القد�ض« - اأبو دي�ض واختطاف البع�ض منهم. 

بتاريخ 2010/1/12م: 
اأن�سار »اجلهاد  ا�ض اختطفت ثالثة من  اأمن عبَّ اأفادت م�سادر حملية باأنَّ اأجهزة  ٭ 
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االإ�سالمي« يف قرية كفر عبو�ض جنوب املدينة بعد مداهمتها منازلهم منذ اأربعة اأيام، وهم: 
اأن�سار  اأحد  ذاتها  االأجهزة  اختطفت  كما  ب�سناق.  و�سداد  ب�سناق،  وعائد  خلف،  �سبحي 

حركة حما�ض يف مدينة طولكرم بعد ا�ستدعائه للتحقيق، هو اأجمد الهم�سري.
التي  املداهمات  حملة  �سمن  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  اختطفت  قلقيلية:  حمافظة  ويف  ٭ 
اأبو  و  املدينة، ُعرف منهم كلٌّ من: زاهر ح�سنني  اأن�سار احلركة يف  بها عددًا من  قامت 

العبا�ض داود و اإبراهيم ح�سنني.
ا�ض ال�سيخ علي عتيق من بلدة برقني  ٭ ويف حمافظة جنني: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
اأنَّ  يذكر  له،  االأ�سبوعية  اال�ستدعاءات  ف�ساًل عن  للمقابلة،  ا�ستدعائه  بعد  ابعة  الرَّ ة  للمرَّ

ت اإقالته وتعيني فتحاوي بداًل عنه.  ابق، وقد متَّ ال�سيخ علي هو رئي�ض بلدية برقني ال�سَّ
ر جالل عبد الغني  ٭ ويف حمافظة طوبا�ض: اختطفت اأجهزة اأمن عبا�ض االأ�سري املحرَّ
بني عودة من بلدة طمون، وذلك بعد ا�ستدعائه للمقابلة، علمًا اأنَّه ق�سى اأكرث من 5 �سنوات 
ة �سابقًا. كما اأعادت اأجهزة اأمن عبا�ض يف قلقيلية  يف �سجون االحتالل، وقد اختطف مرَّ
اختطاف و�سام باكري بعد �ساعتني من االإفراج عنه من �سجونها، علمًا اأنَّه اأم�سى اأكرث من 

�ض جللطة اأثناء التعذيب. 7 �سهور لدى االأجهزة وتعرَّ

بتاريخ 2010/1/13م: 
ر حممد الرابي، وهو  ا�ض يف حمافظة قلقيلية االأ�سري املحرَّ ٭ اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
�سقيق املختطف عبد النا�سر الرابي، علمًا اأنه اأُفرج عنه قبل اأ�سبوعني من �سجن »بيتونيا« 

بقراٍر من »املحكمة العليا« بعد اختطاٍف ا�ستمرَّ اأكرث من �سبعة اأ�سهر. 
االإفراج  ر �ساري عرابي بعد  االأ�سري املحرَّ اأعادت اختطاف  ٭ ويف حمافظة رام اهلل: 
عنه باأ�سبوعني، وقامت باإحالته مبا�سرة اإىل املحكمة الع�سكرية التي حكمته بثالث �سنوات. 
٭ ويف حمافظة طولكرم: اختطفت االأ�سري املحّرر فادي خطاب من قرية كفر اللبد بعد 

ا�ستدعائه للمقابلة. 
ر عدنان حمار�سة من بلدة يعبد؛ علمًا  ٭ ويف حمافظة جنني: متَّ اختطاف االأ�سري املحرَّ
وا فرتاٍت طويلًة يف االعتقال االإداري، ومعتقل  اأم�سَ اأبرز االأ�سرى الذين  اأنَّ حمار�سة اأحد 

ات.  ة مرَّ �سابق لدى قوات االحتالل عدَّ
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بتاريخ 2010/1/14م: 
ا�ض يف حمافظة بيت حلم حملة مداهمات يف قرية ال�سواورة،  ٭ �سنَّت اأجهزة اأمن عبَّ
ر عادل ال�سواورة، والذي اأم�سى ما يزيد عن ال�12 عامًا يف �سجون  واختطفت االأ�سري املحرَّ
االحتالل، واملواطن معت�سم اخلطيب، فيما قام املواطنون من اأهل القرية بر�سق عنا�سر 
ر حممد  املحرَّ االأ�سري  اأي�سًا  اختطفت  كما  الفارغة،  والزجاجات  باحلجارة  االأجهزة  تلك 
ر حممود الورديان  دعام�سة بعد يومني من االإفراج عنه، فيما قامت با�ستدعاء االأ�سري املحرَّ
ات لدى اأجهزة اأمن  ة مرَّ الذي اأم�سى 11 عامًا يف �سجون االحتالل، وا�ستدعي �سابقًا عدَّ

ا�ض ذاتها.  عبَّ
ا�ض �سليمان العمد بعد مداهمة منزله  ٭ ويف حمافظة نابل�ض: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
يف املدينة. كما اختطفت كالًّ من ماأمون عا�سور ومهدي قادري بعد ا�ستدعائهما للمقابلة، 
ة مرات من ِقبل تلك االأجهزة، وكان ُي�ستدعى يوميًّا  وعبا�ض عماد جرف الذي اخُتطف عدَّ

خالل �سهرين كاملني. 
باأنَّه  علمًا  جلقامو�ض؛  بلدة  من  احلاج  اجلبار  عبد  اختطفت  جنني:  حمافظة  ويف  ٭ 
ى »جهاز االأمن الوقائي« يف اأريحا اختطاف  خمَتطف �سابق عدة مرات. كما اأعاد ما ي�سمَّ
امي وائل البيطار بعد دقائق من االإفراج عنه من �سجن »املخابرات« بعد ق�سائه اأكرث  الق�سَّ
من �سنتني يف زنازينهم، علمًا باأنَّ البيطار اخُتطف بتاريخ )2008/9/15م( وح�سل على 

قرار باالإفراج عنه بتاريخ )2009/12/20م(. 

بتاريخ 2010/1/15م: 
االن�سياع  لرف�سهم  واأئمتها؛  امل�ساجد  خطباء  منازل  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  داهمت  ٭ 
ال�سيخ  على  م  بالتهجُّ ال�سرعية  غري  فيَّا�ض  حكومة  يف  ا�ض  عبَّ اأوق��اف  »وزي��ر«  لتعليمات 
العالمة الدكتور يو�سف القر�ساوي، واختطفت عدًدا من اخلطباء؛ ُعرف منهم ال�سيوخ: 
القدمي«  »امل�سجد  اإمام  العتيلي  وليث  الرو�سة« وخطيبه،  »م�سجد  اإمام  حممود احل�سري 
وخطيبه، و�سكري عو�ض اإمام »م�سجد نور �سم�ض الكبري« وخطيبه، وغ�سان ما�سي )خطيب 
ا�ض قد �سنَّت حملة مداهمات وا�سعة ظهرًا يف بلدة عالر  اأمن عبَّ متنقل(، وكانت اأجهزة 
�سمال طولكرم طالت ع�سرات املنازل الأن�سار حما�ض، واختطفت ثمانية؛ معظمهم طالب 
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الرومي، وحممد �سلطان  واأحمد حازم  جامعيون؛ هم: بالل جمادبة، ور�سوان طقاطقة، 
وتوا�سلت  ق�سوع،  ومنا�سل  عامر،  و�سالم  عامر،  ونظام  ع�سراوي،  خريي  ون�سال  مالح، 

احلملة حتى �ساعات متاأخرة م�ساًء.

بتاريخ 2010/1/16م: 
ا�ض يف مدينة نابل�ض فجرًا حملة اختطافات وا�سعة يف �سفوف  اأمن عبَّ ٭ �سنَّت اأجهزة 
املدبوح )60  عادل  احلاج  بينهم:  من  ُعرف  الكبري«؛  ال�سالحي  »امل�سجد  رواد  العديد من 
عامًا( و�سقيقه عديل املدبوح، واملواطنان خ�سر ع�سقالن واأجمد ع�سقالن، ورامي �ساميه و 
فرج �ساميه كما اختطفت ب�سار من�سور بعد اقتحام منزله يف املدينة، ُيذكر اأن من�سور هو 
�سقيق ال�سهيد املجاهد عمر من�سور الذي اغتالته قوات االحتالل ال�سهيوين مع ال�سهيدين 
رين  املحرَّ االأ�سرى  والد  املدبوح هو  اأن احلاج  ُيذَكر  �سليم.  القائدين جمال من�سور وجمال 
ا�ض يف  �سوا لالختطاف مراًرا على اأيدي اأجهزة اأمن عبَّ اأمين واإيهاب واإح�سان، والذين تعرَّ
�سوا  املدينة. وال تزال حملة امل�سعورة لتلك االأجهزة م�ستمرة، وت�ستهدف كبار ال�سن الذي تعرَّ
اأعادت اختطاف  لل�سيخ العالمة الدكتور يو�سف القر�ساوي، كما  اإ�ساءته  للخطيب ورف�سوا 
ر عالء ال�سركجي، وهو خمتطف �سابق اأم�سى اأكرث من عام يف �سجن »اجلنيد«.   االأ�سري املحرَّ
ر اأحمد نور برهم  ا�ض االأ�سري املحرَّ ٭ ويف حمافظة قلقيلية: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
اأخاه ال�سغري الإجباره  اأن تلك االأجهزة كانت قد اختطفت  اأثناء عودته من االأردن؛ علمًا 

على احل�سور اإىل ال�سفة الغربية املحتلة. 
٭ ويف حمافظة اخلليل: متَّ اختطاف املواطن مروان دويك بعد �سالة اجلمعة يف احلرم 

االإبراهيمي، العرتا�سه على اإ�ساءة اخلطيب اإىل ال�سيخ القر�ساوي.
ا�ض منازل اأئمة امل�ساجد يف املحافظة،  ٭ ويف حمافظة طولكرم: داهمت اأجهزة اأمن عبَّ
وخطيبه،  االأق�سى«  »م�سجد حي  اإمام  املالح  مهدي  ال�سيخ  هما:  منهم؛  اثنني  واختطفت 

وال�سيخ حممد مهنا اإمام »م�سجد فاطمة الزهراء« يف �ساحية ارتاح وخطيبه. 
وهو خمتطف  االأ�ستاذ علي خريو�ض،  كلٍّ من:  اختطاف  ٭ ويف حمافظة طوبا�ض: مت 
عودة،  بني  طايع  مهدي  وال�سيخ  عبا�ض،  اأم��ن  اأجهزة  لدى  عام  من  اأك��رث  اأم�سى  �سابق 
اختطافهم  مت  وجميعهم  طمون،  قرية  من  اأي�سًا،  �سابق  خمتطف  وهو  عودة،  بني  وكمال 
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بعد ا�ستدعائهم للمقابلة، كما اختطفت ال�سحفي حممد ب�سارات من ذات القرية للمرة 
اخلام�سة بعد ا�ستدعائه للمقابلة.

بتاريخ 2010/1/17م:
ا�ض يف اخلليل، وبعد عمليات مالحقة  ٭ يف حمافظة اخلليل: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
اأحياء  اأحد  القوا�سمة، وذلك بعد حما�سرته يف  اأيوب  امي  الق�سَّ ومداهمة طويلة، املطاَرد 
املدينة، يذكر اأنَّ املطارد الق�سامي يعّد من اأبرز املطلوبني لقوات االحتالل يف ال�سفة؛ حيث 
ا�ض منذ العام 1998م، وكانت قوات  اإنَّه مطلوب لالحتالل واأجهزة اأمن عبا�ض التابعة لعبَّ
االحتالل قد داهمت منزله عدة مرات خالل هذه ال�سنوات املا�سية، ُيذكر اأنَّ اأول حماولة 
تنجح يف ذلك،  ها مل  لكنَّ العام 1998م،  كانت يف  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  ِقبل  له من  اعتقال 
وبقيت تطارده وترت�سد اأخباره، حتى متكنت من ذلك بعد رحلة مطاردة ا�ستمرت قرابة 
ت بعد ح�ساٍر كليٍّ للحي الذي كان  ال�12 عامًا. حيث اأكد �سهود عيان اأنَّ عملية االعتقال متَّ

امي اأيوب القوا�سمة.  يوجد فيه املطارد الق�سَّ
ا�ض من قرية �سيدا كالًّ من �سراء  ٭ ويف حمافظة طولكرم: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
منري رداد وموؤمن نواف رداد بعد اقتحام منزليهما الليلة، ُيذكر اأن اختطاف �سراء وموؤمن 
البلدة  واأن�سارها يف  االأجهزة �سد احلركة  تلك  ت�سّنها  التي  ال�سر�سة  ياأتي �سمن احلملة 

منذ عدة اأيام. 
ا�ض من بلدة ال�سواورة االأ�ستاذ عبد  ٭ ويف حمافظة بيت حلم: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ

الرحمن ال�سواورة كرهينة حتَّى يقوم �سقيقه بت�سليم نف�سه لتلك االأجهزة. 
ا�ض ال�سيخ ن�سر عالونة من بلدة جبع لرف�سه  ٭ ويف حمافظة جنني: اختطف اأمن عبَّ
التطاول على ال�سيخ يو�سف القر�ساوي يف خطبة اجلمعة، يذكر اأنَّ ال�سيخ عالونة كان قد 

تعّر�ض الإطالق النار على بيته من قبل اأجهزة اأمن عبا�ض يف العام 2007م. 

بتاريخ 2010/1/18م: 
ا�ض يف حمافظة نابل�ض باختطاف رئي�ض بلدية قبالن ال�سيخ  ٭ قامت اأجهزة اأمن عبَّ
يو�سف عاهد العملة بعد ا�ستدعائه للمقابلة، علمًا باأنَّ ال�سيخ العملة ا�ستلم مهامه قبل اأيام 
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فقط، كما اختطفت الفتى حممد مر�سود من خميم بالطة بعد ا�ستدعائه للمقابلة. 
٭ ويف حمافظة رام اهلل: اختطفت املواطن خري اهلل عمو�ض بعد مداهمة منزله. 

ات؛ وقد  ة مرَّ ٭ ويف حمافظة قلقيلية: متَّ اختطاف زاهر ح�سنني وهو خمتطف �سابق عدَّ
اأفرج عنه قبل اأيام فقط، كما اختطفت موؤيد عبد اللطيف للمرة الثالثة، وجمدي �سريف 

نوفل وهو خمتطف �سابق اأي�سًا، وجميعهم مت اختطافهم بعد ا�ستدعائهم للمقابلة. 

بتاريخ 2010/1/19م: 
ا�ض عبد اهلل خليل نوفل الطالب يف كلية  ٭ يف حمافظة قلقيلية: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
الدعوة بعد ا�ستدعائه للمقابلة، كما اأعادت اختطاف حممد �سبحي فريج داود )18 عامًا( 
ر.  ا�ض، وهو اأ�سري حمرَّ بعد ا�ستدعائه للمقابلة، علمًا باأنه اأُفرج عنه قبل اأيام من �سجون عبَّ
املحتلة  الغربية  ال�سفة  يف  ا�ض  عبَّ اأم��ن  اأج��ه��زة  اختطفت  اخلليل:  حمافظة  ويف  ٭ 
النائب  وقال  اأبو جحي�سة.  الفل�سطيني« حممد مطلق  الت�سريعي  »املجل�ض  النائب يف  جنل 
يق�سي  بالًغا  معاذ  ابنه  يومني  قبل  �سلَّم  اخلليل  يف  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  اإنَّ  جحي�سة:  اأبو 
ب�سرورة ح�سوره اإىل مقر اجلهاز ومقابلة م�سوؤول فيه. واأ�ساف النائب اأنَّ جنله معاذ ذهب 
اأنَّه ات�سل بامل�سوؤول يف  اإىل  َيُعد، م�سرًيا  اأنه مل  اإال  ملقابلة امل�سوؤول كما هو يف اال�ستدعاء، 
ه ا�ستدعاًء اإىل جنله  د اختطاف معاذ. هذا وكان اجلهاز نف�سه قد وجَّ اأكَّ اجلهاز، والذي 
ا�ض قد  »وقائي« عبَّ رائد باحل�سور. وكان  ل�سقيقه  واآخر  الثاين مقداد ب�سرورة احل�سور، 
قام باختطاف اأبناء النائب حممد اأبو جحي�سة )مقداد، ومعاذ، وجماهد، ومالك( اأثناء 
وجوده يف �سجون االحتالل ال�سهيوين، وكانت تطارد جنله متوكل اإىل اأن متَّ اعتقاله على 
العواودة من  اأ�سهر، كما اختطفت تلك االأجهزة عي�سى  ة  اأيدي �سلطات االحتالل قبل عدَّ
بلدة دورا، فيما قامت باختطاف عدد من مدينة اخلليل، ُعرف من بينهم كلٌّ من جعفر 

القوا�سمة ومن�سور القوا�سمة واأ�سد القوا�سمة. 

بتاريخ 2010/1/20م:
اأ�سري  ا�ض عبد احلليم العطار، وهو  اأمن عبَّ اأجهزة  ٭ يف حمافظة قلقيلية: اختطفت 
اأمن عبا�ض ذاتها الأكرث من 8 �سهور، كما اختطفت  اأجهزة  ر، وخمتطف �سابق لدى  حمرَّ
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الطالب يف جامعة النجاح بكر الطويل من قرية فرعتا بعد ا�ستدعائه للمقابلة. 
�سليمان فطاير و�سعد  االأ�ستاذ  رين  املحرَّ االأ�سريين  نابل�ض: اختطفت  ٭ ويف حمافظة 
�سا للتعذيب ال�سديد دون مراعاة ملكانتهما وكرب �سنهما  مفلح، وكالهما اخُتطفا �سابقًا وتعرَّ

وحالتهما ال�سحية. 

بتاريخ 2010/1/21م: 
ا�ض القيادي البارز يف حما�ض ال�سيخ  ٭ يف حمافظة نابل�ض: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
��ن عانوا يف �سجون  ال��زه��ور، وممَّ م��رج  اأح��د مبعدي  وه��و  الطاهر(،  )اأب��و  ماهر اخل��راز 

ات عديدة؛ حيث متَّ اختطافه من اأمام منزله بعد عودته من �سالة الع�ساء.  االحتالل مرَّ
املزرعة  قرية  اإ�سعاف  »مركز  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  اقتحمت  اهلل:  رام  ٭ ويف حمافظة 
ال�سرقية« �سرق املدينة، واختطفت املمر�ض لوؤي فار�ض، وهو من بلدة �سلواد، كما اختطفت 

الطالب يف جامعة القد�ض �سامي م�ساملة من قرية �سنجل، وذلك بعد ا�ستدعائه للمقابلة. 
ا�ستدعائه  بعد  �ستات  اإ�سالم  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  اختطفت  �سلفيت:  حمافظة  ويف  ٭ 

للمقابلة، وهو خمتطف �سابق لديهم. 

بتاريخ 2010/1/22م: 
ا�ض باختطاف االأ�سقاء الثالثة اأجمد عواد  ٭ يف حمافظة نابل�ض: قامت اأجهزة اأمن عبَّ
اأحمد خمتطف منذ  ابع  الرَّ اأنَّ �سقيقهم  للمقابلة، علمًا  ا�ستدعائهم  واأ�سرف ويو�سف بعد 
حوايل �سهر ون�سف ال�سهر لدى اأجهزة اأمن عبا�ض، و�سقيقهم اخلام�ض اأمين معتقل لدى 
رين ع�سام �سالمة وهاين  االحتالل ال�سهيوين منذ عامني. كما اختطفت االأ�سريين املحرَّ

الدبيك، وكالهما قد اختطفا �سابقًا. 
ر،  اأ�سري حمرَّ ابعة، وهو  الرَّ للمرة  ٭ ويف حمافظة قلقيلية: متَّ اختطاف مو�سى �سوي 
وخمتطف �سابق الأكرث من 7 اأ�سهر، وهو �سقيق املختطف قا�سم �سوي، و�سقيق اال�ست�سهادي 

�سالح �سوي منفذ عملية »ديزنغوف« ال�سهرية. 
ر زين املحت�سب من  ا�ض االأ�سري املحرَّ ٭ ويف حمافظة اخلليل: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ

اخلليل، والذي ق�سى يف �سجون االحتالل اأكرث من 12 عامًا. 



الكتاب الأ�سود )4(24 

بتاريخ 2010/1/23م:
اأن�سار  من  اثَننينْ  مواطَننينْ  املحتلة  اخلليل  حمافظة  يف  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  اختطفت 
حركة املقاومة االإ�سالمية )حما�ض(، وهما ال�سابان �سادي �ساهني وعلي دوف�ض بعد اقتحام 
اختطاف  فيها  يتم  التي  االأوىل  لي�ست  ة  املرَّ هذه  اأنَّ  امل�سادر  ��دت  واأكَّ باملدينة.  منزليهما 

. ال�سابَّنينْ

بتاريخ 2010/1/24م: 
ا�ض يف طولكرم جنل النائب فتحي القرعاوي بعد ا�ستدعائه  ٭ اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
حازم  ر  املحرَّ االأ�سري  ا�ستدعت  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  باأنَّ  حملية  م�سادر  واأفادت  للتحقيق، 
الفل�سطيني« فتحي القرعاوي. وكان حازم  الت�سريعي  النائب يف »املجل�ض  القرعاوي جنل 
دام ثالث  اعتقاٍل  بعد  اأيام  ب�سعة  االحتالل منذ  �سجون  �سراحه من  اأطلق  قد  القرعاوي 

�سنوات ون�سف ال�سنة، وهو طالب جامعي. 
از  ر اأحمد با�سم اخلرَّ ا�ض االأ�سري املحرَّ ٭ ويف حمافظة نابل�ض: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
از خمتطٌف �سابٌق  بعد اأقلَّ من اأ�سبوع على االإفراج عنه من �سجون االحتالل، ُيذكر اأنَّ اخلرَّ
اختطفت  كما  ا�ض.  عبَّ اأمن  اأجهزة  قي  حمقِّ اأي��دي  على  ال�سديد  للتعذيب  �سوا  تعرَّ ن  وممَّ
ر االأ�ستاذ �سليمان فطاير »اأبو العبا�ض - 48 عامًا« من بيته يف املدينة، وهو  االأ�سري املحرَّ
للتعذيب  فيها  �ض  تعرَّ �سابٌق مراٍت عديدًة  وهو خمتطٌف  املدينة،  االإ�سالح يف  اأحد رجال 

ا�ض.  ال�سديد على اأيدي اأجهزة اأمن عبَّ
ر علي عبد الغفار  ا�ض االأ�سري املحرَّ ٭ ويف حمافظة اخلليل: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
ر �سادي اأكرم  دوف�ض بعد مداهمة منزل اأن�سبائه واختطافه منه، كما اختطفت االأ�سري املحرَّ

�ساهني بعد ا�ستدعائه للمقابلة. 
يو�سف  اجلامعي  املحا�سر  ا�ض  عبَّ اأم��ن  اأجهزة  اختطفت  طولكرم:  حمافظة  ويف  ٭ 

احل�سري من اأمام »جامعة القد�ض املفتوحة« يف املدينة.

بتاريخ 2010/1/25م: 
ا�ض �ستًة من املوظفني يف مكتَبي الدكتور  ٭ يف حمافظة رام اهلل اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
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عزيز دويك والنواب االإ�سالميني يف رام اهلل، وهم: بهاء فرح مدير مكتب الدكتور دويك، 
ومرافقه فرا�ض عابد، والعاملون يف مكتب النواب االإ�سالميني يف رام اهلل: خلدون املظلوم، 
�سوا لالختطاف  واإبراهيم ال�سبع، ومراد اأبو البها، وعبد اهلل غامن، علمًا اأن غالبيتهم تعرَّ
عزيز  الدكتور  األقاه  الذي  البيان  بعد  اختطافهم  ومتَّ  ولفرتات طويلة،  مرات  عدة  �سابقًا 

دويك. 
رين؛ وهم: حممد قنازع، واالأ�ستاذ  ٭ ويف حمافظة نابل�ض متَّ اختطاف اأربعة اأ�سرى حمرَّ
املدينة عمرو  اأي�سًا يف  اختطفت  كما  بانا،  الدبا�ض، وحممد  وعي�سى  الكرمي،  عبد  �سادي 

عنبتاوي بعد ا�ستدعائه للمقابلة. 
ا�ض االأ�ستاذ عبد اهلل قعقور )39 عامًا(  ٭ ويف حمافظة اخلليل: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
»املخابرات  ى جهاز  ي�سمَّ وما  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  باأنَّ  العائلة  واأفادت  منزله،  اقتحام  بعد 
با�ستجوابه،  وقاموا  ات،  ة مرَّ ا�ستدعوا قعقور عدَّ قد  كانوا  »اال�ستخبارات«  العامة« وجهاز 

ى »جهاز الوقائي« باختطافه. ة االأوىل التي يقوم بها ما ي�سمَّ فيما تعدُّ هذه هي املرَّ

بتاريخ 2010/1/26م: 
حممد  ر  املحرَّ االأ�سري  من  كالًّ  ا�ض  عبَّ اأم��ن  اأجهزة  اخلليل:اختطفت  حمافظة  يف  ٭ 
اأبو كر�ض، من  و�سعود  املحاريق،  املجيد  ر مهند حوامدة، وعبد  املحرَّ واالأ�سري  ال�سالمني، 

بلدة ال�سموع؛ حيث دهمت البلدة واختطفتهم جميعًا بعد اقتحام منازلهم. 
ا�ض القيادي يف »الكتلة االإ�سالمية«  ٭ ويف حمافظة رام اهلل: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
يف »جامعة بريزيت« جنيب مفارجة )من قرية بيت لقيا(، وذكر �سهود عيان اأنَّ جنيب متَّ 
ٌر وخمتطٌف  اختطافه يف كمني كان قد ن�سب له اأثناء توجهه للجامعة، علمًا اأنه اأ�سرٌي حمرَّ
�ض خاللها للتعذيب ال�سديد  �سابٌق لدى اأجهزة اأمن عبا�ض ملدة تزيد عن اأربعة اأ�سهر، تعرَّ

على خلفية متثيله ل�»الكتلة االإ�سالمية« يف املناظرة االنتخابية يف »جامعة بريزيت«. 
ا�ض اختطاف عامر غزال بعد مداهمة  ٭ ويف حمافظة نابل�ض: اأعادت اأجهزة اأمن عبَّ
ا�ض، واأ�سيب حينها ب�سبه �سلل كامل  منزله، علمًا اأنه قد اخُتطف �سابقًا لدى »خمابرات« عبَّ
بة من اأ�سرته اأنَّ  �ض له، واأكدت م�سادر مقرَّ اء التعذيب الوح�سي الذي تعرَّ يف ج�سمه من جرَّ
ن من امل�سي وحتريك بقية اأع�ساء  عامر مكث يف فرا�سه اأكرث من �سبعة اأ�سهر، قبل اأن يتمكَّ
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ا�ض باختطاف عالء �سليم دويكات من  ج�سمه. كما قامت ذات االأجهزة التابعة ملحمود عبَّ
ٌر، اأم�سى يف �سجون االحتالل قرابة  بالطة البلد بعد ا�ستدعائه للمقابلة، وهو اأ�سرٌي حمرَّ
العامني، كما اختطفت عالء الدين قادري، والد املختطف مهدي قادري بعد مداهمة منزله 

يف املدينة. 
اأنه  علمًا  قفني(،  بلدة  )من  هر�سة  خليل  اأحمد  اختطفت  طولكرم:  حمافظة  ويف  ٭ 

خمتطٌف �سابٌق لدى ذات االأجهزة.

بتاريخ 2010/1/27م: 
ر م�سطفى  ا�ض االأ�سري املحرَّ ٭ يف حمافظة طولكرم: اختطفت اأجهزة اأمن حممود عبَّ
ات، كما اختطفت من بلدة  عمر بدير؛ علمًا اأنه خمتطف �سابق لدى االأجهزة ذاتها عدة مرَّ
عالر وحدها كالًّ من اأحمد طقاطقة وعبادة طقاطقة وخالد عبد اهلل وجماهد مراد �سديد.
٭ ويف حمافظة رام اهلل: متَّ اختطاف ال�سحفي معاذ زياد م�سعل من قرية �سلواد بعد 
ر اعتقل ثالث مرات لدى قوات االحتالل وخمتطف  ا�ستدعائه للمقابلة؛ علمًا اأنه اأ�سري حمرَّ

ا�ض ذاتها.  �سابق لدى اأجهزة اأمن عبَّ
٭ ويف حمافظة اخلليل: متَّ اختطاف ال�سيخ حممود الهور ع�سو بلدية �سوريف ورئي�سها 
حممود  ال�سيخ  اختطفت  كما  القر�ساوي،  ال�سيخ  على  م  التهجُّ رف�سه  خلفية  على  ابق  ال�سَّ
اأنَّ ال�سيخ الع�سافرة خطيب »م�سجد  الع�سافرة من بلدة كاحل على ذات اخللفية؛ علمًا 

حمن« يف البلدة.  الرَّ
ا�ض اختطاف كلٍّ من نائل نوفل و�سعيد  ٭ ويف حمافظة قلقيلية اأعادت اأجهزة اأمن عبَّ
جعيدي وعبد احلليم البا�سا ولوؤي فريج داوود بعد يوٍم من االإفراج عنهم من �سجونها، كما 

اأعادت اختطاف عمر ملحم للمرة الثالثة. 
٭ ويف حمافظة جنني: متَّ اختطاف املهند�ض حممد فار�ض اأبو عبيد من بلدة اليامون 

بعد ا�ستدعائه للمقابلة. 

بتاريخ 2010/1/28م:
بعد  عا�سور  �سدقي  بنابل�ض  ا�ض  عبَّ اأم��ن  اأج��ه��زة  اختطفت  نابل�ض:  حمافظة  يف  ٭ 
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ر نزار عنرت »الطحان« بعد مداهمة منزله  ا�ستدعائه للمقابلة، كما اختطفت االأ�سري املحرَّ
خاللها  �ض  تعرَّ مرات   3 من  اأكرث  االأجهزة  ِقَبل  من  اخُتطف  قد  وكان  ال�ساحية،  حي  يف 

لتعذيب �سديد.

بتاريخ 2010/1/29م: 
ر وائل العلي من بلدة  ا�ض االأ�سري املحرَّ ٭ يف حمافظة طولكرم: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
عتيل واأحد طلبة »جامعة بريزيت« بعد االإفراج عنه من �سجون االحتالل مبا�سرًة، علمًا اأنَّ 
العلي كان قد اعُتقل قبل �سهر من قبل قوات االحتالل، وعند االإفراج عنه مل تِعد له بطاقة 
الهوية اخلا�سة به، وطلبت منه اأن يتوّجه اإىل اأحد مقارِّ اأجهزة اأمن عبا�ض الأخذها، وعند 
اأ�سري حمرر ق�سى  ا�ض باختطافه مبا�سرًة، ووائل  اأمن عبَّ توجهه اإىل املقر، قامت اأجهزة 

ا�ض.  اأكرث من 7 �سنوات يف �سجون االحتالل وخمتطف �سابقًا لدى اأجهزة اأمن عبَّ
ر عبد اهلل عد�ض من بلدة �سلواد؛  ٭ ويف حمافظة رام اهلل: متَّ اختطاف االأ�سري املحرَّ
حيث قامت باقتحام بيته بطريقة همجية وتفتي�سه وتك�سريه، وعندما مل جتده اأخذت اأخويه 
عبد القادر وحممد كرهينتني حتى يقوم بت�سليم نف�سه، فقام بت�سليم نف�سه، علمًا اأن عد�ض 

ا�ض.  خمتطٌف �سابٌق لدى اأجهزة اأمن عبَّ
واأمي��ن  ال��رج��وب  رام��ي  رين  املحرَّ االأ�سريين  اختطاف  متَّ  اخلليل:  حمافظة  ويف  ٭ 

ات، بعد اقتحام منزليهما يف بلدة دورا.  ة مرَّ الدرابيع، وهو خمتطف �سابق عدَّ

بتاريخ 2010/1/31م: 
٭ يف حمافظة رام اهلل: متَّ اختطاف االأ�ستاذ خليل حامد من بلدة �سلواد اأثناء �سريه 
يف اأحد �سوارع املدينة، علمًا اأنَّ خليل هو اأ�ستاذ مف�سول من الرتبية والتعليم، � وابن �سقيق 

امي االأ�سري اإبراهيم حامد.  القائد الق�سَّ
ر عبد اهلل بدر جنل النائب املعتقل  ٭ ويف حمافظة اخلليل: متَّ اختطاف االأ�سري املحرَّ
لدى ال�سهاينة حممد ماهر بدر؛ حيث اختطفته من �سيارة عمومية خالل عودته من عمله 
بعد اأن انهالوا عليه بال�سرب وال�ستم، علمًا اأنه اأُفرج عنه من �سجون االحتالل قبل فرتة 

وجيزة. 
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ا�ض الطالب اجلامعي بالل  ٭ ويف حمافظة طولكرم: اختطفت اأجهزة اأمن حممود عبَّ
هر�سة من بلدة قفني، علمًا اأنَّ هر�سة طالب يف »جامعة القد�ض املفتوحة« وخمتطٌف �سابٌق 

لدى اأجهزة اأمن عبا�ض ذاتها.
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في شهر شباط/ فبراير:

بتاريخ 2010/2/1م:
ر فرا�ض الزبيدي بعد  ا�ض يف حمافظة نابل�ض االأ�سري املحرَّ ٭ اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
ات ولفرتات طويلة، ومتَّ نقله  اأنَّ فرا�ض خمتطٌف �سابٌق عدة مرَّ ا�ستدعائه للمقابلة، علمًا 
�ض له، وهو �سقيق  اء التعذيب ال�سديد الذي كان يتعرَّ ات للم�ست�سفى من جرَّ ة مرَّ خاللها عدَّ
اأمن  اأجهزة  لدى  ال�سابق  اختطافه  اأثناء  والديه  فقد  وقد  الزبيدي،  عماد  اال�ست�سهادي 

ا�ض قبل عام. عبَّ
٭ يف حمافظة اخلليل اختطفت اأجهزة اأمن عبا�ض الطفل حممد يون�ض )16 عامًا( من 
بلدة الظاهرية من اأن�سار حزب التحرير، وذلك بعد اقتحام منزله؛ حيث قامت ب�سربه 

بوح�سية باأعقاب بنادقهم وركله باالأرجل. 
ا�ض يف جنني على اختطاف ال�سيخ في�سل �سباعنة )50 عامًا(  ٭ اأقدمت اأجهزة اأمن عبَّ
ا�ض �سابقًا، ونقل على اإثر  ر وتعّر�ض لالختطاف على اأيدي اأجهزة اأمن عبَّ وهو اأ�سري حمرَّ
اء التعذيب ال�سديد على يدي حمّققي  ذلك اإىل امل�ست�سفى نتيجة تدهور حالته ال�سحية جرَّ
ا�ض اختطفت ال�سيخ في�سل �سباعنة �سابقًا من  اأجهزة اأمن عبا�ض. يذكر اأنَّ اأجهزة اأمن عبَّ
بلدة قباطية بعد ا�ستدعائه للمقابلة، وذلك بعد اأياٍم من االإفراج عنه من �سجن »النقب« 
ال�سحراوي بعد ق�ساء اأكرث من ثالث �سنوات يف االعتقال االإداري لدى االحتالل. وكانت 
اتها يف  اأجهزة اأمن عبا�ض يف جنني قد بعثت اإىل ال�سيخ �سباعنة بالغًا للح�سور اإىل اأحد مقرَّ
�ست عائلة ال�سيخ للم�سايقات  املدينة قبل االإفراج عنه من �سجون االحتالل باأيام، كما تعرَّ
املتكررة؛ حيث اعتقل اأبناوؤه عدة مرات. واأم�سى ال�سيخ �سباعنة يف �سجون االحتالل اأكرث 
اآخرها يف عام 2007، وبعد  �ض عدة مرات لالعتقال؛ كانت  من ع�سر �سنوات؛ حيث تعرَّ

ا�ض. االإفراج عنه اختطفته اأجهزة اأمن عبَّ

بتاريخ 2010/2/2م: 
د  ر خالد اأبو البهاء ُبَعينْ ٭ يف حمافظة رام اهلل اختطفت اأجهزة اأمن عبا�ض االأ�سري املحرَّ
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االإفراج عنه من �سجون االحتالل؛ علمًا اأنه اأم�سى يف االعتقال لدى االحتالل ما جمموعه 
قرابة ت�سع �سنوات، وهو املدير العام ال�سابق ل� »جمعية اأن�سار ال�سجني«. 

ا�ض قامت  اأمن عبَّ اأجهزة  اأنَّ  االإ�سالمي  اأكد م�سدر م�سوؤول يف حركة اجلهاد  ٭ كما 
باختطاف �سابَّنينْ ينتميان اإىل احلركة هما: اأحمد ال�سيخ اإبراهيم، وجمدي ال�سيخ اإبراهيم، 
يف مدينة رام اهلل، وح�سب امل�سدر، فقد اأفرج االحتالل عن ال�ساَبنينْ موؤخرًا بعد اأن اأم�سيا 

خم�ض �سنوات يف �سجونه.
٭ يف حمافظة قلقيلية داهمت اأجهزة اأمن عبا�ض حمل بيع االأ�سماك الذي تعود ملكيته 
اأحد  والعبث مبحتوياته، واختطفت  بتفتي�سه  اإىل املختطف لديها حم�سن حردان، وقامت 
ة  ر، واعتقل عدَّ العاملني فيه، وهو ابن اأخت املختطف حردان؛ علمًا اأن حردان اأ�سري حمرَّ

ات لدى قوات االحتالل.  مرَّ

بتاريخ 2010/2/3:
منازل  وداهمت  »جلقمو�ض«  قرية  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  اقتحمت  جنني  حمافظة  يف  ٭ 
العديد من اأبناء احلركة ومنا�سريها، وعرف من �سمن املختطفني كلٌّ من: م�سطفى عبد 
اأمن  اأجهزة  �سجون  يف  ا�ست�سهد  الذي  احلاج  حممد  ال�سهيد  �سقيق  وهو  احلاج،  اللطيف 
عبا�ض قبل عام، وخالد حممد احلاج، وهو طالب يف »اجلامعة العربية االأمريكية«، وب�سام 

�سرغام القرم، وحممد �سرغام القرم. 
٭ يف حمافظة نابل�ض متَّ اختطاف حامت يو�سف من قرية اأودال �سرق املدينة؛ علمًا اأنَّه 

طالب يف »جامعة النجاح الوطنية«. 
ر علي تقي من قرية  ا�ض االأ�سري املحرَّ ٭ يف حمافظة طولكرم اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
ا�ض، كما اأعادت اختطاف فوزي  كفر عبو�ض؛ علمًا اأنَّه خمتطف �سابق لدى اأجهزة اأمن عبَّ

�ساق اهلل من املدينة بعد ا�ستدعائه للمقابلة.
٭ يف مدينة اخلليل اختطفت اأجهزة اأمن عبا�ض عبد اهلل بدر )19 عاما( جنل النائب 
ر، وذلك بعد اأن األقى والده النائب يف املجل�ض الت�سريعي  حممد ماهر بدر، وهو اأ�سري حمرَّ
بال�سفة؛  ال�سلطة  زنازين  يجري يف  الذي  والتعذيب  ال�سيا�سي  باالعتقال  فيها  د  ندَّ خطبة 
ا�ض بن�سب كمني لعبد اهلل قرب دوار املنارة و�سط مدينة اخلليل،  حيث قامت اأجهزة اأمن عبَّ
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واعرت�سوا ال�سيارة التي ي�ستقلها واأنزلوه منها، واأو�سعوه �سربًا مربحًا اأمام املارة، ومن ثمَّ 
التي  اأنَّ اخلطبة  بالذكر  املخابرات يف مقاطعة اخلليل. جدير  اإىل مقر  باختطافه  قاموا 
األقاها والده كانت يف م�سجد االأن�سار يف مدينة اخلليل؛ حيث طالب فيها ال�سلطة ب�سرورة 
الفل�سطينية،  الق�سية  خدمة  يف  حياتهم  اأفنوا  الذي  واملختطفني  املجاهدين  عن  االإفراج 
د اأنَّ التن�سيق االأمني بني قوات االحتالل وال�سلطة هو اأمر م�سني، واأن ال�سارع يف ال�سفة  واأكَّ
د النائب بدر اأنَّ  م�ستاء جدًا لهذه الت�سرفات التي ال متت الأخالقنا وديننا ب�سلة، كما اأكَّ
املختطفني  بجانب  الوقوف  عن  تثنيهم  لن  الّنواب  اأه��ايل  بحق  امل�سينة  الت�سرفات  هذه 
اختطاف  اأنَّ  واالإ�سالح  التغيري  كتلة  واعتربت  العادلة.  ق�سيتهم  عن  والدفاع  واأهاليهم 
ا�ض لنجل النائب بدر انحطاط اأخالقي ووطني، وت�ساوق وا�سح ومك�سوف  اأجهزة اأمن عبَّ
مع االحتالل، وطالبت الكتلة املوؤ�س�سات احلقوقية واالإن�سانية اإدانة وف�سح العربدة املوجودة 

وانتهاك احلرمات �سد نواب ال�سفة وذويهم. 

بتاريخ 2010/2/5:
ا�ض الطالب يف »جامعة النجاح« همام  ٭ يف حمافظة قلقيلية اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
ٌر وخمتطٌف  ال�سنطي بعد مداهمة منزله، كما اختطفت �ساهر اأبو ع�سب وهو اأ�سرٌي حمرَّ
ومي�سرة  حمودة،  وحممد  �سالح،  اأبو  �سهاب  من  كالًّ  اأي�سًا  واختطفت  مرات،  عدة  �سابٌق 
اأنَّ  علمًا  املدينة،  يف  منازلهم  مداهمة  بعد  �سالح،  اأبو  واأ�سعد  �سوياين،  وحممد  عفانة، 

ا�ض.  رون وخمتطفون �سابقون لدى اأجهزة اأمن عبَّ معظمهم اأ�سرى حمرَّ
٭ يف حمافظة نابل�ض متَّ اختطاف را�سم �سالح من قرية ع�سرية القبلية بعد ا�ستدعائه 

للمقابلة. 
ر اأحمد �سميح �ستات  ا�ض االأ�سري املحرَّ ٭ يف حمافظة رام اهلل اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
من خميم اجللزون، علمًا اأنَّ �ستات اأم�سى العديد من ال�سنوات يف �سجون االحتالل، كما 
املزرعة  قرية  يف  بيته  من  القد�ض«  »جامعة  طلبة  اأح��د  �سريتح  حممد  الطالب  اختطفت 

الغربية. 
٭ يف حمافظة طولكرم متَّ اختطاف الطالب يف »جامعة النجاح« عبد الرحمن عودة 

بعد ا�ستدعائه للمقابلة، علمًا اأنَّ عبد الرحمن خمتطٌف �سابٌق لدى ذات االأجهزة. 
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بتاريخ 2010/2/7:
٭ اقتحمت اأجهزة اأمن عبا�ض منزل االأ�سري اأحمد �سقر امللقب ب� »اأبو ب�سري« الكائن 
يف خميم ع�سكر القدمي �سرق مدينة نابل�ض، وقامت باختطاف زوجته، واقتيادها اإىل جهة 
ها  ا�ض قد ا�ستدعت زوجة االأ�سري قبل اأيام قليلة، ولكنَّ غري معلومة. وكانت اأجهزة اأمن عبَّ
ا�ض بتهديدها باالعتقال. وُيَعد االأ�سري اأحمد �سقر  رف�ست الذهاب، وقامت اأجهزة اأمن عبَّ
ات االعتقال، والتي تزيد  من اأ�سهر االأ�سرى املعروفني بال�سجون ال�سهيونية بكرثة عدد مرَّ

عن ع�سر مرات، وهو معتقل اإداريٌّ منذ ما يزيد عن عام ون�سف.
٭ يف حمافظة نابل�ض اختطفت اأجهزة اأمن عبا�ض حممد حمدان عموري )من قرية 
عورتا( بعد ا�ستدعائه للمقابلة، كما �سنَّت حملة ا�ستدعاءات طالت اأكرث من 50 من اأبناء 
منهم  العديد  واأكد  �سابقون،  وخمتطفون  رون  حم��رَّ اأ�سرى  معظمهم  واأن�سارها؛  احلركة 
دوهم من  اأنهم ُو�سعوا يف الزنازين �ساعاٍت طويلًة يف الربد القار�ض وال�سقيع؛ بعد اأن جرَّ

مالب�سهم ال�ستوية. 
ر عماد عواد ال�سويل اأحد طلبة »جامعة  ٭ اختطفت اأجهزة اأمن عبا�ض االأ�سري املحرَّ
ا�ض، وملدد طويلة ُنقل  ات لدى اأجهزة اأمن عبَّ ة مرَّ النجاح الوطنية«، وكان قد اخُتطف عدَّ

خاللها اإىل امل�ست�سفى اأكرث من مرة. 
ثائر  اأن  علمًا  الفاخوري،  ثائر  ر  املحرَّ االأ�سري  اختطاف  متَّ  اخلليل  حمافظة  يف  ٭ 
ذ  منفِّ الفاخوري  فادي  الق�سامي  اال�ست�سهادي  و�سقيق  االأجهزة  لدى ذات  �سابٌق  خمتطٌف 
اأمن  اأجهزة  الفاخوري، كما اختطفت  زياد  االأ�سري  اأي�سًا جنل  وهو  اأربع«،  »كريات  عملية 
عبا�ض الطالب اجلامعي اأكرم اأبو ريان الطالب يف »جامعة القد�ض«؛ وذلك بعد ا�ستدعائه 

للمقابلة. 
الثانية؛  ة  للمرَّ هالل  فوؤاد  حممد  ر  املحرَّ االأ�سري  اختطاف  متَّ  قلقيلية  حمافظة  يف  ٭ 

وذلك بعد ا�ستدعائه للمقابلة. 
ا�ض منزل املختطف لديها �سهيب اأحمد  ٭ يف حمافظة �سلفيت اقتحمت اأجهزة اأمن عبَّ
خمتطٌف  �سهيب  اأنَّ  علمًا  مبحتوياته،  ف�ساًدا  وعاثت  ح�سان،  بني  ق��راوة  قرية  يف  مرعي 

لديهم منذ قرابة �سهرين. 
من  قوزح  رائد  ر  املحرَّ االأ�سري  عبا�ض  اأمن  اأجهزة  اختطفت  طولكرم  حمافظة  يف  ٭ 
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خميم طولكرم، وهو خمتطٌف �سابٌق عدة مرات، وكان قد اعُتقل لدى قوات االحتالل لعدة 
�سنوات. 

بتاريخ 2010/2/8:
رين؛ هم:  ٭ يف حمافظة طولكرم اأعادت اأجهزة اأمن عبا�ض اختطاف ثالثة اأ�سرى حمرَّ
ة  �سوا لالختطاف عدَّ �سفيان ا�ستيتة، وعا�سم اأبو دية، وتامر �سكر. ويذكر اأن ثالثتهم تعرَّ

ا�ض يف املدينة.  ات لدى اأجهزة اأمن عبَّ مرَّ
اأبو  ا�ض من بلدة عورتا كالًّ من �سامر  ٭ يف حمافظة نابل�ض اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
�سعيب، واأ�سرف غازي عواد، والطالب يف »جامعة النجاح« معاذ قواريق، وجميعهم اخُتطفوا 

بعد ا�ستدعائهم للمقابلة. 
٭ كما اختطفت اأجهزة اأمن عبا�ض يف املدينة كالًّ من عامر امل�سري الطالب يف »جامعة 
�سوا من  النجاح«، و زياد هوا�ض بعد ا�ستدعائه للمقابلة. ويذكر اأنَّ معظم املختطفني تعرَّ

قبل لالختطاف لدى ذات االأجهزة. 

بتاريخ 2010/2/9:
بلدة  يف  وا�سعة  اختطافات  حملة  عبا�ض  اأم��ن  اأجهزة  �سنَّت  اهلل  رام  حمافظة  يف  ٭ 
رين، وهم:  اأ�سرى حمرَّ بينهم خم�سة  واأن�سارها،  اأبناء احلركة  ثمانيًة من  �سلواد، طالت 
اأمين حامد، وفايز حامد، واأ�سرف حماد، وطلعت حامد، وجهاد حامد، واإبراهيم حامد، 

وبهاء حامد، واأمين �سمري؛ وجميعهم متَّ اختطافهم بعد ا�ستدعائهم للمقابلة.
٭ اختطفت اأجهزة اأمن عبا�ض ثالثًة من طلبة »جامعة بريزيت«، بعد مداهمة منازلهم، 
وهم: اأيهم جرابعة )من قرية بيتني(، وعبد اهلل منا�سرة، و�سامر امل�سري )من اخلليل(، 

علمًا اأنهم جميعًا اخُتطفوا �سابقًا لدى ذات االأجهزة.
ر فرا�ض الزبيدي  ا�ض اختطاف االأ�سري املحرَّ ٭ يف حمافظة نابل�ض اأعادت اأجهزة اأمن عبَّ
من املدينة بعد ا�ستدعائه للمقابلة، علمًا اأنه قد اأُفرج عنه من �سجون اأجهزة اأمن عبا�ض 
قبل اأيام؛ حيث كان خمتطفًا لدى ذات االأجهزة عدة مرات �سابقًا، وملدد طويلة، متَّ نقله 
خاللها للم�ست�سفى عدة مرات. فيما قامت اأجهزة اأمن عبا�ض باختطاف كلٍّ من خالد ونور 
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ال�سفدي )من قرية عوريف( بعد اقتحام منزليهما يف القرية.
ر ح�سام اأبو دية )من  ٭ يف حمافظة بيت حلم اختطفت اأجهزة اأمن عبا�ض االأ�سري املحرَّ
اأيام من االإفراج عنه من �سجون  بلدة �ساحور( بعد ا�ستدعائه للمقابلة، وذلك بعد اأربعة 

ة اأ�سهر فيها. ا�ض؛ حيث اأم�سى عدَّ عبَّ

بتاريخ 2010/2/10:
ا�ض يف جنني ال�سيخ مهدي ب�سناق  ٭ اختطف »جهاز املخابرات« التابع الأجهزة اأمن عبَّ
»االأم��ن  ى  ُي�سمَّ ما  �سجن  من  عنه  االإف��راج  فور  جنني  ق�ساء  رمانة  بلدة  من  عامًا(   38(
عائلته  تفاءلت  اأن  وبعد  املتوا�سل،  االختطاف  من  اأ�سهر  �ستة  بعد  املدينة  يف  الوقائي« 
اأمام مقر »وقائي« عبا�ض  خرًيا باالإفراج عنه. وقام جهاز املخابرات باعتقال ب�سناق من 
توا�سل  اإىل  ي�سري  اإىل منزله، وهو ما  بالعودة  له حتَّى  ي�سمح  اأن  اإن��ذار، ودون  �سابق  دون 
املمار�سات غري القانونية والتع�سفية بحق اأن�سار حما�ض واأع�سائها يف ال�سفة الغربية دون 
�ض لالعتقال لدى اأجهزة ال�سلطة يف جنني عدة مرات خالل  مرّبر. وكان ال�سيخ ب�سناق تعرَّ
ر لدى �سلطات االحتالل.  العامني والن�سف املا�سيني، كما اأنه ق�سى عدة �سنوات يف االأ�سنْ
وكان ال�سيخ ب�سناق يعمل مرافقًا لوزير االأ�سرى ال�سابق املهند�ض و�سفي قبها، والذي يقبع 

يف االعتقال االإداري منذ ثالثة اأعوام.
٭ يف حمافظة طولكرم �سنَّت اأجهزة اأمن عبا�ض حملة مداهمات واختطافات وا�سعة يف 
رين،  بلدة »عتيل«، طالت العديد من اأبناء احلركة واأن�سارها، ُعرف منهم �ستة اأ�سرى حمرَّ
وجاد  وعالء مكحول،  فقها،  ومراد  عتيلي،  وبكر  الهيجا،  اأبو  و�سمري  ال�سلبي،  وائل  وهم: 
عزت، علمًا اأنهم جميعًا اخُتطفوا �سابقًا لدى اأجهزة اأمن عبا�ض يف املحافظة. كما اختطفت 
اأجهزة اأمن عبا�ض يف املدينة االأ�سري املحرر م�سطفى عودة، وهو خمتطٌف �سابٌق لدى ذات 

االأجهزة.
ا�ض عماد نوفل من مكان عمله و�سط  ٭ يف حمافظة قلقيلية اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ

املدينة.
ر كامل حمران  ٭ يف حمافظة جنني قامت اأجهزة اأمن عبا�ض باختطاف االأ�سري املحرَّ
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من قرية قرية الها�سمية، وذلك بعد ا�ستدعائه للمقابلة، علمًا اأنه طالٌب يف »جامعة النجاح 
الوطنية« وخمتطٌف �سابٌق عدة مرات. 

٭ اختطفت اأجهزة اأمن عبا�ض يف اخلليل املواطن عادل بدارين )38 عامًا( من بلدة 
ال�سموع جنوب اخلليل بعد ا�ستدعائه للمقابلة. واأفادت م�سادر مقربة من عادل بدارين 
ملقابلة  ذهب  اأنه   - دورا  مدينة  يف  الكرمي«  القراآن  حتفيظ  »دار  ل�  مديرًا  يعمل  والذي   -
ه اإليه، وبقي يف مقر اجلهاز حتى  امل�سوؤولني يف »املخابرات« بناًء على اال�ستدعاء الذي وجِّ

�ساعات متاأخرة من امل�ساء، ليعلن اجلهاز بعدها عن اختطافه.

بتاريخ 2010/2/11:
ر زياد  ا�ض من بلدة �سلواد االأ�سري املحرَّ ٭ يف حمافظة رام اهلل اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
م�سعل )53 عامًا( ع�سو جمل�ض بلدية �سلواد بعد ا�ستدعائه للمقابلة؛ علمًا اأنه اعتقل لدى 
قوات االحتالل عدة مرات واأم�سى عدة �سنوات متنقاًل بني ال�سجون ال�سهيونية، وقد اأفرج 
القد�ض«  اأمن عبا�ض الطالب يف »جامعة  اأجهزة  اأقل من �سهرين. كما اختطفت  عنه قبل 
ذياب م�سطفى ذياب من قرية �سفا؛ علمًا اأنه كان مطلوًبا الأجهزة اأمن عبا�ض منذ اأكرث 

من �سبعة اأ�سهر، وقد حاولت اختطافه عدة مرات. 
البا�سا )50  اأمن عبا�ض باختطاف عبد احلليم  اأجهزة  ٭ يف حمافظة قلقيلية قامت 
�سابقًا  اختطف  البا�سا  اأن  علمًا  للمحكمة؛  ا�ستدعائهما  بعد  زكي عمر  ابنته  وزوج  عامًا( 

عدة مرات. 
٭ يف حمافظة طولكرم اختطفت اأجهزة اأمن عبا�ض ثالثة من طلبة »جامعة النجاح 
الوطنية«؛ هم: اأحمد اأبو زينة وح�سام الكرمي وحممد �سرقية، وجميعهم اختطفوا �سابقًا 

ا�ض.  لدى اأجهزة اأمن عبَّ
بلدة عنبتا حممد  ومن  ربيع مرزوق  ر  املحرَّ االأ�سري  �سم�ض  نور  اختطف من خميم  ٭ 

�سليمان بعد ا�ستدعائهما للمقابلة. 
ا�ض على بلدة عتيل، ُعرف من �سمن  ٭ ا�ستمرارًا للحملة التي �سنتها اأجهزة اأمن عبَّ
اخلطيب،  الرحمن  عبد  �سبحي  ال�سيخ  البلدة  يف  عبيدة«  اأبي  »م�سجد  اإمام  املختطفني: 

وحممد حجة، وحممد اأبو خليل. 
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بتاريخ 2010/2/12:
ر  املحرَّ االأ�سري  �سلواد  بلدة  من  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  اختطفت  اهلل  رام  ٭ يف حمافظة 
ه اأفرج عنه قبل  حممد حامد على حاجز طيار اأقامته على مدخل مدينة رام اهلل؛ علمًا اأنَّ
ا�ض من ذات البلدة  ثالثة اأ�سابيع فقط من �سجون االحتالل، كما اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
ر ب�سام عبد الرحيم حماد اإمام »م�سجد اأبو عبيدة« يف البلدة؛ علمًا اأنه اأ�سري  االأ�سري املحرَّ

ة �سنوات يف �سجون االحتالل.  ر اأم�سى عدَّ حمرَّ
ا�ض حممد اأبو زينة بعد مداهمة منزله  ٭ يف حمافظة طولكرم اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ

يف املدينة. 

بتاريخ 2010/2/13: 
ا�ض عبد اهلل ربحي كميل )من قباطية(،  ٭ يف حمافظة جنني اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
ر اإبراهيم اأبو الرب، وهو من اأبناء »حركة اجلهاد االإ�سالمي«  كما اختطفت االأ�سري املحرَّ

يف قباطية.

بتاريخ 2010/2/14:
يعمل  الذي  عزام  مراد  املحامي  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  اختطفت  نابل�ض  حمافظة  يف  ٭ 
لدى  �سابق  خمتطف  اأنه  علمًا  نابل�ض؛  حمافظة  يف  النواب  مكتب  لدى  قانونيًّا  م�ست�سارًا 

ا�ض.  اأجهزة اأمن عبَّ
٭ يف حمافظة رام اهلل اختطفت اأجهزة اأمن عبا�ض اأحمد �سالح العاروري من بلدة 

عارورة بعد ا�ستدعائه للمقابلة، وهو اأحد طلبة »جامعة بريزيت«. 
يف  الطالب  رداد  اأن�ض  باختطاف  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  قامت  طولكرم  حمافظة  يف  ٭ 
اأنَّه ابن عم  »جامعة النجاح الوطنية« بعد مداهمة منزله يف قرية �سيدا. وجديٌر بالذكر 

ال�سهيد حممد رداد الذي ا�ست�سهد يف »جامعة النجاح«. 
ا�ض الطالَبنينْ يف »جامعة البوليتكنك«  ٭ يف حمافظة اخلليل اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ

ماجد كو�ستريو ون�سال �ساور بعد ا�ستدعائهما للمقابلة. 
ا�ض ال�سيخ اإ�سماعيل حممد خاليلة )45 عامًا( موؤذن م�سجد  ٭ اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
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الزهراء يف بلدة ال�سموع جنوب مدينة اخلليل. وقال اأحد املقربني من ال�سيخ اخلاليلة: اإنَّ 
ى »جهاز الوقائي« اقتحم املنزل، وقام بتفتي�سه والعبث مبحتوياته، ومتَّ اختطافه. ما ي�سمَّ

بتاريخ 2010/2/15:
وا�سعة  مداهمات  حملة  اهلل،  رام  ق�ساء  �سقبا  قرية  يف  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  �سنَّت  ٭ 
وعبد  ثابت،  احلليم  عبد  من:  كالًّ  واختطفت  حما�ض  حركة  اأن�سار  منازل  من  للعديد 
رون،  الرحمن قدح، واأحمد نوح �سل�ض، وعو�ض طه امل�سري، علمًا اأن جميعهم اأ�سرى حمرَّ

وبع�سهم اخُتطف �سابقًا لدى ذات االأجهزة. 
ا�ض الطالب ال�سحفي معاذ زياد م�سعل من بلدة �سلواد بعد  ٭ اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
ٌر اعُتقل ثالث مرات لدى  ة مرات، واأ�سرٌي حمرَّ ا�ستدعائه للمقابلة، وهو خمتطٌف �سابٌق عدَّ

قوات االحتالل.

بتاريخ 2010/2/16:
اإبراهيم دحم�ض،  ر  ا�ض االأ�سري املحرَّ اأمن عبَّ اأجهزة  ٭ يف حمافظة قلقيلية اختطفت 
ر والطالب  وهو خمتطٌف �سابٌق عدة مرات لدى ذات االأجهزة، كما اختطفت االأ�سري املحرَّ

يف »جامعة النجاح« عماد مراعبة، بعد ا�ستدعائه للمقابلة، وهو خمتطٌف �سابٌق اأي�سًا.
حممود  قباطية  م�سجد  م��وؤذن  ا�ض  عبَّ اأم��ن  اأج��ه��زة  اختطفت  جنني  حمافظة  يف  ٭ 

قوا�سنة، بعد ا�ستدعائه للمقابلة.

بتاريخ 2010/2/17:
ا�ض )من بلدة بيت لقيا( �ستة اأ�سرى  ٭ يف حمافظة رام اهلل اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
رين، وهم: رامي نبيل مو�سى ومعتز بهجت مو�سى وعرفات يو�سف عا�سي وبكر رباح  حمرَّ
ثالث  منذ  ا�ض  عبَّ اأمن  الأجهزة  مطلوب  وهو  عامًا(   42( عا�سي  نعمان  ومو�سى  عا�سي، 
�سنوات، واعتقل لدى �سلطات االحتالل اأربع مرات، واأم�سى ما يزيد عن اأربع �سنوات يف 
�سجونه، ورا�سم عبا�ض عا�سي بعد ا�ستدعائه للمقابلة، علمًا اأنه اأم�سى يف �سجون االحتالل 

18 �سهرًا.
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ا�ض، املهند�ض ثائر اإبراهيم حاليقة بعد  ٭ يف حمافظة اخلليل اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
يه ا�ستدعاءين للمقابلة؛ اأحدهما من �سلطات االحتالل،  ا�ستدعائه للمقابلة، وذلك بعد تلقِّ
املخابرات  م�سوؤول  ملقابلة  ذهب  حيث  ؛  نف�سه  املوعد  يف  ا�ض  عبَّ اأم��ن  اأجهزة  من  واآخ��ر 
ال�سهيونية يف مركز عت�سيون، ثم ذهب ملقابلة »خمابرات« عبا�ض ومتَّ اختطافه، وكان قد 
اأم�سى خم�ض �سنوات يف االعتقال لدى �سلطات االحتالل، اأربًعا منها اأم�ساها يف االعتقال 

االإداري، وللعلم، فاإنه يعمل مهند�سًا يف بلدية ال�سيوخ.
ا�ض، الطالب يف »جامعة النجاح« عبد  ٭ يف حمافظة قلقيلية اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
ٌر اأم�سى يف  اللطيف خ�سر �سوندك من بلدة جيت، بعد ا�ستدعائه للمقابلة، وهو اأ�سرٌي حمرَّ
�سجون االحتالل اأربع �سنوات، وجنل الدكتور خ�سر �سوندك عميد كلية ال�سريعة ال�سابق يف 
ر نائل حماد،  اأمن عبا�ض يف املدينة االأ�سري املحرَّ اأجهزة  »جامعة النجاح«، كما اختطفت 
ا�ض اختطاف فرا�ض  علمًا اأنَّه خمتطٌف �سابٌق لديهم. ويف �ساأن مت�سل اأعادت اأجهزة اأمن عبَّ

ة يوم واحد ب�سبب وفاة �سقيقه. عودة، بعد اأن اأفرجت عنه ملدَّ

بتاريخ 2010/2/18:
ال�سدة  ا�ض اختطاف كلٍّ من م�سطفى  اأمن عبَّ اأجهزة  اأعادت  قلقيلية  ٭ يف حمافظة 

واأحمد مراعبة. 
٭ يف حمافظة طولكرم اختطفت اأجهزة اأمن عبا�ض مراد طه ظافر من عزبة �سوفة 
واأحمد �سيف الدين جالد من املدينة؛ علمًا اأن اجلالد خمتطف �سابق لدى ذات االأجهزة. 
فيا�ض  اأن�ض  الوطنية«  النجاح  الطالب يف »جامعة  نابل�ض مت اختطاف  ٭ يف حمافظة 
االأغرب؛ وذلك بعد ا�ستدعائه للمقابلة؛ علمًا اأنه اأ�سري حمرر وجنل ع�سو جمل�ض البلدي يف 

ا�ض.  نابل�ض فيا�ض االأغرب املختطف ال�سابق لدى اأجهزة اأمن عبَّ

بتاريخ 2010/2/19:
االأ�سريين  رميا  بيت  بلدة  من  ا�ض  عبَّ اأم��ن  اأجهزة  اختطفت  اهلل  رام  حمافظة  يف  ٭ 
رين رامي الربغوثي واإح�سان الربغوثي، علمًا اأنَّ رامي �سغل من�سب مدير مكتب وزير  املحرَّ

الداخلية يف ال�سفة الغربية، وخمتطٌف �سابٌق لدى اأجهزة اأمن عبا�ض. 
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٭ يف حمافظة قلقيلية متَّ اختطاف حممد عبد العزيز ر�سوان )من بلدة عزون( للمرة 
خمتطٌف  وهو  للمقابلة  ا�ستدعائه  بعد  املدينة  من  ق�سوع  وليد  املحّرر  واالأ�سري  اخلام�سة، 
ا�ض االأ�سري املحّرر ال�سحفي ماهر اأبو ع�سب من  �سابٌق اأي�سًا، كما اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ

املدينة بعد ا�ستدعائه للمقابلة وهو خمتطٌف �سابٌق عدة مرات وملدة طويلة. 
»ال�سحابة« يف  اإمام م�سجد  ال�سيخ حممد علقم  اختطاف  �سلفيت متَّ  ٭ يف حمافظة 

مدينة �سلفيت بعد ا�ستدعائه للمقابلة. 
رين ب�سام اأبو غزالة  ا�ض االأ�سريين املحرَّ ٭ يف حمافظة نابل�ض اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ

وحازم طه بعد ا�ستدعائهما للمقابلة. 

بتاريخ 2010/2/20:
٭ اختطفت اأجهزة اأمن عبا�ض القيادي البارز يف احلركة االإ�سالمية الدكتور م�سطفى 
اأكد �سهود عيان  اأثناء خروجه من حفل زفاف يف مدينة نابل�ض. وقد  ال�سنار )49 عامًا( 
قيام عنا�سر من جهاز املخابرات يف املدينة باإيقافه واأخذ هويته ومن ثم اختطافه اأمام 
ر اأم�سى قرابة ثالثني �سهرًا يف االعتقال  عائلته. ي�سار اإىل اأنَّ الدكتور ال�سنار اأ�سري حمرَّ
اأنَّه حما�سر يف ق�سم علم االجتماع يف جامعة  اأ�سهر كما  واأفرج عنه قبل ثالثة  االإداري، 
النجاح الوطنية، وهو من قرية كفر الديك ق�ساء �سلفيت، وي�سكن حاليًا يف حي املعاجني يف 
ر ال�سحفي عبد الغني �سمارة  مدينة نابل�ض. كما اختطفت اأجهزة اأمن عبا�ض االأ�سري املحرَّ

من قرية عزموط بعد ا�ستدعائه للمقابلة. 
بلديتها  ا�ض من بلدة جماعني رئي�ض  اأمن عبَّ اأجهزة  ٭ يف حمافظة �سلفيت اختطفت 
عزت زيتاوي؛ على خلفية ت�سريحات له حول قيام »حكومة« فيا�ض غري ال�سرعية باإقالته 
من من�سبه، كما اختطفت من قرية زيتا جماعني ال�سيخ جمعة رم�سان وهو اإمام م�سجد 

ا�ض.  القرية، علمًا اأنه خمتطٌف �سابٌق لدى اأجهزة اأمن عبَّ
ا�ض اختطاف ال�سيخ �سبحي اخلطيب من  ٭ يف حمافظة طولكرم اأعادت اأجهزة اأمن عبَّ

بلدة عتيل بعد ا�ستدعائه للمقابلة. 
٭ يف حمافظة رام اهلل متَّ اختطاف اأ�سرف اأحمد عا�سي من مكان عمله يف املحطة 
املركزية للحافالت يف رام اهلل، وكان قد اعُتقل لدى قوات االحتالل واأُفرج عنه قبل �سهر.
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بتاريخ 2010/2/21:
ا�ض قريَتي قبيا وبدر�ض غرب املدينة،  ٭ يف حمافظة رام اهلل اقتحمت اأجهزة اأمن عبَّ
طالت  وا�سعة  مداهمات  حملة  بعدها  و�سنَّت  الطرقات،  كّل  يف  حواجز  بن�سب  وقامت 
اأبناء احلركة ومنا�سريها يف القريتني، وقد اأكد �سهود عيان ُكرُث اأنَّ  الع�سرات من منازل 
ظوا �سّد الن�ساء  ا�ض اعتدوا على ع�سرات املواطنني بالهراوات، وتلفَّ عنا�سر اأجهزة اأمن عبَّ
تها اأجهزة اأمن عبا�ض  وال�سيوخ باأفح�ض االألفاظ وال�ستائم، وتخلَّل عمليات الدهم التي �سنَّ
من  والكثري  واجلامعية  الدينية  والكتب  ال�سخ�سية  للحوا�سيب  وم�سادرة  �سرقة  عمليات 
جامعيني،  طلبة  اأربعة  قبيا  يف  احلركة  خمتطفي  بني  من  ُعرف  وقد  اخلا�سة.  املقتنيات 
ر  ر م�سعب ب�سام غيظان وهو طالب يف »جامعة بريزيت«، واالأ�سري املحرَّ وهم: االأ�سري املحرَّ
بهاء عبد احلليم االأجرب وهو طالب يف »جامعة القد�ض املفتوحة«، و�سقيقه م�سعب عبد 
احلليم االأجرب الطالب يف »جامعة بريزيت«، ويو�سف ح�سن العب�سي والذي يكمل املاج�ستري 

يف »جامعة بريزيت« ويعمل �سكرتري جمل�ض بلدي قبيا. 
ر م�سطفى عطا بدر من قرية بيت لقيا،  ا�ض االأ�سري املحرَّ ٭ اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
علمًا اأنه طالب يف كلية طب االأ�سنان يف »جامعة القد�ض«، وقد اأكد �سهود عيان اأن اأجهزة 

اأمن عبا�ض اعتدت عليه بطريقة وح�سية بعد تكبيل يديه واإغماء عينيه.
ا�ض الطالب يف »جامعة بيت حلم«  اأمن عبَّ ٭ يف حمافظة بيت حلم اختطفت اأجهزة 

�سهيب الع�سا بعد مداهمة منزله وم�سادرة جهاز احلا�سوب اخلا�ض به.
ر جرب فايز  ا�ض يف املدينة االأ�سري املحرَّ ٭ يف حمافظة نابل�ض اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
�سابٌق  خمتطٌف  اأنه  علمًا  للمقابلة،  ا�ستدعائه  بعد  النجاح«  »جامعة  يف  الطالب  اجليعان 

�ض للتعذيب ال�سديد. تعرَّ
من  للعديد  وتفتي�ض  مداهمة  ا�ض حملة  عبَّ اأمن  اأجهزة  �سنَّت  قلقيلية:  ٭ يف حمافظة 
ر ال�سيخ  بيوت اأن�سار احلركة يف املدينة، واختطفت عدًدا منهم، ُعرف منهم: االأ�سري املحرَّ
واالأ�سري  عذبة،  اأبو  �سمري  ر  املحرَّ واالأ�سري  فريال«،  احلاجة  »م�سجد  اإم��ام  نوفل  جماهد 
ر يو�سف عناية، واأحمد ملحم؛ وجميعهم خمتطفون �سابقون لدى ذات االأجهزة، علمًا  املحرَّ
اأنَّ اأبو عذبة كان قد اأُفرج عنه من �سجونهم قبل اأ�سبوعني؛ حيث كان خمتطًفا لفرتة فاقت 

8 �سهور.
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بتاريخ 2010/11/22:
ا�ض الطالب يف »جامعة النجاح الوطنية«  ٭ يف حمافظة نابل�ض اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
حازم عوين غامن )من قرية �سرة( بعد ا�ستدعائه للمقابلة، كما اختطفت حممد اجليطان 
اأنَّ اجليطان اخُتطف مرتني ملدة تزيد عن 6 �سهور  بعد مداهمة منزله يف املدينة، علمًا 

�ض خاللها للتعذيب ال�سديد. تعرَّ
بعد  عو�ض  ح�سن  احلج  خليل  ا�ض  عبَّ اأم��ن  اأجهزة  اختطفت  اهلل  رام  حمافظة  يف  ٭ 

مداهمة منزله يف قرية بدر�ض.
�سعدة  اأبو  فريد  باختطاف مرعب  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  قامت  ٭ يف حمافظة طولكرم 

)من بلدة عالر( بعد مداهمة منزله يف القرية، وهو خمتطٌف �سابٌق لدى ذات االأجهزة.
ا�ض من قرية الزاوية االأ�سريين املحررين  ٭ يف حمافظة �سلفيت اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ

خالد موقدي وحممد �سربي موقدي، علمًا اأنَّهما اخُتطفا �سابقًا لدى ذات االأجهزة. 
٭ يف حمافظة اخلليل اختطفت اأجهزة اأمن عبا�ض ال�سيخ اإ�سماعيل اخلاليلة )من بلدة 

ال�سموع( بعد ا�ستدعائه للمقابلة.
�سحادة  فهد  ر  املحرَّ االأ�سري  عبا�ض  اأم��ن  اأجهزة  اختطفت  حلم  بيت  حمافظة  يف  ٭ 

الوح�ض بعد اقتحام منزله يف بلدة زعرتة.
ر اأيوب يو�سف  ا�ض باختطاف االأ�سري املحرَّ ٭ يف حمافظة قلقيلية قامت اأجهزة اأمن عبَّ
متَّ  حيث  للمدينة؛  اجلنوبي  احلاجز  عرب  م��روره  اأثناء  عتمة(  ع��زون  قرية  )م��ن  اأحمد 
احتجازه اأثناء عودته لقريته املعزولة باجلدار الفا�سل، علمًا اأنَّ حاجز اأجهزة اأمن عبا�ض 
دائٌم باالتفاق مع االحتالل، واأنَّ اأيوب اأم�سى ما يزيد عن �ست �سنوات يف �سجون االحتالل. 

ا�ض �سالح برهم بعد مداهمة منزله يف املدينة. كما اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ

بتاريخ 2010/2/23:
٭ يف حمافظة رام اهلل اختطفت اأجهزة اأمن عبا�ض اإيهاب �سليمان غيظان )من قرية 
قبيا( بعد ا�ستدعائه للمقابلة، علمًا اأنَّه جنل اال�ست�سهادي �سليمان زيدان اأحد اأبرز موؤ�س�سي 
»كتائب الق�سام« اجلناح الع�سكري حلركة حما�ض يف ال�سفة. جديٌر بالذكر اأنَّ اإيهاب كان 
قد �سغل من�سب مدير مكتب وزير الداخلية ال�سهيد �سعيد �سيام، ومتَّ اختطافه من اأجهزة 
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اأمن عبا�ض واإطالق النار على قدميه يف �سهر �سباط/فرباير 2007م، وهو خمتطٌف �سابٌق 
ة �سنوات يف �سجون االحتالل. عدة مرات، واأم�سى عدَّ

اأبو عرام بعد  اأمري  اأمن عبا�ض الطالب يف »جامعة بريزيت«  اأجهزة  ٭ كما اختطفت 
ا�ض  بة من عائلته اأنَّ اأفراَد اأجهزة اأمن عبَّ دت م�سادر مقرَّ اقتحامها بيته وتفتي�سه؛ حيث اأكَّ
اأغرا�سه ال�سخ�سية؛ مبا فيها هاتفه  اأهل بيته، وك�سروا حمتوياته، و�سادروا  اعتدوا على 
اخللوي وحا�سوبه، وعددًا من االأ�سغال اليدوية، التي كان قد اأر�سلها اإىل اأهله �سقيقه االأ�سري 
اأمين اأبو عرام ممثل »الكتلة االإ�سالمية« ال�سابق يف »جامعة بريزيت«، كما ُيذكر اأنَّ اأمري 
خمتطٌف �سابٌق لدى اأجهزة اأمن عبا�ض. جديٌر بالذكر اأن اختطاف اأمري ياأتي مبا�سرًة بعد 
لهذا  الطلبة  جمل�ض  انتخابات  مقاطعتها  بريزيت«  »جامعة  يف  االإ�سالمية«  »الكتلة  اإعالن 
�ض له من هجمة �سر�سة من ِقَبل اأجهزة اأمن عبا�ض وت�سييق  العام؛ احتجاًجا على ما تتعرَّ

على احلريات واالأن�سطة الطالبية يف اجلامعة. 
ا�ض باختطاف نا�سر زكارنة )من قباطية(  ٭ يف حمافظة جنني قامت اأجهزة اأمن عبَّ
ٌر، اعتقل عدة مرات لدى االحتالل، واأم�سى قرابة  بعد ا�ستدعائه للمقابلة، وهو اأ�سرٌي حمرَّ
من  ويعاين  عبا�ض،  اأمن  اأجهزة  لدى  مرات  عدة  �سابٌق  خمتطٌف  اأنه  كما  �سنوات،  خم�ض 

مر�ض يف القلب.
ا�ض اإبراهيم �سوي بعد مداهمة منزله،  ٭ يف حمافظة قلقيلية اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
ال�سيخ  اختطفت  كما  ومو�سى،  قا�سم  واملختطَفنينْ  �سوي،  �سالح  اال�ست�سهادي  �سقيق  وهو 
جا�سر عناية �سقيق املختطف يف �سجون اأجهزة اأمن عبا�ض املطارد الق�سامي يا�سر عناية 

ا�ض.  املختطف منذ اأكرث من عامني يف �سجون عبَّ
٭ قالت م�سادر م�سوؤولة يف مدينة دورا جنوب غرب اخلليل: اإنَّ »جهاز االأمن الوقائي« 
االإ�سالمية  ال�سخ�سيات  اأح��د  عامًا(   60( كتلو  اجلليل  عبد  ال�سيخ   2/22 ليلة  اختطف 
اأي�سًا االأ�ستاذ  اأن عنا�سر اجلهاز نف�سه اختطفوا  الع�سائرية البارزة يف املدينة. واأ�سافت 
ة مناطق يف قرية كرمة يف  زهري احلروب، واالأ�ستاذ با�سل دودين، فيما قاموا باقتحام عدَّ
اأمين عواودة؛ حيث مل يكن  املواطن  بينها منزل  املنازل؛  وبتفتي�ض عدٍد من  مدينة دورا، 

موجودًا حلظة االقتحام. 
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بتاريخ 2010/2/24:
ا�ض حملة اختطافات وا�سعة طالت العديد  ٭ يف حمافظة اخلليل �سّنت اأجهزة اأمن عبَّ
االإ�سالح يف مدينة دورا وقراها، ُعرف منهم  الع�سائر ورجال  قيادي احلركة ووجوه  من 
القيادي ال�سيخ ح�سني عمرو )60 عامًا( اأحد اأبرز وجوه حمافظة اخلليل، واأحد موؤ�س�سي 
يف  اأم�سى  عمرو  اأنَّ  علمًا  الثالثة،  للمرة  يختطف  وال��ذي  اخلريية  االإ�سالمية  اجلمعيات 
اأ�سري حمرر  وهو  القا�سي  للتحقيق  �ض خاللها  تعرَّ اأ�سهر  �سبعة  اأكرث من  االأجهزة  �سجون 
اأم�سى ما يزيد عن ال� 6 �سنوات يف �سجون االحتالل. كما اختطفت القيادي ال�سيخ عبد 
البارزة يف اخلليل،  الع�سائرية  ال�سخ�سيات االإ�سالمية  اأحد  اجلليل علي )58 عاما( وهو 

ر وخمتطف �سابق لدى االأجهزة. وهو اأ�سري حمرَّ
املفرج  من  لعدد  اختطافات  حملة  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  �سنَّت  قلقيلية:  حمافظة  يف  ٭ 
يزيد عن  ما  اأم�سى  والذي  الرابعة  للمرة  وليد حوتري  ُعرف منهم:  �سجونها،  عنهم من 
ا�ض، و اأجمد نبيل نوفل 18 عام وهو خمتطف �سابق الأكرث من 7 �سهور،  ال�سنة يف �سجون عبَّ
واالأ�سري املحرر ب�سري نوفل الذي اأم�سى ما يزيد عن ال�سنة يف �سجون االأجهزة. ومن بني 

من مّت اختطافهم اأي�سًا: اأحمد ملحم و حممد احلوراين. 

بتاريخ 2010/2/25:
ال�سيخ هاين  ا�ض من بلدة بيت لقيا  اأمن عبَّ اأجهزة  ٭ يف حمافظة رام اهلل اختطفت 
ر اأم�سى �سنتني يف �سجون االحتالل، وهو خمتطٌف  �سعيد دار عا�سي؛ علمًا اأنه اأ�سري حمرَّ
�ض فيها للتعذيب  �سابٌق لدى »وقائي« عبا�ض يف رام اهلل؛ حيث متَّ اختطافه ملدة �سهرين تعرَّ
الوح�سي والعنيف دخل ب�سببه امل�ست�سفى مرتني، ومتَّ االإفراج عنه ملدة ثالثة اأيام حل�سور 
عر�ض �سقيقه، وبعدها عاد اإىل ال�سجن ثم متَّ االإفراج عنه حينما جنحت ابنته بالثانوية 
اأمن  اأنَّ اأجهزة  اأن يعاد اختطافه. جديٌر بالذكر  العامة، وبعدها متَّ ا�ستدعاوؤه مراًرا قبل 
رام  غرب  قرى  يف  واأن�سارها  احلركة  اأبناء  �سد  وا�سعة  اختطافات  حملة  �سنَّت  ا�ض  عبَّ
اهلل، وحتديدًا قرية بيت لقيا، زاعمة م�سادرة �ساروخ »ق�سام« من اإحدى املناطق االأثرية 

املجاورة؛ االأمر الذي نفاه اأهل البلدة واعتربوه غطاًء لتربير هذه احلمالت لي�ض اأكرث. 
ر �سعد حماد بعد يوٍم  ا�ض االأ�سري املحرَّ ٭ يف حمافظة قلقيلية اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
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من عودته من ال�سفر، وهو خمتطف �سابق لدى ذات االأجهزة. 
ا�ض اأمري احلروب الطالب يف »جامعة  ٭ يف حمافظة اخلليل اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ

بريزيت«. 
ا�ض من قرية تل كالًّ من: عا�سم ع�سيدة،  ٭ يف حمافظة نابل�ض اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
واأحمد البنا ع�سيدة، بعد مداهمة منزَلينْهما يف القرية؛ علمًا اأن عا�سم �سقيق القيادي يف 

ام« ال�سهيد ن�سر الدين ع�سيدة.  »الق�سَّ

بتاريخ 2010/2/26: 
ا�ض اإبراهيم راجح نوفل �سقيق النائب  ٭ يف حمافظة قلقيلية اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
واالأ�سري  ا�ض،  عبَّ اأمن  اأجهزة  لدى  �سابق  نوفل، وهو خمتطف  الت�سريعي عماد  املجل�ض  يف 

ر �سم�ض الدين من�سور، بعد ا�ستدعائهما للمقابلة.  املحرَّ
يف  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  اأنَّ  فل�سطني«  لتحرير  ال�سعبية  »اجلبهة  يف  م�سادر  ��دت  اأكَّ ٭ 
الرتياقي )17 عامًا(، وحممد جهاد  ن�سطاء اجلبهة، هم: حممد  نابل�ض اختطفت 4 من 
عامًا(.   17( املدين  وحممد  عامًا(،   18( احلق  عبد  تي�سري  وعمر  عامًا(،   18( الناطور 
ُيذكر اأن اأجهزة اأمن عبا�ض يف نابل�ض �سبق اأن ا�ستهدفت مطلوبني كبارًا من »كتائب اأبو علي 
م�سطفى« اجلناح امل�سلَّح ل�»اجلبهة ال�سعبية لتحرير فل�سطني« خالل علميات لها يف خميم 

العني يف املدينة. 

بتاريخ 2010/2/27: 
ر املجاهد �سنان حممد اأحمد اأبو عاي�ض  ا�ض االأ�سري املحرَّ ٭ اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
من خميم بالطة يف نابل�ض، والذي مل مي�ِض على االإفراج عنه من �سجون االحتالل اأكرث من 
ثالثة اأ�سهر بعد اأن اقتطع ال�سجن �سبعة اأعوام من عمره. جديٌر بالذكر اأنَّ �سنان اأبو عاي�ض 
من مواليد خميم بالطة بتاريخ )1976/12/1م( واعتقل بتاريخ )2002/12/25م( بعد 
مطاردة الأكرث من �سنتني؛ حيث اأ�سيب بر�سا�ض االحتالل يف منطقة راأ�ض العني يف نابل�ض، 
العام 2000م يف  اعتقل يف  قد  وكان  اأبو هوا�ض،  اإبراهيم  الق�سامي  دربه  رفيق  وا�ست�سهد 
ره عنوًة يف اأعقاب اندالع  �سجون اأجهزة اأمن عبا�ض الأكرث من �ستة �سهور قبل اأن يتم حترُّ
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انتفا�سة االأق�سى الثانية، وكان من جمموعات العمل التي كان على راأ�سها �سهيدا »الق�سام« 
و�سديٍد،  قا�ٍض  لتحقيٍق  عاي�ض  اأبو  خ�سع  وقد  الطاهر،  ومهند  احلنبلي  حممد  املهند�سان 
رغم اإ�سابته البالغة وحكم عليه بال�سجن ملدة �ست �سنوات؛ ويف يوم اإنهاء مدة حمكوميته 
متَّ اإحالته اإىل االعتقال االإداري ملدة �ستة �سهور متَّ جتديدها ملدة اأربعة اأ�سهر ومن ثم ملدة 

اأربعة اأ�سهر اأخرى.
٭ يف حمافظة رام اهلل اختطفت قوات االحتالل بهاء فرح مدير مكتب رئي�ض املجل�ض 
الت�سريعي الدكتور عزيز دويك بعد مداهمة منزله وم�سادرة حا�سوبه ال�سخ�سي واأجهزة 
ذات  لدى  ات  مرَّ ة  عدَّ �سابق  ر وخمتطف  اأ�سري حمرَّ فرح  اأن  يذكر  به،  اخلا�سة  االت�سال 

االأجهزة.
ا�ض الطالب يف جامعة النجاح الوطنية  ٭ يف حمافظة طولكرم اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
ر  حمرَّ اأ�سري  �سديد  اأّن  علمًا  للمقابلة،  ا�ستدعائه  بعد  عالر  بلدة  من  �سديد  زياد  اأ�سعد 

وخمتطف �سابق لعدة مرات.

بتاريخ 2010/2/28: 
�سم�ض  نور  خميم  من  دية  اأب��و  يزيد  ر  املحرَّ االأ�سري  ا�ض  عبَّ اأم��ن  اأجهزة  اختطفت  ٭ 

ر اأ�سعد �سديد.  بطولكرم، وكذلك اختطفت االأ�سري املحرَّ
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في شهر آذار/ مارس:

بتاريخ 2010/3/1م:
ا�ض حملتها �سد حركة حما�ض واأن�سارها يف ال�سفة املحتلة؛  ٭ وا�سلت اأجهزة اأمن عبَّ
الكتلة  ا�ض ممثل  عبَّ اأمن  اأجهزة  اختطفت  نابل�ض  ففي حمافظة  منهم؛   3 اختطفت  حيث 
االإ�سالمية ال�سابق عبد الرحمن ا�ستية الطالب يف كلية الهند�سة ب� »جامعة النجاح الوطنية« 
بعد ا�ستدعائه للمقابلة؛ علمًا اأنه اأ�سري حمرر وخمتطف �سابق عدة مرات اأم�سى خاللها ما 

�ض فيها للتعذيب ال�سديد.  ا�ض؛ تعرَّ يزيد عن �ستة اأ�سهر يف �سجون اأجهزة اأمن عبَّ
ر يزيد اأبو دية من  ا�ض االأ�سري املحرَّ ٭ ويف حمافظة طولكرم اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ

خميم نور �سم�ض بطولكرم، وهو طالب يف »جامعة القد�ض املفتوحة«. 
يف  املوظف  القوا�سمة  غ�سان  ا�ض،  عبَّ اأمن  اأجهزة  اختطفت  اخلليل  حمافظة  ويف  ٭ 

»اجلمعية اخلريية االإ�سالمية«. 

بتاريخ 2010/3/2م:
ا�ض حملتها �سد حركة حما�ض واأن�سارها يف ال�سفة املحتلة؛  ٭ وا�سلت اأجهزة اأمن عبَّ
ا�ض االأ�سري  حيث اختطفت 3 من اأن�سارها، ففي حمافظة جنني اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ

ر يا�سر اأبو معال من قباطية بعد ا�ستدعائه للمقابلة.  املحرَّ
ا�ض ب�سام اأبو زينة من مدينة طولكرم  ٭ ويف حمافظة طولكرم اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
بعد مداهمة منزله يف املدينة، كما اختطفت ب�سام العا�سي من قرية فرعون بعد ا�ستدعائه 

للمقابلة. 

بتاريخ 2010/3/3م:
ا�ض حملتها �سد حركة حما�ض واأن�سارها يف ال�سفة املحتلة؛  ٭ وا�سلت اأجهزة اأمن عبَّ
ا�ض االأ�سري  حيث اختطفت 8 من اأن�سارها ففي حمافظة رام اهلل اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
ر جهاد عطون �سقيق النائب املقد�سي يف املجل�ض الت�سريعي اأحمد عطون، واأكد �سهود  املحرَّ
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ا�ض باحتجاز �سيارته وم�سادرة اأجهزة اجلوال اخلا�سة به. عيان قيام اأجهزة اأمن عبَّ
ا�ض كالًّ من زكريا م�سطفى �ستات  ٭ ويف حمافظة �سلفيت: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ

واأمين عزيز من قرية بديا �سمال املدينة.
ا�ض جهاد �سليمان اأموا�ض من بلدة  ٭ ويف حمافظة اخلليل: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
ٌر و�سقيٌق ل�سهيدين  بني نعيم، وهو معلِّم يف مدار�ض اجلمعية اخلريية االإ�سالمية واأ�سرٌي حمرَّ

واأ�سري يف �سجون االحتالل.
زاق بني  ا�ض ال�سيخ حممد عبد الرَّ ٭ ويف حمافظة طوبا�ض: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
عودة )50 عامًا( من بلدة طمون بعد ا�ستدعائه للمقابلة، علمًا اأنه اخُتطف �سابقًا مرات 

عديدة لدى ذات االأجهزة اأمن.
ا�ض فار�ض �سباعنة من بلدة قباطية،  ٭ ويف حمافظة جنني: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
ٌر اأم�سى عامني يف �سجون االحتالل  علمًا اأنه خمتطٌف �سابٌق لدى االأجهزة اأمن واأ�سرٌي حمرَّ

ال�سهيوين.
ا�ض ح�سام ب�سري داوود بعد ا�ستدعائه  ٭ ويف حمافظة قلقيلية: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ

للمقابلة، وهو خمتطٌف �سابٌق الأكرث من 6 �سهور.
ر راغب بدر من قرية  ا�ض االأ�سري املحرَّ ٭ ويف حمافظة نابل�ض: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
ٌر وخمتطٌف  طلوزة؛ بعد ا�ستدعائه للمقابلة، علمًا اأنه اأحد مبعدي مرج الزهور واأ�سرٌي حمرَّ

�سابٌق الأكرث من 4 �سهور.

بتاريخ 2010/3/4م:
ا�ض حمالت االختطاف بحق اأن�سار حركة حما�ض يف ال�سفة  ٭ وا�سلت اأجهزة اأمن عبَّ
الغربية؛ حيث اختطف خم�سة من اأن�سارها؛ ففي حمافظة طولكرم اختطفت اأجهزة اأمن 
ر عدنان احل�سري من مكان عمله يف املدينة؛ علمًا اأنه خمتطٌف �سابٌق  ا�ض االأ�سري املحرَّ عبَّ
ر عدنان رجا �سرباوي بعد  ا�ض، كما اختطفت االأ�سري املحرَّ لدى االأجهزة االأمنية التابعة لعبَّ

ا�ستدعائه للمقابلة. 
االإ�سالمي«،  »اجلهاد  حركة  اأن�سار  �سد  حلملتها  وا�ستمرارًا  مت�سٍل،  �ساأٍن  ويف  ٭ 
املدينة  من  حنون  حممود  اإبراهيم  ر  املحرَّ االأ�سري  من  كالًّ  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  اختطفت 
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ومعت�سم االأعرج من عنبتا بعد مداهمة منزليهما. 
النادي  ريا�ض  ر  املحرَّ االأ�سري  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  اختطفت  اهلل  رام  حمافظة  ويف  ٭ 
من خميم العني ونقلته مبا�سرة اإىل مدينة نابل�ض بعد يومني من االإفراج عنه من �سجون 
ا�ض يف نابل�ض كانت قد اختطفت زوجته قبل عدة اأ�سهر.  االحتالل؛ علمًا اأن اأجهزة اأمن عبَّ
ا�ض االأ�ستاذ يا�سر حماد من منزله؛  ٭ ويف حمافظة قلقيلية اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
علمًا اأنه اأ�سري حمرر وخمتطف �سابق الأكرث من خم�سة اأ�سهر، و�سقيق ال�سهيد عبد الرحمن 

ام« يف قلقيلية.  حماد قائد »الق�سَّ
ا�ض املُعلِّم عالء الظاهر من بلدة بيت  ٭ ويف حمافظة نابل�ض اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ

اإيبا بعد اقتحام منزله يف البلدة لياًل. 

بتاريخ 2010/3/5م: 
ا�ض حمالت االختطاف بحق اأن�سار حركة حما�ض يف ال�سفة  ٭ وا�سلت اأجهزة اأمن عبَّ
الغربية املحتلة؛ حيث اختطفت 3 من اأن�سارها ففي حمافظة نابل�ض اختطفت اأجهزة اأمن 
اختطاف  اأعادت  كما  للمقابلة،  ا�ستدعائه  بعد  املدينة  املهند�ض مهدي حدادة من  ا�ض  عبَّ
ات، واأفرج عنه  ة مرَّ االأ�ستاذ حممد اجليطان بعد ا�ستدعائه للمقابلة، علمًا اأنَّه اختطف عدَّ

�ض خاللها للتعذيب ال�سديد.  قبل اأ�سبوعني؛ تعرَّ
تي�سري  معاوية  البوليتكنك  جامعة  يف  الطالب  اختطاف  متَّ  اخلليل:  حمافظة  ويف  ٭ 

النت�سة بعد مداهمة منزله يف املدينة. 

بتاريخ 2010/3/6م: 
ا�ض حمالت االختطاف بحق اأن�سار حركة حما�ض يف ال�سفة  ٭ وا�سلت اأجهزة اأمن عبَّ
الغربية املحتلة؛ حيث اختطفت �ستة من اأن�سارها ففي حمافظة اخلليل اختطفت االأجهزة 

اأمن املواطنني اإبراهيم االأ�سقر واإبراهيم النت�سة.
بلدة  ر حارث حممود عا�سي من  املحرَّ االأ�سري  اختطاف  �سلفيت: متَّ  ٭ ويف حمافظة 

قراوة بني ح�سان منذ اأ�سبوعني.
ا�ض حمادة �سادق من قرية �سنرييا،  ٭ ويف حمافظة قلقيلية اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
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علمًا اأنَّ حماد مري�ٌض بالُكلى وخمتطٌف �سابٌق لدى االأجهزة اأمن، ويحتاج اإىل رعاية �سحية 
ر حممد يو�سف اأحمد من بلدة عزون عتمة، وهو �سقيق  يومية، كما اختطفت االأ�سري املحرَّ

املختطف لدى االأجهزة اأيوب يو�سف منذ اأ�سبوعني.
اأن  ٭ ويف حمافظة نابل�ض متَّ اختطاف مازن امل�سري بعد ا�ستدعائه للمقابلة، ُيذكر 

مازن هو خمتطٌف �سابق ومتَّ ا�ستدعاوؤه عدة مرات.
ال�سيخ  حما�ض  حركة  يف  البارز  والقيادي  ر  املحرَّ االأ�سري  اختطفت  طولكرم  ويف  ٭ 
عبد اهلل يا�سني )45 عامًا( اأثناء خروجه من منزله يف املدينة. وكانت �سلطات االحتالل 
االعتقال  �سهرًا يف  اأم�سى 34  اأن  بعد  يا�سني  ال�سيخ عبد اهلل  اأفرجت عن  قد  ال�سهيوين 
ا�ض كانت قد �سّلمت ال�سيخ يا�سني تبليغًا لت�سليم نف�سه فور  االإداري. يذكر اأنَّ اأجهزة اأمن عبَّ
االإفراج عنه من �سجون االحتالل، و�سبق اأن مار�ست حملة �سغوطات ب�سعة على عائلته طيلة 

ة اعتقاله لدى االحتالل. مدَّ

بتاريخ 2010/3/7م:
ا�ض حمالت االختطاف بحق اأن�سار حركة حما�ض يف ال�سفة  ٭ وا�سلت اأجهزة اأمن عبَّ
اأمن  اأجهزة  اختطفت  عنبتا  بلدة  ففي  اأن�سارها،  من   5 اختطفت  حيث  املحتلة؛  الغربية 
ر عامر �سحادة بعد االإفراج عنه من �سجون االحتالل بدقائق؛ حيث كان  ا�ض االأ�سري املحرَّ عبَّ
ر فار�ض جاد  ت 42 �سهرًا، كما اختطفت ذات االأجهزة اأمن االأ�سري املحرَّ معتقاًل ملدٍة ا�ستمرَّ
اهلل من البلدة؛ وذلك بعد ا�ستدعائه للمقابلة، وهو خمتطف �سابق لديهم. كما اختطفت 
اأنه خمتطف  بيته؛ علمًا  اأبو �سالح من  اإياد  ر  املحرَّ االأ�سري  املدينة  ا�ض يف  اأمن عبَّ اأجهزة 

ا�ض يف املدينة.  �ض الإطالق النار على قدميه من ِقَبل اأجهزة اأمن عبَّ �سابق، وكان قد تعرَّ
بلدة  من  رية  املهند�ض حممد  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  اختطفت  اهلل  رام  ٭ ويف حمافظة 
ة ثالثة اأ�سهر لدى  هه اإىل العمل. يذكر اأن املهند�ض رّية �سبق اأن اختطف ملدَّ �سلواد اأثناء توجُّ

ا�ض. اأجهزة اأمن عبَّ
ر حممد امليناوي )50  ا�ض االأ�سري املحرَّ ٭ ويف حمافظة نابل�ض اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
عامًا( بعد مداهمة منزله؛ حيث اقتحمت البيت فور مغادرة جنود االحتالل بعد اعتقال 

اأبنائه، وهو خمتطف �سابق عدة مرات. 
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بتاريخ 2010/3/8م: 
ا�ض حمالت االختطاف �سد اأن�سار حركة حما�ض يف ال�سفة  ٭ وا�سلت اأجهزة اأمن عبَّ
الغربية املحتلة؛ حيث اختطفت 3 من اأن�سارها يف حمافظة قلقيلية، وهم: املعلمني ح�سن 
غامن واأجمد �سوان من قرية اأماتني بعد مداهمة القرية، كما اختطفت بالل عيد من قرية 

»جين�سافوط«. 
٭ ويف حمافظة طولكرم متَّ اختطاف ح�سن رايق اأحد عنا�سر »اجلهاد االإ�سالمي« من 
�ض لالختطاف عدة  ٌر تعرَّ خميم نور �سم�ض، وذلك بعد ا�ستدعائه للمقابلة، وهو اأ�سرٌي حمرَّ

مرات و�سقيق ال�سهيد خالد رايق القيادي يف »�سرايا القد�ض«. 

بتاريخ 2010/3/9م:
ا�ض حملتها �سد حركة حما�ض واأن�سارها يف ال�سفة املحتلة؛  ٭ وا�سلت اأجهزة اأمن عبَّ
ا�ض قرية خربثا  حيث اختطفت 27 مواطنًا؛ ففي حمافظة رام اهلل اقتحمت اأجهزة اأمن عبَّ
وال�سيوخ  الن�ساء  على  واعتدت  وامل�ساجد،  البيوت  يف  وتخريبًا  ف�سادًا  وعاثت  حارث،  بني 
واالأطفال، فيما قامت ب�سرقة جموهرات وم�سادرتها وحتطيم حمتويات البيوت من غرف 
نوٍم واأثاٍث، و�سادرت اأجهزة حا�سوب وهواتف خلوية، وكلَّ ما وقع حتت اأيديها من اأوراٍق 
وم�ستنداٍت خا�سٍة باالأهايل؛ وذلك من جميع البيوت التي متَّ اقتحامها واالعتداء عليها. 
وقد اختطفت االأجهزة اأكرث من 20 من اأبناء القرية ون�سائها؛ ُعرف منهم كلٌّ من: حممود 
حممد عطا اهلل اإجنا�ض و�سقيقه اأحمد حممد عطا اهلل اإجنا�ض، واالأ�سقاء الثالثة عا�سم 
خالد(  )اأبو  اإجنا�ض  اأن�ض  الرابع  ال�سقيق  اأن  علمًا  اإجنا�ض؛  اأحمد  اهلل  وعبد  واإبراهيم 
القرية كالًّ من  نف�ض  اأ�سبوعني. كما اختطفت من  ا�ض منذ  اأمن عبَّ اأجهزة  خمتطٌف لدى 
اإجنا�ض،  العبد  نر  ونائل  حمودة،  اللطيف  عبد  ونعمان  حمودة،  الرحمن  عبد  اأحمد 
ح�سن  و�سليمان  اإجنا�ض،  اجلليل  عبد  ح�سن  وراأف��ت  ال�سيخ،  الغني  عبد  اأيوب  واإبراهيم 
�سواركة، وعبد الوهاب عبد اجلليل اإجنا�ض، وعبد اجلواد عبد الروؤوف اإجنا�ض وزوجته. 
ا�ض قبل عدة اأيام من بلدة بيت عور التحتا، املُعلِّم يو�سف خالد  كما اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ

ر من �سجون االحتالل.  �سليمان بعد ا�ستدعائه للمقابلة، وهو اأ�سري حمرَّ
ر اإبراهيم �سعابنة )50  ا�ض االأ�سري املحرَّ ٭ ويف حمافظة جنني: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
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عامًا( من قرية فحمة بعد ا�ستدعائه للمقابلة؛ علمًا اأنَّه خمتطٌف �سابٌق لدى االأجهزة اأمن، 
ا�ض يف العام 2007.  �سه الإطالق النار من ِقَبل اأجهزة اأمن عبَّ وكان قد اأ�سيب نتيجة تعرُّ

ر حممد اأبو اخلري  ا�ض االأ�سري املحرَّ ٭ ويف حمافظة طولكرم اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
من خميم نور �سم�ض بعد ا�ستدعائه للمقابلة؛ علمًا اأنه خمتطٌف �سابٌق. كما اختطفت اأجهزة 

ر ن�سال اأبو هالل؛ علمًا اأنه خمتطف �سابق اأي�سًا.  ا�ض من املخيم االأ�سري املحرَّ اأمن عبَّ
رينْن عمار جعيدي  ا�ض االأ�سرَيينْن املحرَّ ٭ ويف حمافظة قلقيلية: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ

ومعت�سم عذبة، وكالهما اختطف �سابقًا لدى االأجهزة اأمن يف املحافظة. 
ا�ض بهاء يعي�ض من مكان عمله؛ علمًا  ٭ ويف حمافظة نابل�ض: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
اأنه اأ�سرٌي حمّرٌر وخمتطٌف �سابٌق، وكان �سمن معتقلي �سجن اجلنيد قبل انتفا�سة االأق�سى. 

ا�ض فطاير بعد ا�ستدعائه للمقابلة.  ر عبَّ كما اختطفت للمرة الثالثة االأ�سري املحرَّ

بتاريخ 2010/3/10م: 
ا�ض حمالت االختطاف �سد اأن�سار حركة حما�ض يف ال�سفة  ٭ وا�سلت اأجهزة اأمن عبَّ
الغربية؛ حيث اختطفت 8 من اأن�سار احلركة ففي حمافظة نابل�ض اقتحمت اأجهزة اأمن 
ا�ض بلدة ع�سرية ال�سمالية و�سنَّت حملة مداهمات على العديد من منازل اأبناء احلركة  عبَّ
ر املعلم نايف  ومنا�سريها انتهت باختطاف عدٍد منهم؛ ُعرف منهم كلٌّ من االأ�سري املحرَّ
حمادنة، وهو خمتطٌف �سابٌق، وممن اختطفوا قبل انتفا�سة االأق�سى لدى االأجهزة اأمن، 
ر عمار جرارعة وقتيبة حمادنة، وكالهما اختطف �سابقًا عدة  كما اختطفت االأ�سري املحرَّ
اأنه  علمًا  د�سون؛  ب�سار  ر  املحرَّ االأ�سري  اأمن  االأجهزة  اختطفت  نابل�ض  مدينة  ومن  مرات. 

خمتطٌف �سابٌق لدى ذات االأجهزة اأمن. 
ا�ض الطالَبنينْ يف جامعة البوليتكنك  ٭ ويف حمافظة بيت حلم اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ

�سا لالختطاف �سابقًا.  �سائد �سلهب وخالد ال�سعو؛ علمًا اأنهما اأ�سريان حمرران وتعرَّ
٭ ويف حمافظة اخلليل مت اختطاف ال�سيخ عي�سى حممد احلاليقة من بلدة ال�سيوخ. 

اخل�سيب  م�سعب  ال�سحفي  ا�ض  عبَّ اأم��ن  اأجهزة  اختطفت  قلقيلية  حمافظة  ويف  ٭ 
مرا�سل قناة »القد�ض« الف�سائية اأثناء مقابلته ال�سحفيَّ م�سطفى �سربي بعد االإفراج عنه 

من �سجون اأجهزة اأمن عبا�ض يف منزله يف املدينة. 
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بتاريخ 2010/3/11م:
ا�ض حملتها �سد حركة حما�ض واأن�سارها يف ال�سفة املحتلة؛  ٭ وا�سلت اأجهزة اأمن عبَّ
من  خم�سة  ا�ض  عبَّ اأم��ن  اأجهزة  اختطفت  طولكرم  حمافظة  ففي  منهم؛   14 فاختطفت 
رين؛ هم: ن�سال اأبو هالل، و�سادق القاروط، وعدنان احل�سري، واإبراهيم  االأ�سرى املحرَّ
�سوا لالختطاف �سابقًا لدى ذات االأجهزة  حنون، ومعت�سم االأعرج؛ علمًا اأنهم جميعًا تعرَّ

اأمن. 
جمدي  رينْن  املحرَّ االأ�سرَيينْن  ا�ض  عبَّ اأم��ن  اأجهزة  اختطفت  نابل�ض:  حمافظة  ويف  ٭ 
االحتالل،  �سجون  االإف��راج عنهما من  اأيام من  بعد  الطاهر،  اهلل  وطارق عبد  يا�سني  اأبو 
كما  عا�سور.  كروم  الثالثة من حي  املختطفني  اأن  علمًا  املدموج؛  اإ�سماعيل  اختطفت  كما 
للحا�سوب يف  يعمل موجهًا  الفتاح م�سايخ من خميم بالطة، وهو  االأجهزة عبد  اختطفت 
ر  املحرَّ االأ�سري  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  اختطفت  املدينة،  جنوب  تل  بلدة  ومن  الغوث.  وكالة 
حممد ح�سان رم�سان بعد ا�ستدعائه للمقابلة؛ علمًا اأنه خمتطٌف �سابٌق، ويعمل موؤذًنا الأحد 

م�ساجد القرية. 
ا�ض من بلدة جبع، و�سيم اأبو عون بعد  ٭ ويف حمافظة جنني: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ

�ض بها يف البلدة.  اقتحام املدر�سة التي يدرِّ
ا�ض حملة مداهمات وا�سعة يف بلدة جيو�ض  ٭ ويف حمافظة قلقيلية �سنت اأجهزة اأمن عبَّ
ر  للعديد من منازل اأبناء احلركة واأن�سارها واختطفت العديد؛ ُعرف منهم: االأ�سري املحرَّ
ة تزيد عن  وائل �سما�سنة، وخالد اأبو �سهيب، واأحمد نبيل؛ علمًا اأنَّ نبيل خمتطف �سابق ملدَّ

�سبعة اأ�سهر. 

بتاريخ 2010/3/12م: 
ا�ض حملتها �سد حركة حما�ض واأن�سارها يف ال�سفة الغربية  ٭ وا�سلت اأجهزة اأمن عبَّ

املحتلة، فاختطفت يف حمافظة نابل�ض ب�سار حالوة املختَطف ال�سابق لديها. 

بتاريخ 2010/3/13م: 
ا�ض حمالت االختطاف بحق اأن�سار حركة حما�ض يف ال�سفة  ٭ وا�سلت اأجهزة اأمن عبَّ
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اختطاف  متَّ  نابل�ض  حمافظة  ففي  اأن�سارها  من  اثنني  اختطفت  حيث  املحتلة؛  الغربية 
�سابٌق  ا�ستيتية خمتطٌف  اأن  علمًا  للمقابلة،  ا�ستدعائه  بعد  ا�ستيتية  يعقوب  ر  املحرَّ االأ�سري 

�ض لال�ستدعاء عدة مرات.  وتعرَّ
٭ ويف حمافظة اخلليل متَّ اختطاف املعلم منري حممد حوامدة من بلدة ال�سموع بعد 
مداهمة منزله يف البلدة والعبث فيه وتفتي�سه، علمًا اأن حوامدة خمتطٌف �سابٌق لدى اأجهزة 

ا�ض.  اأمن عبَّ

بتاريخ 2010/3/14م:
نابل�ض:  حمافظة  ففي  احلركة؛  اأن�سار  من  ثمانية  ا�ض  عبَّ اأم��ن  اأجهزة  اختطفت  ٭ 
تفاحة  اأن  علمًا  الليل،  منت�سف  بعد  منزله  اقتحام  بعد  تفاحة  عمرو  املهند�ض  اختطفت 
ر املهند�ض قي�ض �سمارة املختطف  ٌر وخمتطٌف �سابٌق، كما اختطفت االأ�سري املحرَّ اأ�سرٌي حمرَّ
�سابقًا عدة مرات، وذلك بعد ا�ستدعائه للمقابلة، واختطفت اأي�سًا عالء ال�سيخ من ع�سكر 

البلد بعد مداهمة منزله.
ا�ض اختطاف �سعود اأبو كر�ض من بلدة  ٭ ويف حمافظة اخلليل: اأعادت اأجهزة اأمن عبَّ

ال�سموع بعد اأقل من اأ�سبوع على االإفراج عنه من �سجون االأجهزة. 
ا�ض اختطفت اأربعة  ٭ كما اأفادت م�سادر حملية يف حمافظة طولكرم اأن اأجهزة اأمن عبَّ
اأو مراعاة  اأي احرتام  املحافظة، دون  االعتبارية يف  ال�سخ�سيات  اأن�سار حما�ض من  من 
اجليتاوي  الداعية طالل  ال�سيخ  منزل  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  داهمت  فقد  و�سنهم.  ملكانتهم 
بعد ظهر االأحد )3/14( واختطفته بعد تفتي�ض منزله، وي�سغل اجليتاوي، البالغ من العمر 
)56 عامًا(، من�سب مدير مراكز حتفيظ القراآن الكرمي يف حمافظة طولكرم، وهو داعية 
ة  وخطيب، واأ�سري حمرر من �سجون االحتالل قبل عام بعد اعتقال اإداري دون حماكمة عدَّ
مرات، وهذه لي�ست املرة االأوىل التي يختطف فيها ال�سيخ اجليتاوي من قبل اأجهزة اأمن 
ات، و�سادروا اأجهزة حا�سوب من بيته ووثائق تخ�ض  ة مرَّ ا�ض، فقد اختطف وا�ستدعي عدَّ عبَّ
ا�ض منزل ال�سيخ عمار مناع اإمام  مراكز حتفيظ القراآن. كما داهم عنا�سر اأجهزة اأمن عبَّ
ة  ر، و�سبق اأن اختطف عدَّ وخطيب امل�سجد اجلديد اأكرب م�ساجد طولكرم، وهو اأ�سري حمرَّ
ا�ض مدر�سة  ت م�سادرة جهاز حا�سوب من بيته. وداهم عنا�سر اأجهزة اأمن عبَّ مرات، ومتَّ
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يف �ساحية ذنابة يعمل بها االأ�ستاذ مازن جودة الزغل، واختطفته اأمام تالميذه، وهو اأ�سري 
اأمن  اأجهزة  اختطفت  كما  مرات.  ة  عدَّ ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  لدى  �سابق  وخمتطف  ر،  حمرَّ
ا�ض ر�سدي اجليو�سي م�سوؤول ق�سم االأدوية بوزارة ال�سحة يف طولكرم بعد ا�ستدعائه،  عبَّ

ات ت�سل اإىل 9 �سهور.  ة مرَّ ا�ض عدَّ وهو خمتطف �سابقًا لدى اأجهزة اأمن عبَّ

بتاريخ 2010/3/15م: 
نابل�ض  حمافظة  ففي  حما�ض؛  حركة  اأن�سار  من   6 ا�ض  عبَّ اأم��ن  اأجهزة  اختطف  ٭ 
ا�ستدعائه  ثابت من قرية بيت دجن بعد  اأبو  ا�ض حممد ر�سوان  اأمن عبَّ اأجهزة  اختطفت 
للمقابلة، ومن قرية تل اختطفت كالًّ من نا�سر عراي�سة بعد مداهمة بيته، وحممد جمال 
ا�ض يف املدينة حملة مداهمات  ع�سيدة بعد ا�ستدعائه للمقابلة. كما �سنَّت اأجهزة اأمن عبَّ
للعديد من منازل اأبناء ومنا�سري احلركة واختطفت عدًدا منهم ُعرف منهم اأن�ض ماهر 
النجار الطالب يف »جامعة النجاح الوطنية«، وكلٌّ من راأفت ال�سايح و�سامح اأبو �سمط، علمًا 

اأنَّ اأبو �سمط خمتطٌف �سابٌق لدى ذات االأجهزة اأمن. 

بتاريخ 2010/3/16م: 
ا�ض �ستة من اأن�سار حركة حما�ض؛ ففي حمافظة رام اهلل:  ٭ اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
ا�ض للمرة الثانية قرية خربثا بني حارث غرب املدينة، يف �ساعاٍت  اقتحمت اأجهزة اأمن عبَّ
متاأخرٍة؛ حيث انتهكت حرمات البيوت، وعاثت فيها ف�سادًا وخرابًا بعد اأن قامت بالتن�سيق 
ت على اأعلى  مع اجلانب ال�سهيوين. وياأتي هذا االقتحام �سمن خطٍة و�سيا�سٍة جديدٍة متَّ
ى »تنظيف  ا�ض مبا ي�سمَّ اأمن عبَّ اأجهزة  اأن تقوم  امل�ستويات مع االحتالل ال�سهيوين، على 
ا�ض  نت اأجهزة اأمن عبَّ املنطقة الغربية من رام اهلل واإ�سعاف حركة حما�ض فيها«. وقد متكَّ
اأم�سى �سبع �سنوات يف �سجون االحتالل  اأ�سري حمّرر  من اختطاف حذيفة اإجنا�ض، وهو 
حمودة  نعمان  �سقيق  وهو  حمودة،  اللطيف  عبد  اأن��ور  اأي�سًا  اختطفت  كما  ال�سهيوين، 
ا�ض، و�سقيق االأ�سري لدى االحتالل ال�ساب عامر حمودة  املختطف لدى هذه اأجهزة اأمن عبَّ
ة  ا�ض ملدة ثمانية اأ�سهر قبل اأن تطلق �سراحه، وت�ستكمل املهمَّ الذي اختطفته اأجهزة اأمن عبَّ

القوات ال�سهيونية. 
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ا�ض الطالب يف جامعة النجاح اأحمد  ٭ ويف حمافظة نابل�ض: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
اخلليلي بعد ا�ستدعائه للمقابلة. 

ا�ض حملة مداهمات للعديد من البيوت  ٭ ويف حمافظة اخلليل: �سنَّت اأجهزة اأمن عبَّ
اأبو تبانة، وهو  ال�سيخ الدكتور عدنان عبد احلميد  يف املدينة، وُعرف من بني املختطفني 
املعروفني،  االإ�سالح  رجال  واأحد  املفتوحة،  والقد�ض  اخلليل  حما�سر جامعي يف جامعَتينْ 
لدى  �سابق  وخمتطف  االحتالل،  �سجون  يف  �سنوات  ع�سر  من  اأك��رث  ق�سى  ر  حم��رَّ واأ�سري 
ة مرات وملدد طويلة. كما اختطفت االأجهزة حمزة مرهج حاليقة من بلدة  االأجهزة اأمن عدَّ

ال�سيوخ بعد ا�ستدعائه للمقابلة. 
ا�ض اأحمد البلبول من بلدة اخل�سر  ٭ ويف حمافظة بيت حلم: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ

بعد ا�ستدعائه للمقابلة. 

بتاريخ 2010/3/17م: 
ا�ض حمالت االختطاف �سد اأن�سار حركة حما�ض يف ال�سفة  ٭ وا�سلت اأجهزة اأمن عبَّ
الغربية املحتلة؛ حيث اختطفت ت�سعة من اأن�سارها ففي حمافظة اخلليل: اختطفت اأجهزة 
مبحتويات  والعبث  وتفتي�ض  دهم  عملية  بعد  منزله،  من  �سحادة  نزار  ال�سيح  ا�ض  عبَّ اأمن 
ٌر من �سجون االحتالل، وهو مدير الرتبية والتعليم يف اخلليل �سابقًا.  منزله، وهو اأ�سرٌي حمرَّ
ا�ض الدكتور فرا�ض جماهد »حما�سر جامعي«، وزيد اجلنيدي،  كما اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
والطالب اجلامعي وجدي طه، والطالب اجلامعي عز الدين اأبو حمدية؛ »اأحد حفظة كتاب 
ا�ض، كما اختطفت  رون وخمتطفون �سابقون لدى اأجهزة اأمن عبَّ اهلل«، وجميعهم اأ�سرى حمرَّ

ر نعمان الدرابيع من بلدة دورا.  ذات االأجهزة االأ�سري املحرَّ
٭ ويف حمافظة نابل�ض متَّ اختطاف طارق خنفة اأحد طلبة »جامعة النجاح الوطنية«، 

وذلك بعد مداهمة منزله يف املدينة. 
حيث  املدينة؛  يف  منازل  ة  ع��دَّ ا�ض  عبَّ اأم��ن  اأجهزة  داهمت  قلقيلية:  حمافظة  ويف  ٭ 
�سهور   5 من  الأكرث  �سابٌق  وهو خمتطٌف  داود  الفتاح  عبد  ر حممد  املحرَّ االأ�سري  اختطفت 
اأ�سابيع من �سجونهم، كما  ب�سعة  اأُفرج عنه قبل  قد  وكان  ا�ض،  اأمن عبَّ اأجهزة  يف �سجون 

ا�ض.  اختطفت عماد االأبتلي؛ وهو خمتطٌف �سابٌق الأجهزة اأمن عبَّ
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بتاريخ 2010/3/18م: 
ا�ض حملتها امل�سعورة �سد حركة حما�ض واأن�سارها يف ال�سفة  ٭ وا�سلت اأجهزة اأمن عبَّ
ا�ض حملة  املحتلة؛ حيث اختطفت ثالثة منهم؛ ففي حمافظة اخلليل �سنَّت اأجهزة اأمن عبَّ
مداهمة واختطافات يف املدينة؛ حيث اختطفت عي�سى حممد اله�سلمون بعد اقتحام منزله 
ر�ساد  حممد  ر  املحرَّ االأ�سري  اختطفت  كما  وب�سعٍة،  همجيٍة  بطريقٍة  الليل  منت�سف  بعد 

اجلعربي من منزله مبدينة اخلليل. 
بيته  اقتحام  بعد  يا�سني  كمال  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  اختطفت  قلقيلية:  ٭ ويف حمافظة 
ة اأمرا�ض مزمنة، وهو خمتطف �سابق الأكرث من �ستة اأ�سهر.  يف املدينة، وهو يعاين من عدَّ

بتاريخ 2010/3/19م: 
ا�ض حملتها امل�سعورة �سد حركة حما�ض واأن�سارها يف ال�سفة  ٭ وا�سلت اأجهزة اأمن عبَّ
الغربية املحتلة، فاختطفت �سبعة من اأن�سارها؛ ففي حمافظة نابل�ض: اختطفت اأجهزة اأمن 
ا�ض الق�سامي خالد دروزة فور االإفراج عنه من �سجون االحتالل بعد اعتقال دام �سنتني  عبَّ
واختطفت  باختطافه،  م��رارًا  اأهله  دت  هدَّ قد  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  وكانت  ال�سنة.  ون�سف 
اأخاه جالء قبل اأ�سبوعني كرهينة، ثم اأفرجت عنه بعد اختطافها خلالد.ويف ال�سياق ذاته، 
ر معت�سم يو�سف ريحان من بلدة تل بعد مداهمة  ا�ض االأ�سري املحرَّ اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
مكان عمله، وهو خمتطٌف �سابٌق لعدة مرات، كما اأنَّه �سقيق ال�سهيدين الق�ساميني حممد 
مكان  من  ع�سيدة  اأحمد  ذاتها  البلدة  من  اأمن  االأجهزة  اختطفت  كما  ريحان.  وعا�سم 
ا�ض  امي ن�سر الدين ع�سيدة.واختطفت اأجهزة اأمن عبَّ عمله، وهو ابن عم ال�سهيد الق�سَّ
ر عالء دويكات، بعد حما�سرة منزله يف بلدة بالطة البلد �سرقي نابل�ض، وهو  االأ�سري املحرَّ

خمتطٌف �سابٌق لعدة مرات.
ر �سعبان اأبو تركي،  ا�ض االأ�سري املحرَّ ٭ ويف حمافظة اخلليل: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
باأنه يحمل  للمقابلة، علمًا  ا�ستدعائه  ة �سنوات يف �سجون االحتالل، بعد  والذي ق�سى عدَّ
ا�ض توظيفه يف مديرية  �سهادة البكالوريو�ض يف ال�سريعة االإ�سالمية، ومتنع اأجهزة اأمن عبَّ
االأوقاف اأو الرتبية والتعليم منعًا باتًا. كما اختطفت ذات االأجهزة اأمن الطالب يف »جامعة 
بعد  �سرخ، وذلك  اأبو  االأ�سري معاذ  امي  الق�سَّ القائد  �سقيق  �سرخ، وهو  اأبو  اخلليل« حممد 
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ا�ستدعائه للمقابلة. 
ا�ض اختطاف �سامي م�ساملة، من قرية  ٭ ويف حمافظة رام اهلل، اأعادت اأجهزة اأمن عبَّ
�سنجل، بعد خم�ض دقائق من االإفراج عنه من �سجونها، وهو اأحد طلبة »جامعة القد�ض« اأبو 
ا�ض  دي�ض، وقد اخُتطف بعد ا�ستدعائه للمقابلة بتاريخ 2010/1/9م. وكانت اأجهزة اأمن عبَّ
اأن  اأنهم فوجئوا  اإالَّ  االإفراج عنه،  ابنهم بعد  لل�سجن ال�ستقبال  للقدوم  اأهله  ا�ستدعت  قد 

د خروجه من بوابة ال�سجن- حلقوا به واأعادوه اإليه.  انيه - ومبجرَّ �سجَّ

بتاريخ 2010/3/20م: 
ا�ض حمالت االختطاف �سد اأن�سار حركة حما�ض يف ال�سفة  ٭ وا�سلت اأجهزة اأمن عبَّ
الغربية املحتلة؛ حيث اختطفت اأربعًة من اأن�سارها؛ ففي حمافظة اخلليل اختطفت اأجهزة 
ا�ض ع�سام برقان من املدينة، وهو مدير مكتب النائب �سمرية احلاليقة، وذلك بعد  اأمن عبَّ

مداهمة منزله. 
ر عمر ب�سام ذياب من املدينة بعد  ٭ ويف حمافظة قلقيلة: متَّ اختطاف االأ�سري املحرَّ
اأن  االإف��راج عنه من �سجون االحتالل بعد اعتقال دام 3 �سنوات، وذلك بعد  �ساعات من 
داهمت بيته بطريقة بربرية وفت�سته، وهو �سقيق االأ�سري يف �سجون االحتالل �سعيد ذياب 
فور  باختطافه  م��رارًا  اأهله  دت  هدَّ قد  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  اأن  علمًا  عامًا(،   27( املحكوم 
االإفراج عنه من �سجون االحتالل. كما اختطفت ذات االأجهزة كالًّ من املعلم ممدوح غالب 
ر �سائد فوزي  بري، وهو اأحد طلبة كلية الدرا�سات العليا يف »جامعة النجاح«، واالأ�سري املحرَّ

ة مرات ولفرتات طويلة.  ال�سيخ، وكالهما من بلدة �سنرييا، وقد اخُتطفا �سابقًا عدَّ

بتاريخ 2010/3/21م:
ا�ض حملتها امل�سعورة �سد حركة حما�ض واأن�سارها يف ال�سفة  ٭ وا�سلت اأجهزة اأمن عبَّ
املحتلة، واختطفت يف حمافظة نابل�ض، حممود يا�سني ا�ستية، من قرية تل جنوب املدينة 

بعد مداهمة منزله، وهو خمتطٌف �سابٌق عدة مرات. 
ا�ض  ٭ من ناحية اأخرى اأو�سح حزب التحرير يف بيان له اأنَّ عنا�سر من اأجهزة اأمن عبَّ
غربي �سلفيت اختطفت اثنني من احلزب يف بلدة بديا بدون مذكرة اعتقال، م�سريًا اإىل اأنَّ 
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املعتقلني هما �ساهر ع�ساف )32 عامًا( وعرفات �سواهنة )23 عامًا(، ومتَّ نقلهما اإىل مركز 
ا�ض اأبلغت ذويهما اأنَّ االختطاف  �سرطة املحافظة ب�سلفيت. وبنيَّ احلزب اأنَّ اأجهزة اأمن عبَّ
جاء على اإثر توزيعهما بياَن احلزب الذي اأ�سدره حول اأحداث قلقيلية االأخرية، التي منعت 

ا�ض - فيا�ض احلزب من عقد ندوة يف قاعة البلدية.  فيها �سلطة عبَّ

بتاريخ 2010/3/22م: 
الغربية  ال�سفة  يف  حما�ض  حركة  اأن�سار  من   14 ا�ض  عبَّ اأم��ن  اأج��ه��زة  اختطفت  ٭ 
ا�ض بلدة ع�سرية ال�سمالية، و�سنَّت  املحتلة؛ ففي حمافظة نابل�ض اقتحمت اأجهزة اأمن عبَّ
من  ُع��ِرف  حيث  ومنا�سريها؛  احلركة  اأبناء  منازل  من  للعديد  وا�سعة  مداهمات  حملة 
�سمن املختطفني املعلم �ساهر عازم برياوي، وهو مدر�ض �سابق متَّ ف�سله من ِقَبل حكومة 
ات،  ة مرَّ للمقابلة عدَّ ا�ستدعاوؤه  ال�سيا�سي، ومتَّ  انتمائه  ال�سرعية؛ على خلفية  فيا�ض غري 
�سابٌق لذات  للهواتف اخللوية وخمتطٌف  كما اختطفت ناهي �سواحلة، وهو �ساحب حملٍّ 
ا�ض حملة مداهمات يف منطقة �سارع  االأجهزة اأمن. ويف مدينة نابل�ض: �سنَّت اأجهزة اأمن عبَّ
اأنَّ  ر عبد الكرمي عدنان �سبارو، علمًا  ال�سكة، وُعرف من �سمن املختطفني: االأ�سري املحرَّ

�سبارو خمتطٌف �سابٌق. 
٭ ويف حمافظة طولكرم: متَّ اختطاف ال�سيخ ع�سام جيتاوي بعد �ساعات من رجوعه 
اأعادت  كما  �سابٌق،  وخمتطٌف  حمرٌر  اأ�سرٌي  اجليتاوي  اأنَّ  علمًا  العمرة،  فري�سة  اأداء  من 
�ض  تعرَّ الذي كان قد اخُتطف �سابقًا عدة مرات  القدومي  الفتاح  االأجهزة اختطاف عبد 
�سديد  زياد  االأ�ستاذ  ا�ض اختطفت  اأمن عبَّ اأجهزة  ال�سديد.كما اختطفت  للتعذيب  خاللها 
من بلدة عالر �سمال طولكرم، وهو من وجهاء البلدة وخطيب معروف، و�سبق اأن اختطف 
ا�ض. كما اختطفت االأ�ستاذ عدنان اجلب�سة من بلدة دير  ات من قبل اأجهزة اأمن عبَّ ة مرَّ عدَّ
ة اأمرا�ض، وخا�سة  ة مرات، ويعاين من عدَّ الغ�سون �سمال طولكرم، و�سبق اأن اختطف عدَّ
االرتفاع اخلطري يف �سغط الدم، واختطفت حامت يا�سني من بلدة كفر اللبد �سرق طولكرم، 
ا�ض، وهو من اأقارب الناطق با�سم حما�ض  ات من قبل اأجهزة اأمن عبَّ ة مرَّ والذي اختطف عدَّ
ا�ض منذ خروجه من �سجون االحتالل  ال�سيخ عبد اهلل يا�سني املختطف لدى اأجهزة اأمن عبَّ

قبل ب�سعة اأ�سابيع من تاريخ االعتقال.
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نبيل  حممد  ر  املحرَّ االأ�سري  ا�ض  عبَّ اأم��ن  اأجهزة  اختطفت  اخلليل:  حمافظة  ويف  ٭ 
بلدة �سوريف كالًّ من عبد اهلل غنيمات  نعيم، كما اختطفت من  بني  حميدات من قرية 
واأمين الهور، بعد مداهمة منزليهما يف البلدة، ُيذكر اأن الهور اأ�سرٌي حمرٌر وخمتطٌف �سابٌق 

ا�ض ذاتها.  لدى اأجهزة اأمن عبَّ
٭ ويف حمافظة رام اهلل: متَّ اختطاف القيادي ال�سيخ فالح ندى، علمًا اأن ال�سيخ ندى 
اعتقل على خلفية  �سنوات يف �سجون االحتالل، وكان قد  اأكرث من 7  اأم�سى  اأ�سري حمرٌر 
�ض حينها للتحقيق القا�سي على يد حمققي ال�ساباك يف  ن�ساطه يف »كتائب الق�سام«، وتعرَّ

مركز حتقيق امل�سكوبية دون اأن يتمكنوا من انتزاع اأّي اعرتاف منه.
�سري�ض  قرية  من  علي  اأبو  اإ�سالم  الطالب  اأي�سًا  عبا�ض  اأمن  اأجهزة  اختطفت  كما  ٭ 

ق�ساء جنني، اأثناء م�ساركته يف م�سرية ن�سرة لالأق�سى. 
ا�ض معني عناب بعد مداهمة منزله  ٭ ويف حمافظة قلقيلية: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ

يف املدينة. 

بتاريخ 2010/3/23م: 
ا�ض حمالت االختطاف بحق اأن�سار حركة حما�ض يف ال�سفة  ٭ وا�سلت اأجهزة اأمن عبَّ
الغربية املحتلة؛ حيث اختطفت 17 من اأن�سارها؛ ففي حمافظة نابل�ض: �سنَّت اأجهزة اأمن 
يها يف املدينة؛ ُعرف  اأبناء احلركة وقياديِّ ا�ض حملة اختطافات وا�سعة طالت عددًا من  عبَّ
منهمٌّ من: املهند�ض مهدي احلنبلي نائب رئي�ض بلدية نابل�ض، واملهند�ض خالد �سالمة نقيب 
املهند�سني ال�سابق، واالأ�ستاذ ن�سال اأبو رميلة، وال�سيدالين عمر احلنبلي، وحممد ب�سارات، 
اأ�سرى  غالبيتهم  اأن  علمًا  ال�سكعة،  وخالد  ال�سكعة،  وجمدي  الب�ستاوي،  ف��اروق  واالأ�ستاذ 
ع�سكر  من  االأجهزة  ذات  اختطفت  كما  �سابقًا.  لالختطاف  �سوا  تعرَّ وجميعهم  رون،  حم��رَّ

البلد الطالَبنينْ جميل بدوي دويكات، وحممد اإبراهيم دويكات بعد ا�ستدعائهما للمقابلة. 
ر عمرو عبيد بعد اقتحام منزله يف  ٭ ويف حمافظة اخلليل: متَّ اختطاف االأ�سري املحرَّ

ة اأيام.  املدينة قبل عدَّ
ر عمر هندي  ٭ ويف حمافظة قلقيلية: اختطفت االأجهزة اأمن للمرة الثالثة االأ�سري املحرَّ
االأ�سري  اختطفت  كما  اأ�سهر،  ثمانية  من  الأكرث  �سابق  خمتطف  وهو  منزله،  مداهمة  بعد 
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ر خالد نوفل بعد مداهمة مكان عمله و�سط املدينة، وهو خمتطف �سابق اأفرج عنه قبل  املحرَّ
ر اأمري خدرج بعد  اأ�سابيع بعد اختطاٍف دام اأكرث من �سنة، واختطفت اأي�سًا االأ�سري املحرَّ
اقتحام منزله وهو خمتطف �سابق، كما مت اختطاف حممد قراقع، وهو خمتطف �سابق عدة 
مرات جتاوزت مدة اختطافه ثمانية اأ�سهر. كما اختطفت االأ�ستاذ عبد اهلل جعيدي �سقيق 
املختطف ع�سام جعيدي للمرة الرابعة بعد ا�ستدعائه للمقابلة، علمًا اأن عبد اهلل جعيدي 

ر من �سجون االحتالل، وخمتطف �سابق الأكرث من ع�سرة �سهور.  اأ�سري حمرَّ
ر �سعد الع�سا من بلدة العبيدية  ٭ ويف حمافظة بيت حلم: متَّ اختطاف االأ�سري املحرَّ

بعد ا�ستدعائه للمقابلة، وهو �سقيق املختطف لديها حمزة الع�سا. 

بتاريخ 2010/3/24م: 
ا�ض ممار�ساتها القمعية وانتهاكاتها بحق املقاومة واأن�سارها  ٭ وا�سلت اأجهزة اأمن عبَّ
حمافظة  ففي  حما�ض؛  حركة  اأن�سار  من   7 اختطفت  حيث  املحتلة؛  الغربية  ال�سفة  يف 
ر حممد عمران بدوي، وحممد عبد  اخلليل: اختطفت االأجهزة اأمن كالًّ من االأ�سري املحرَّ
بعد  عمرو  باج�ض  االأ�ستاذ  اختطفت  كما  للمقابلة،  ا�ستدعائهما  بعد  تركي،  اأبو  احلفيظ 
اأ�سرٌي  عمرو  االأ�ستاذ  اأن  علمًا  االحتالل،  �سيطرة  حتت  منطقة  يف  الواقع  منزله  مداهمة 

ٌر من �سجون االحتالل.  حمرَّ
ا�ستدعائه  بعد  ال�سخ�سري  حممد  ر  املحرَّ االأ�سري  اختطاف  متَّ  نابل�ض  حمافظة  ويف  ٭ 

للمقابلة، علمًا اأن ال�سخ�سري اخُتطف �سابقًا عدة مرات. 
٭ ويف حمافظة جنني اختطفت ذات االأجهزة قبل عدة اأيام من هذا التاريخ كالًّ من 

موؤيد زيدان ومعاذ زيدان من قرية بيت قاد؛ بعد ا�ستدعائهما للمقابلة. 
ر رائد قوزح  ا�ض اختطاف االأ�سري املحرَّ ٭ ويف حمافظة طولكرم اأعادت اأجهزة اأمن عبَّ
ات واأُفرج عنه قبل عدة اأيام فقط من  ة مرَّ من خميم طولكرم، علمًا اأن قوزح اخُتطف عدَّ

هذا التاريخ. 

بتاريخ 2010/3/25م: 
ا�ض حمالت االختطاف �سد اأن�سار حركة حما�ض يف ال�سفة  ٭ وا�سلت اأجهزة اأمن عبَّ
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الغربية املحتلة؛ حيث اختطفت خم�سة من اأن�سارها، ففي حمافظة نابل�ض: اقتحمت اأجهزة 
اختطفت  البيت  يف  جتده  مل  وعندما  �سرايعة،  حممد  ر  املحرَّ االأ�سري  منزل  ا�ض  عبَّ اأم��ن 
بلدة  ومن  ة مرات.  عدَّ اختطافه  االأمنية حاولت  االأجهزة  اأن  علمًا  واأحمد،  موؤّيد  �سقيقيه 
ر نور  تل جنوب املدينة اختطفت اأحد اأع�ساء حركة »اجلهاد االإ�سالمي«؛ هو االأ�سري املحرَّ

الدين ع�سيدة بعد مداهمة منزله. 
٭ ويف حمافظة �سلفيت مت اختطاف �سميح اخلف�ض بعد مداهمة منزله، كما اختطفت 
النا�سط يف جمال االأ�سرى وطالب املاج�ستري يف جامعة النجاح الوطنية اأحمد قاعود من 

ا�ض.  ر وخمتطف �سابق لدى اأجهزة اأمن عبَّ بلدة كفر الديك، علمًا اأنه اأ�سري حمرَّ
ر حممد اأزغري بعد  ٭ ويف حمافظة اخلليل:/ اختطفت اأجهزة اأمن اأمن االأ�سري املحرَّ

ا�ستدعائه للمقابلة. 

بتاريخ 2010/3/26م: 
ا�ض حمالت االختطاف �سد اأن�سار حركة حما�ض يف ال�سفة  ٭ وا�سلت اأجهزة اأمن عبَّ
الغربية املحتلة؛ حيث اختطفت خم�سة من اأن�سارها بينهم اثنان من طلبة املدار�ض ففي 
حمافظة نابل�ض اختطفت اأجهزة اأمن عبا�ض املهند�ض رائد حجاوي والذي يعمل معيًدا يف 
اختطفت  كما  �سابقًا،  مرات  عدة  اخُتطف  احلجاوي  اأّن  علمًا  الوطنية«،  النجاح  »جامعة 
اثنني من طلبة املدار�ض، وهما: جماهد امل�سري )16 عامًا( وعبود اأبو �سهري )16 عامًا(، 

وجميعهم اخُتطفوا بعد مداهمة منازلهم يف منطقة �سارع ع�سرية يف املدينة. 
٭ ويف حمافظة جنني: متَّ اختطاف كلٍّ من اأجمد جالمنة ورامي برهان؛ بعد مداهمة 

منزليهما يف قرية بيت قاد.

بتاريخ 2010/3/28م: 
ا�ض حمالت االختطاف �سد اأن�سار حركة حما�ض يف ال�سفة  ٭ وا�سلت اأجهزة اأمن عبَّ
احلافظ  وهم  اخلليل؛  مدينة  من  رين  حمرَّ اأ�سرى  اأربعة  اختطفت  حيث  املحتلة؛  الغربية 
لكتاب اهلل زيد �ساكر اجلنيدي، والطالب يف »جامعة اخلليل« وجدي طه اأبو ا�سنينة؛ علمًا 
ر ماأمون النت�سة  ران من �سجون االحتالل، كما اختطفت االأ�سري املحرَّ اأنهما اأ�سريان حمرَّ
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الفتاح  عبد  اأي�سًا  واختطفت  املري�سة.  جدته  مرافقته  اأثناء  االأهلي  امل�ست�سفى  داخل  من 
جريوي، علمًا اأنه خمتطٌف �سابٌق واأ�سرٌي حمرٌر، اأم�سى اأربع �سنوات يف �سجون االحتالل.

بتاريخ 2010/3/29م:
ا�ض حمالت االختطاف بحق اأن�سار حركة حما�ض يف ال�سفة  ٭ وا�سلت اأجهزة اأمن عبَّ
الغربية املحتلة؛ حيث اختطفت 12 من اأن�سارها ففي حمافظة نابل�ض اختطفت االأجهزة 
اأمن كالًّ من: منري الكتوت، وزياد جعارة، وذلك بعد اقتحام منزليهما يف املدينة، علمًا اأّن 
الكتوت اأ�سرٌي حمرٌر وخمتطٌف �سابٌق لدى ذات االأجهزة اأمن، كما اأعادت اختطاف �سميح 
عليوي بعد مداهمة منزله يف املدينة، وهو خمتطٌف �سابٌق عدة مرات، واأم�سى ما يزيد عن 
�ستة �سهور يف �سجون االأجهزة اأمن. واأعادت اأجهزة اأمن عبا�ض يف املدينة اختطاف الطالب 
يف »جامعة النجاح الوطنية« اأدهم خروبي من مكان عمله، علمًا اأنه اأ�سرٌي حمرٌر وخمتطٌف 
ال�سنار  م�سطفى  اجلامعي  واملحا�سر  االأ�ستاذ  االأجهزة  ذات  اختطفت  كما  اأي�سًا.  �سابٌق 
اعتقال  حمالت  مع  بالتزامن  وذلك  املحتلة،  الغربية  ال�سفة  ب�سمال  نابل�ض  مدينة  غرب 
تقوم بها قوات االحتالل يف اأنحاء ال�سفة املحتلة. وقالت م�سادر حملية: اإن جمموعة من 
ا�ض اختطفت الدكتور ال�سنار من اأمام منزله الكائن يف حي املعاجني غرب  اأجهزة اأمن عبَّ
مدينة نابل�ض، مع العلم اأنه يعاين من اأمرا�ض مع�سلة رافقته خالل وجوده داخل ال�سجون 
ال�سهيونية. وي�سار اإىل اأن ال�سنار حما�سر يف ق�سم علم االجتماع بكلية االآداب يف جامعة 
قليلة،  اأ�سهر  قبل  �سراحه  اأطلقت  قد  ال�سهيوين  االحتالل  قوات  وكانت  الوطنية،  النجاح 

ا�ض م�سبقًا. وتعر�ض لالختطاف على يد اأجهزة اأمن عبَّ
اأبو �سعدة من بلدة عالر، بعد  ٭ ويف حمافظة طولكرم: متَّ اختطاف االأ�ستاذ مرعب 

ا�ض.  ة اأيام فقط على االإفراج عنه من �سجون اأجهزة اأمن عبَّ عدَّ
ر اإيهاب اجلعربي،  ا�ض االأ�سري املحرَّ ٭ ويف حمافظة اخلليل: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ

بعد مداهمة منزله يف املدينة. 
ا�ض يف يطا اأكرث من 15 من اأن�سار حزب  ٭ ويف �ساأن مت�سل اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
البلدية؛  داخل مبنى  مها عن اخلالفة  نظَّ قد  كان احلزب  اأثناء حما�سرة عامة  التحرير 
حيث حا�سرت عنا�سر االأجهزة اأمن املبنى ب�سكٍل كامل، وَدَهمت القاعة واختطفت اأن�سار 
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»حزب التحرير« ومنعتهم من اإكمال املحا�سرة بالقوة، علمًا اأنَّ »حزب التحرير« كان قد 
طلب اإذًنا من رئي�ض البلدية باإقامة املحا�سرة، ومتَّ ال�سماح لهم. 

٭ ويف حمافظة قلقيلية: متَّ اختطاف 5 من طلبة كلية الدعوة االإ�سالمية يف املدينة بعد 
ا�ستدعائهم للمقابلة، وهم: حممد فواز ور�سيد ريا�ض ولويل وعبد الرحمن جيتاوي و�سامح 

ال�سنم واأن�ض خ�سر. 

بتاريخ 2010/3/30م: 
٭ ا�ستمرارًا حلربها �سد املقاومة واأن�سارها يف ال�سفة الغربية، اختطفت اأجهزة اأمن 
ا�ض اثنني من اأن�سار حركة حما�ض؛ ففي حمافظة بيت حلم متَّ اختطاف ال�سحفي عبد  عبَّ
هه اإىل جامعة بريزيت؛ حيث اإنه اأحد طلبة كلية الدرا�سات العليا؛ علمًا  اهلل عدوي اأثناء توجُّ

اأن عدوي اأ�سرٌي حمرٌر، واختطف �سابقًا عدة مرات لدى ذات االأجهزة. 
ر حممد اجلعربي؛  ا�ض االأ�سري املحرَّ ٭ ويف حمافظة اخلليل: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ

علمًا اأنه خمتطف �سابق. 

بتاريخ 2010/3/31م:
ا�ض حمالت االختطاف بحق اأن�سار حركة حما�ض يف ال�سفة  ٭ وا�سلت اأجهزة اأمن عبَّ
الغربية املحتلة؛ حيث اختطفت اثنني من اأن�سارها ففي حمافظة نابل�ض اختطفت اأجهزة 
لياًل يف  منزله  اقتحام  بعد  ال�سحروري،  ر حممد  املحرَّ االأ�سري  اأيام  قبل عدة  ا�ض  عبَّ اأمن 

املدينة. 
ر  ا�ض للمرة اخلام�سة االأ�سري املحرَّ ٭ ويف حمافظة قلقيلية، اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
منذر ال�ساعر من قرية حبلة بعد اأقل من اأ�سبوعني على االإفراج عنه من �سجون االأجهزة، 

علمًا اأنَّ ال�ساعر يعاين من اأمرا�ض كثرية، وو�سعه ال�سحي �سيِّئ للغاية. 
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في شهر نيسان/ أبريل:

بتاريخ 2010/4/1م:
رين ن�سيم ال�سنطي  ٭ اختطفت اأجهزة اأمن عبا�ض يف حمافظة قلقيلية االأ�سريين املحرَّ
مالية  بكفالة  نزال  باالإفراج عن  قرارًا  اأ�سدرت  قد  كانت  املحكمة  اأّن  علمًا  نزال  مد  وحمَّ

قدرها 5000 دينار اأردين. 
ر يو�سف عدوي.  ٭ ويف حمافظة بيت حلم: اختطفت اأجهزة اأمن عبا�ض االأ�سري حمرَّ

ويف حمافظة جنني اختطفت الطالب عبد الرحمن اأبو الرب من قرية جلبون. 

بتاريخ 2010/4/3م:
٭ اختطفت اأجهزة اأمن عبا�ض يف حمافظة طولكرم املواطن فوزي �سميح �ساق اهلل. 

اأمن عبا�ض كاًل من: االأ�سري املحرر �سادي  ٭ ويف حمافظة رام اهلل اختطفت اأجهزة 
ر  ر حممد فايز بدرة. واالأ�سري املحرَّ ر حممود برغال. واالأ�سري املحرَّ برا�ض. واالأ�سري املحرَّ

بالل اأبو �سلباية. 
طاهر  بالل  املواطنني  من:  كاًل  عبا�ض  اأمن  اأجهزة  اختطفت  جنني  حمافظة  ويف  ٭ 
االأجهزة  تلك  و�سنَّت  الرتبية.  وزارة  يف  املفت�ض  رفيق  ومعني  جلقامو�ض.  بلدة  من  القرم 
رين؛ وهم حممود  حملة اختطافات وا�سعة يف خميم االأمعري طالت اأربعة من االأ�سرى املحرَّ
رين  املحرَّ االأ�سرى  اأّن  يذكر  برا�ض،  و�سادي  �سلباية  اأبو  وبالل  بدرة  فايز  وحممد  برغال 

ة �سنوات يف �سجون االحتالل. االأربعة اأم�سوا عدَّ
ا�ض املواطن اأحمد جربيل عا�سور. ويف  ٭ ويف حمافظة اخلليل: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
ا�ض كاًل من: الطالب اجلامعي يف كلية العلوم  اأمن عبَّ حمافظة قلقيلية: اختطفت اأجهزة 
االإ�سالمية يف  الكتلة  قيادات  اأبرز  واأحد  �سابٌق  اأنه خمتطٌف  يو�سف عناية، علمًا  الرتبوية 

الكلية. واملواطن زاهي عالن بعد ا�ستدعائه للمقابلة. 

بتاريخ 2010/4/5م:
اأبو عون  ا�ض يف حمافظة جنني، القيادي يف حما�ض نزيه  اأمن عبَّ ٭ اختطفت اأجهزة 
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اأقل من �سهرين من االإفراج عنه من �سجون االحتالل؛ حيث ق�سى فيها  )50عامًا( بعد 
اأ�سريًا الأكرث من 14 عامًا.

رين:  املحرَّ االأ�سرى  من  كالَّ  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  اختطفت  اهلل:  رام  حمافظة  ويف  ٭ 
د خليل عطيوي. د توفيق ال�سريف، و�سمري عبد احلميد ريحان، وحممَّ حممَّ

٭ ويف حمافظة �سلفيت: اختطفت الطالب يف جامعة النجاح الوطنية عّز الدين مرعي 
ان، وذلك بعد ا�ستدعائه للمقابلة. من قراوة بني ح�سَّ

٭ ويف حمافظة طولكرم: اختطفت املواطن حممد عزات عنيني، من بلدة عالر، بعد 
ا�ستدعائه  بعد  حطاب  حممود  واملواطن  العموري،  فادي  واملواطن  للمقابلة،  ا�ستدعائه 
ا�ض اأحمد م�سطفى  للمقابلة. ويف املحافظة ذاتها ومن قرية �سويكة اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
ر حممد ح�سني  حميدي بعد ا�ستدعائه للمقابلة. ومن خميم طولكرم اختطفت االأ�سري املحرَّ

عواد وهو �سقيق ال�سهيد الق�سامي �سائد عواد. 
ر ومدير جمعية اأن�سار ال�سجني  ٭ ويف حمافظة نابل�ض: اختطفت كالًّ من: االأ�سري املحرَّ
�سائد يا�سني، بعد مداهمة منزله لياًل، وزاهي حنني من قرية بيت فوريك، بعد ا�ستدعائه 
البلد. وعلي حممود قواريق من قرية عورتا، وهو  اأبو �سعادة من بالطة  للمقابلة. واأحمد 

معلم يف مدر�سة ذكور عورتا اال�سا�سية. 

بتاريخ 2010/4/6م:
يف  الطالب  من:  كالًّ  قلقيلية  حمافظة  حمافظة  يف  عبا�ض  اأم��ن  اأجهزة  اختطفت  ٭ 
بعد  دالل  معزوز  امي  الق�سَّ ال�سهيد  جنل  دالل،  معزوز  م�سعب  الوطنية«  النجاح  »جامعة 
ا�ستدعائه للمقابلة. ويف قرية اإماتني اختطفت كالَّ من: االأ�ستاذ حممد ميتاين، واالأ�ستاذ 
الرحمن  واالأ�ستاذ عبد  الطويل،  املواطن عدنان  نظام غامن. ومن قرية فرعتا اختطفت: 
اأجهزة  لدى  �سابقًا  �سا لالختطاف  تعرَّ الطويل  وعدنان  امليتاين  اأّن حممد  ُيذكر  الطويل، 

ة اأ�سهر يف �سجونها.  ا�ض، واأم�سيا عدَّ اأمن عبَّ
ا�ستدعائه  بعد  غامن  �سامي  كفاح  املواطن  اختطاف:  متَّ  طولكرم:  حمافظة  ويف  ٭ 
للمقابلة، علمًا اأنَّ كفاح خمتطٌف �سابٌق لدى اأجهزة اأمن عبا�ض ذاتها. ويف حمافظة جنني 
رين،  اأ�سرى حمرَّ اأمن عبا�ض حملة اختطافات يف قرية �سانور طالت ثالثة  اأجهزة  �سنَّت 
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النجاح  »جامعة  يف  والطالبان  ال�سابق،  البلدي  املجل�ض  ع�سو  َعَي�سة  زي��اد  ال�سيخ  وه��م: 
ر ر�ساد ُغربية اأم�سى ما  الوطنية« ر�ساد ُغربية وعبد ال�سالم حبايبة، علمًا اأنَّ االأ�سري املحرَّ
يزيد عن �ست �سنوات يف �سجون االحتالل. ويف حمافظة �سلفيت، اختطفت من قرية قراة 
ام اأحمد مرعي الطالب يف املعهد ال�سرعي يف قلقيلية.  بني ح�سان احلافظ لكتاب اهلل الق�سَّ
القد�ض  »جامعة  يف  الطالب  ا�ض  عبَّ اأم��ن  اأجهزة  اختطفت  نابل�ض:  حمافظة  ويف  ٭ 
املفتوحة« اإياد حافظ عبد اجلواد من خميم ع�سكر، علمًا اأّن عبد اجلواد خمتطٌف �سابٌق 

امي اأحمد عبد اجلواد.  لدى اأجهزة اأمن عبا�ض ذاتها، وهو �سقيق اال�ست�سهادي الق�سَّ
٭ ويف حمافظة اخلليل: اختطفت اأجهزة اأمن عبا�ض املدير االإداري يف »جمعية ال�سيوخ 
ا�ض منزل  اخلريية االإ�سالمية« االأ�ستاذ مو�سى فوزي حاليقة. كما اقتحمت اأجهزة اأمن عبَّ

النائب عن حمافظة اخلليل حممد الطل واختطفت �سقيقه رامي. 
ح�سان  بني  ق��راوة  قرية  من  ا�ض  عبَّ اأم��ن  اأجهزة  اختطفت  �سلفيت:  حمافظة  ويف  ٭ 
ام اأحمد مرعي الطالب يف املعهد ال�سرعي يف قلقيلية. كما اختطفت  احلافظ لكتاب اهلل ق�سَّ
اأ�سبوع من  بعد  �سليمان  ر حممد ع�سام  املحرَّ االأ�سري  قرية مردة  ا�ض من  عبَّ اأمن  اأجهزة 

االإفراج عنه من �سجون االحتالل.

بتاريخ 2010/4/7م:
بعد  نوفل  �سعيد  اأحمد  كاًل من:  قلقيلية  ا�ض يف حمافظة  عبَّ اأمن  اأجهزة  اختطفت  ٭ 

ا�ستدعائه للمقابلة؛ علمًا اأنه خمتطٌف �سابٌق لدى اأجهزة اأمن عبا�ض. 
عارف  اأمين  ر  املحرَّ االأ�سري  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  اختطفت  طولكرم:  حمافظة  ويف  ٭ 
بعد ا�ستدعائه للمقابلة، علمًا اأنه خمتطف �سابق واأم�سى اأكرث من �ست �سنوات يف �سجون 

االحتالل.
٭ ويف حمافظة بيت حلم: متَّ اختطاف الطالب يف جامعة بيت حلم معت�سم امل�ساملة؛ 

وذلك بعد مداهمة منزله والعبث فيه وم�سادرة بع�ض املقتنيات ال�سخ�سية العائدة له. 
٭ ويف حمافظة اخلليل: اختطفت اأجهزة اأمن عبا�ض الطالب يف جامعة اخلليل عماد 

�سالح اأبو تركي بعد ا�ستدعائه للمقابلة.
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بتاريخ 2010/4/8م:
النجاح  جامعة  طلبة  من  اأربعة  نابل�ض  حمافظة  يف  ا�ض  عبَّ اأم��ن  اأجهزة  اختطفت  ٭ 
الهند�سة  كلية  والطالبان يف  بيتا،  قرية  من  دويكات  و�ساح  ر  املحرَّ االأ�سري  هم:  الوطنية؛ 
حممد اأبو عبيد، وق�سي توفيق من قرية دير �سرف بعد ا�ستدعائهما للمقابلة. واختطفت 
اأي�سًا احلافظ لكتاب اهلل �سادي القدومي، الطالب يف كلية الدرا�سات العليا يف اجلامعة، 
والطالب عمر عبد العزيز ريان من اأمام احلرم اجلامعي اجلديد يف منطقة اجلنيد. كما 
ر �سامر عبد اهلل �سواحلة من بلدة ع�سرية ال�سمالية اأثناء وجوده  اختطفت االأ�سري املحرَّ
يف حملِّه التجاري بالبلدة؛ علمًا اأنه خمتطف �سابق لدى اأجهزة اأمن عبا�ض، واختطفت من 
قرية اللنب ال�سرقية ال�سيخ عبد النا�سر النوباين اإمام م�سجد القرية. كما اختطفت االأ�سري 

ر حممد قا�سم اأزعر بعد مداهمة منزله يف بلدة قبالن.  املحرَّ
خميم  من  خريو�ض  اأحمد  ر  املحرَّ االأ�سري  اختطاف:  متَّ  طولكرم:  حمافظة  ويف  ٭ 

طولكرم. 
حوتري  حممد  ر  املحرَّ االأ�سري  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  اختطفت  قلقيلية:  حمافظة  ويف  ٭ 
اأّنه �سقيق املختطف لدى االأجهزة وائل حوتري، وهو  بعد مداهمة منزله يف املدينة علمًا 
االأ�سري  �سقيقه  ابن  اختطفت  كما  االأجهزة،  لدى ذات  �سهور   8 الأكرث من  �سابق  خمتطف 

ر ريا�ض حوتري من مكان عمله و�سط املدينة، وهو خمتطف �سابق لدى االأجهزة. املحرَّ

بتاريخ 2010/4/9م:
ا�ض يف حمافظة نابل�ض املواطن نبيل �ساهني بعد ا�ستدعائه  ٭ اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ

للمقابلة. 

بتاريخ 2010/4/12م:
ر زاهر مو�سى  ا�ض يف حمافظة نابل�ض كالَّ من: االأ�سري املحرَّ ٭ اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
من بلدة زواتا بعد اأن اقتحمت منزله، واملواطن عالء البيطار بعد اقتحام منزله يف املدينة. 
حفي �سامد دويكات من بلدة بيتا، والذي يعمل يف مكتب النجاح لل�سحافة يف مدينة  وال�سَّ
اأمن  اأجهزة  اأنَّ دويكات خمتطف �سابق لدى  نابل�ض؛ وذلك بعد ا�ستدعائه للمقابلة؛ علمًا 
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ر حممد �سبحي خلف من قرية ع�سرية القبلية، والطالب يف جامعة  عبا�ض، واالأ�سري املحرَّ
النجاح الوطنية اأحمد الرتابي من قرية �سرة. 

عبد  ال�سيخ  من:  كالَّ  عبا�ض  حممود  اأمن  اأجهزة  اختطفت  اخلليل:  حمافظة  ويف  ٭ 
الكرمي حاليقة )54 عامًا( اإمام م�سجد ال�سيوخ اجلديد وموؤذنه بعد ا�ستدعائه للمقابلة؛ 
اأبرز الوجوه الع�سائرية واالإ�سالمية يف منطقته، كما اختطفت رئي�ض بلدية  اأحد  اأنه  علمًا 
ر م�سر اغنيمات املدير ال�سابق  بيت؛ �سليمان العدم بعد ا�ستدعائه للمقابلة، واالأ�سري املحرَّ

يف مكتب النائب �سمرية احلاليقة. 
النائب يف  �سقيق  نوفل  اإبراهيم راجح  املواطن  قلقيلية: متَّ اختطاف  ٭ ويف حمافظة 
املجل�ض الت�سريعي الفل�سطيني عماد نوفل بعد ا�ستدعائه للمقابلة. اإ�سافة اإىل �ستة اأ�سرى 
رين؛ هم: عمار ال�سمان وح�سام لبدة، و�سامي عناب و�سالح اأبو �سالح، وموؤيد جعيدي  حمرَّ

�سوا لالختطاف �سابقًا.  وعارف نوفل، وجميعهم تعرَّ
ر عادل حممد حمدان �سواورة بعد  ٭ ويف حمافظة بيت حلم: متَّ اعتقال االأ�سري املحرَّ
ا�ض، بعد اأن اأم�سى حوايل ثالثة اأ�سهر يف  اأ�سبوٍع من االإفراج عنه من �سجون عبَّ اأقل من 

اأقبية التحقيق. 

بتاريخ 2010/4/13م:
ا�ض يف حمافظة نابل�ض كالَّ من: الطالب يف جامعة النجاح  ٭ اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
االأ�سري بكر �سعيد،  ال�سيخ �سعيد بالل، وجنل  �سعيد بكر �سعيد بالل، وهو حفيد املرحوم 
اأمن عبا�ض االأ�سري  وابن �سقيق االأ�سرَيينْن الق�ساميَّنينْ عبادة ومعاذ، كما اختطفت اأجهزة 

هه اإىل بيته بعد االإفراج عنه من �سجون االحتالل.  ر اأ�سامة حازم حالوة اأثناء توجُّ املحرَّ
٭ ويف حمافظة جنني: اختطفت اأجهزة اأمن عبا�ض الطالب اجلامعي عبد اهلل انخيلي 

من قرية فقوعة ق�ساء جنني، بعد ا�ستدعائه للمقابلة. 
٭ ويف حمافظة رام اهلل: اختطفت اأجهزة اأمن عبا�ض كالَّ من املواطن حممد �سهوان 
ر حممود  من قرية حبلة يف اأريحا بعد عودته من اأداء العمرة، كما اختطفت االأ�سري املحرَّ
ر فادي خليف من  اخلاروف، وهو خمتطٌف �سابٌق عدة مرات وملَُدٍد طويلة، واالأ�سري املحرَّ

ة الثالثة على التوايل.  بلدة عزون، وذلك للمرَّ
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د عواد )55  ر حممَّ ا�ض االأ�سري املحرَّ ٭ ويف حمافظة اخلليل: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
عامًا( من خميم العروب بعد اقتحام منزله. 

بتاريخ 2010/4/14م:
النجاح  »جامعة  يف  الطالبني  نابل�ض  حمافظة  يف  ا�ض  عبَّ اأم��ن  اأج��ه��زة  اختطفت  ٭ 
الوطنية«: �سهيب ح�سام عبد حنني �سقف احليط، وحممود عبد الرحيم جلغوم من قرية 
فقوعة ق�ساء جنني، بعد ا�ستدعائهما للمقابلة، علمًا اأّن االأخري خمتطٌف �سابٌق لدى اأجهزة 

اأمن عبا�ض. 
٭ ويف حمافظة رام اهلل: متَّ اعتقال القيادي يف حركة حما�ض حممد اأحمد ريان، بعد 

اأقل من �سهر على االإفراج عنه من �سجون االحتالل. 

بتاريخ 2010/4/15م:
زياد  ر  املحرَّ االأ�سري  م��ن:  ك��الَّ  نابل�ض  حمافظة  يف  ا�ض  عبَّ اأم��ن  اأجهزة  اختطفت  ٭ 
للمقابلة، كما  ا�ستدعائه  بعد  ال�سفة  �سمال  ابق الئتالف اخلري يف  ال�سَّ املدير  نبيه مري�ض 
ر اأمين عواد بعد ا�ستدعائه للمقابلة، وهو �سقيق املختطَفنينْ اأحمد  اختطفت االأ�سري املحرَّ

واأجمد عواد. 
٭ ويف حمافظة طولكرم: اأعادت اأجهزة اأمن عبا�ض اختطاف مدير مراكز التحفيظ يف 
ر �سذاي  طولكرم ال�سيخ طالل جيتاوي بعد ا�ستدعائه للمقابلة. كما اختطفت االأ�سري املحرَّ

ح�سني �سلمان بعد ا�ستدعائه للمقابلة؛ علمًا اأنَّه خمتطف �سابق لديها. 
٭ ويف حمافظة �سلفيت: متَّ اختطاف املواطن اأ�سامة عبد الكرمي مرعي من قرية قراوة 

بني ح�سان بعد ا�ستدعائه للمقابلة. 
٭ ويف حمافظة جنني: اختطفت اأجهزة اأمن عبا�ض من بلدة قباطية كالًّ من: االأ�سري 
ر عادل اأبو معال، وم�سطفى اأبو معال، وموؤمن اأبو معال؛ وذلك بعد مداهمة منازلهم  املحرَّ

�سوا لالختطاف �سابقًا لدى اأجهزة اأمن عبا�ض ذاتها.  يف البلدة؛ علمًا اأنهم تعرَّ

بتاريخ 2010/4/16م:
قرية  من  بيك  حممود  املواطن  نابل�ض  حمافظة  يف  ا�ض  عبَّ اأم��ن  اأجهزة  اختطفت  ٭ 
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طلبة  جمل�ض  رئي�ض  كان  البيك  اأّن  يذكر  القرية،  يف  �سقيقته  ملنزل  زيارته  اأثناء  ال�ساوبة 
�سابقًا اأثناء فرتة درا�سته يف جامعة القد�ض اأبو دي�ض. 

ا�ض حممد اإبراهيم الهندي من بلدة  ٭ ويف حمافظة رام اهلل: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
بيتونيا.

بتاريخ 2010/4/17م:
اأبو عرام  ا�ض يف حمافظة اخلليل كالَّ من: املواطن يا�سر  ٭ اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
بعد ا�ستدعائه للمقابلة، علمًا اأنَّ »اأبو عرام« اأ�سرٌي حمرٌر، وع�سٌو �سابٌق يف اجلمعية اخلريية 

ت اإقالتها من قبل حكومة فيَّا�ض غري ال�سرعية. االإ�سالمية يف يطا التي متَّ
امل�ستمرة  مداهماتها  حمالت  عبا�ض  اأمن  اأجهزة  وا�سلت  اهلل:  رام  حمافظة  ويف  ٭ 

ر طارق غيظان.  لقرية قبيا، واختطفت االأ�سري املحرَّ
واالأ�سري  الوطنية،  النجاح  جامعة  يف  الطالب  اختطاف  متَّ  قلقيلية:  حمافظة  ويف  ٭ 

ر مراد القدومي من قرية جيو�ض.  املحرَّ
ا�ض املواطن اإيهاب زاهر البرية، وهو  ٭ ويف حمافظة نابل�ض: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ

ر اأم�سى اأربع �سنوات يف �سجون االحتالل.  خمتطف �سابق واأ�سري حمرَّ
بعد  ع��رام  اأب��و  يا�سر  ال�سيخ  ا�ض  عبَّ اأم��ن  اأجهزة  اختطفت  اخلليل:  حمافظة  ويف  ٭ 
اخلريية  اجلمعية  يف  �سابٌق  وع�سٌو  حمرٌر  اأ�سرٌي  عرام  اأبو  اأنَّ  علمًا  للمقابلة،  ا�ستدعائه 

ت اإقالتها من قبل حكومة فيَّا�ض غري ال�سرعية. االإ�سالمية يف يطا التي متَّ

بتاريخ 2010/4/18م:
ا�ض يف حمافظة نابل�ض ومن قرية عورتا كاًل من: املواطن  ٭ اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
قواريق  علي  االأ�ستاذ  ابن  وهو  قواريق،  معاذ  النجاح  جامعة  يف  والطالب  اد،  ع��وَّ فار�ض 

املختطف لدى االأجهزة منذ اأ�سبوعني. 

بتاريخ 2010/4/19م:
ا�ض يف حمافظة نابل�ض الطالب يف »جامعة القد�ض املفتوحة«  ٭ اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
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حممد �سواحلة من ع�سرية ال�سمالية، بعد اقتحام منزله يف البلدة، علمًا اأنه �سقيق املختطف 
ر اأكرم يا�سني  �سامر �سواحلة. كما اختطفت اأجهزة اأمن عبا�ض من ذات البلدة االأ�سري املحرَّ
ة مرات لدى اأجهزة اأمن عبا�ض. كما  اأنَّه متَّ ا�ستدعاوؤه عدَّ بعد اقتحام منزله فجرًا، علمًا 
يف  منزله  مداهمة  بعد  امل�سري  منري  املواطن  اختطاف  ذاتها  عبا�ض  اأمن  اأجهزة  اأعادت 

�ض خاللها للتَّعذيب ال�سديد.  املدينة، وهو خمتطٌف �سابٌق، اأم�سى 10 �سهور، وقد تعرَّ

بتاريخ 2010/4/20م:
ا�ض يف حمافظة نابل�ض كالَّ من املواطنني: فار�ض م�سطفى  ٭ اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
للمقابلة،  ا�ستدعائهم  بعد  عورتا،  قرية  من  قواريق،  �سالح  و�سمري  عواد،  وغ�سان  عواد، 
وذلك على خلفية م�ساركتهم يف جنازة ال�سهيَدينْن حممد قواريق و�سقيقه �سالح. وقامت 
ر االأ�ستاذ جماهد عبد احلليم احلمامي، بعد اأقل  االأجهزة ذاتها باختطاف االأ�سري املحرَّ
من 24 �ساعة من االإفراج عنه من �سجون االحتالل، بعد اعتقاٍل اإداريٍّ ا�ستمرَّ 20 �سهرًا. 
البلد بعد ا�ستدعائه للمقابلة. كما  كما اختطفت املواطن عماد ناجي دويكات من بالطة 
اختطفت ذات االأجهزة املواطن طارق العكر من املدينة، وقد مت اختطاف والدته قبل اأيام 

لعدة �ساعات قبل االإفراج عنها.
ا�ض الطالب بهاء احلروب الطالب يف  ٭ ويف حمافظة اخلليل: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ

ق�سم الريا�سيات يف جامعة اخلليل بعد ا�ستدعائه للمقابلة. 
بة من عائلة ال�سيخ طالل جيتاوي )55  ٭ ويف حمافظة طولكرم: اأكدت م�سادر مقرَّ
�ض لل�سبنْح  عامًا( مدير دار القراآن الكرمي يف طولكرم، وم�سرف مراكز التحفيظ؛ اأنه تعرَّ
والتقييد بالكر�سي يف زنازين املخابرات منذ عدة اأيام دون مراعاٍة ل�سنه اأو مكانته اأو حالته 

ال�سحية. 

بتاريخ 2010/4/21م:
ا�ض يف حمافظة نابل�ض املواطن عالء الكوين بعد مداهمة  ٭ اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
ا�ض يف املدينة املجاهد عبد اهلل العكر،  منزله. ويف حمافظة جنني: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ

ر.  وهو اأ�سري حمرَّ
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ر طارق  املحرَّ االأ�سري  املدينة  اأمن عبا�ض يف  اأجهزة  ٭ ويف حمافظة جنني: اختطفت 
م�ساد من قرية فقوعة، يذكر اأنَّ طارق خمتطف �سابق لدى ذات االأجهزة، واأحد خريجي 
اجلامعة العربية االأمريكية التي اأنهى درا�سته فيها بعد �سل�سلة طويلة من االعتقاالت من 

ا�ض.  قبل قوات االحتالل واأجهزة اأمن عبَّ
ا�ض اختطاف املجاهد وائل البيطار بعد  ٭ ويف حمافظة اخلليل: اأعادت اأجهزة اأمن عبَّ
اأ�سبوع واحد على االإفراج عنه من �سجن الوقائي يف اأريحا، حيث اأم�سى يف �سجون اأجهزة 
ر، وكانت قوات االحتالل  اأ�سري حمرَّ اأّن البيطار  اأكرث من عام ون�سف، يذكر  اأمن عبا�ض 
امي �سهاب الدين  ن بداخله القائد الق�سَّ قد هدمت منزله يف العام 2008م، بعد اأن حت�سّ

النت�سة وا�ست�سهد فيه. 

بتاريخ 2010/4/22م:
ا�ض يف حمافظة نابل�ض الطالب يف جامعة النجاح منت�سر  ٭ اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
علي بعد ا�ستدعائه للمقابلة. ويف حمافظة قلقيلية: اختطفت االأجهزة ذاتها كالًّ من اأحمد 
�سادق عمر، واالأ�ستاذ ممدوح بري، و�سائد فوزي، وحممود عمر، وجميعهم اختطفوا �سابقًا 
ات وملدد طويلة. كما اختطفت من قرية بيت اأمني املجاورة ال�سيخ جمعة عودة الذي  ة مرَّ عدَّ

اختطف �سابقًا عدة مرات. 
ا�ض عمر عبد املجيد ترك من خميم  ٭ ويف حمافظة طولكرم: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ

طولكرم بعد ا�ستدعائه للمقابلة، علمًا اأنَّه خمتطف �سابق عدة مرات. 
ا�ض يف حمافظة رام اهلل ومن خميم اجللزون املواطن  ٭ كما اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ

�سلمان ح�سني بعد ا�ستدعائه للمقابلة. 

بتاريخ 2010/4/23م:
ر عبد اللطيف خ�سر  ا�ض يف حمافظة نابل�ض االأ�سري املحرَّ ٭ اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
�سوندك من قرية جيت بعد ا�ستدعائه للمقابلة. ويف حمافظة قلقيلية: اختطفت االأجهزة 
ر ب�سري نوفل من املدينة بعد ا�ستدعائه للمقابلة، وهو خمتطف �سابق  ذاتها االأ�سري املحرَّ

ات وملدد طويلة. ة مرَّ عدَّ
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بتاريخ 2010/4/24م:
ا�ض يف حمافظة �سلفيت كالَّ من املواطنني: وجدي برغوث،  ٭ اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
عبد  وحممد  ال��رازق،  عبد  وجمال  ال��رازق،  عبد  وب�سام  برغوث،  ومعاذ  برغوث،  وب�سيم 
الغني، ومالك ناجي، وغ�سان ح�سني، وحمد معزوز، وب�سام حت�سني، واأجمد ح�سني، واأجمد 
رباح؛ وجميعهم من قرية باقة احلطب �سرق املدينة. ويف ذات املحافظة اختطفت اأجهزة 
اأ�سبوعني على  اأقل من  بعد  رافات  اأبو ع�سبة من قرية  ر طالل  املحرَّ االأ�سري  اأمن عبا�ض 
االإفراج عنه من �سجون االحتالل بعد اعتقال دام 6 �سنوات، ي�سار اإىل اأنَّ اأبو ع�سبة هو 

اأحد حفظة القراآن الكرمي، وطالب يف »جامعة النجاح«.
قرية  من  جرار  اأمين  املهند�ض  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  اختطفت  جنني:  حمافظة  ويف  ٭ 
عدة  �سابٌق  وخمتطٌف  ٌر  حم��رَّ اأ�سرٌي  جرار  اأنَّ  علمًا  للمقابلة،  ا�ستدعائه  بعد  الفندقومية 

مرات، وهو ع�سو جمل�ض طلبة �سابق عن الكتلة االإ�سالمية يف »جامعة بريزيت«. 
ا�ض معاذ دراغمة من بلدة طوبا�ض  ٭ ويف حمافظة رام اهلل: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ

من مكان عمله يف مدينة رام اهلل. 
د طب�سية اأبو  ر حممَّ ا�ض االأ�سري املحرَّ ٭ ويف حمافظة قلقيلية: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ

رغيد بعد ا�ستدعائه للمقابلة بعد يوم واحد من االإفراج عنه من �سجون االحتالل.

بتاريخ 2010/4/25م:
بني ح�سان كالًّ  �سلفيت ويف قرية قراوة  ا�ض يف حمافظة  اأمن عبَّ اأجهزة  ٭ اختطفت 
ر اأحمد اأمني مرعي، وذلك للمرة الثالثة بعد مداهمة منزله يف القرية.  من: االأ�سري املحرَّ
بعد  وعبد اهلل حممود عا�سي،  العزيز عا�سي،  َرينْن عمر عبد  املحرَّ االأ�سرَيينْن  واختطفت 
مداهمة  بعد  مرعي  عزيز  منري  ر  املحرَّ االأ�سري  اختطاف  واأع��ادت  للمقابلة.  ا�ستدعائهما 
االأ�سري  اختطاف  اأع��ادت  كما  ال�سخ�سية.  متعلقاته  من  كثري  وم�سادرة  وتفتي�سه  منزله 
ر �سعد يو�سف مرعي بعد اأيام من االإفراج عنه. ويف قرية زيتا جماعني اأعادت اأجهزة  املحرَّ
اد�سة اختطاف ال�سيخ جمعة رم�سان بعد اأقل من �سهر من االإفراج  ة ال�سَّ ا�ض للمرَّ اأمن عبَّ
عورتا  قرية  من  عواد،  فار�ض  راأفت  ر  املحرَّ االأ�سري  اختطفت  نابل�ض:  حمافظة  ويف  عنه. 
ر �سادي نياز عواد بعد  بعد مداهمة منزله يف القرية. كما اأعادت اختطاف االأ�سري املحرَّ



الكتاب الأ�سود )4(74 

ا�ض ذاتها  مداهمة منزله يف القرية ذاتها. ويف حمافظة رام اهلل: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
املواطن فادي حمد رئي�ض جمل�ض طلبة جامعة بريزيت ال�سابق للمرة الثالثة ع�سرة خالل 
40 يوًما منذ تاريخ االإفراج عنه من �سجونها بعد اختطاٍف دام 3 اأ�سهر. كما اختطفت ذات 

ر �سابق.  االأجهزة من حمافظة نابل�ض املواطن منري امل�سري، وهو اأ�سري حمرَّ

بتاريخ 2010/4/26م:
ا�ض يف حمافظة نابل�ض كاًل من: املواطن اإيهاب �سامل، وقد  ٭ اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
متَّ اختطافه من بيته بعد مداهمته. كما اختطفت املواطنني: ب�سار حالوة املختطف ال�سابق 
�سابق  الزهور، وهو خمتطف  اأحد مبعدي مرج  وهو  العني  زامل من خميم  واأجمد  لديها. 
اأفرج عنه موؤخرًا من �سجون اأجهزة اأمن عبا�ض بعد انتهاء احلكم ال�سادر بحقه من املحكمة 
الع�سكرية ومدته �سنة ون�سف ال�سنة، وقد مت اختطافه من بيته بعد مداهمته. كما اختطفت 
ثائر من�سور، وهو �سقيق النائب يا�سر من�سور وخمتطف �سابق لدىذات االأجهزة. وكذلك 
اختطفت املواطن اإياد اجلد، بعد مداهمة بيته يف منت�سف الليل، و نا�سر احلديدي من قرية 
زواتا، وهو خمتطف �سابق، و�سامر هوا�ض بعد مداهمة بيته، وال�سيخ م�سطفى الكوين من 
املدينة، بعد ا�ستدعائه للمقابلة، وهو اأحد اخلطباء املفّوهني يف نابل�ض، وع�سو جلنة حتفيظ 
القراآن الكرمي، وحا�سل على �سهادة املاج�ستري يف ال�سريعة االإ�سالمية، وهو خمتطف �سابق 
ر موؤيد جميل  ا�ض االأ�سري املحرَّ ات لدى ذات االأجهزة، كما اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ ة مرَّ عدَّ
واأحد طلبة جامعة  وملُدد طويلة،  ات  مرَّ ة  �سابقًا عدَّ قرية عورتا، وهو خمتطف  �سراب من 
ر عبد احلكيم القدح من املدينة، وهو خمتطف �سابق عدة  النجاح الوطنية، واالأ�سري املحرَّ
ال�سادر بحقه  الع�سكري  انتهاء احلكم  بعد  اأفرج عنه موؤخرًا  وقد  ولفرتات طويلة،  مرات 
بال�سجن ملدة عام، وعماد الطنبور من املدينة، وهو خمتطف �سابق لفرتة جتاوزت 8 اأ�سهر، 
ة  ر عامر نعيم ال�سركجي، وهو خمتطف �سابق عدَّ و�سامح �سامل من املدينة، واالأ�سري املحرَّ
ر  مرات، وقد اأفرج عنه موؤخرًا بعد انتهاء احلكم ال�سادر بحقه ومدته �سنة. واالأ�سري املحرَّ
موؤخرًا  عنه  واأف��رج  مرات،  عدة  �سابقًا  خمتطف  وهو  املدينة،  من  ال�سركجي  تي�سري  عالء 
بعد انتهاء احلكم ال�سادر بحقه مدته �سنة ون�سف ال�سنة، واملواطن نا�سر ال�سركجي من 

املدينة، واختطفت معمر ال�سركجي من املدينة ذاتها، وهو خمتطف �سابق. 
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اأمني خف�ض من  ا�ض اختطاف حممد  اأمن عبَّ اأجهزة  اأعادت  ٭ ويف حمافظة �سلفيت: 
قرية مردة، وهو خمتطف �سابقًا عدة مرات ملدد طويلة.

ا�ض �سكنات طلبة جامعة اأبو دي�ض وعاثت  ٭ ويف ق�ساء القد�ض: داهمت اأجهزة اأمن عبَّ
فيها خرابًا وتفتي�سًا، واختطفت ثالثة من طالب كليتي الدعوة والقران، وُعرف من بينهم: 

الطالب عمران عايد.

بتاريخ 2010/4/27م:
ا�ض يف حمافظة رام اهلل، الكاتب وال�سحفي وليد الهوديل،  ٭ اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
بعد اأن اقتحمت عنا�سر من جهاز االأمن الوقائي منزله فجرًا، وقاموا بتفتي�سه واإهانة من 
به،  اخلا�ض  احلا�سوب  جهاز  ب�سرقة  قاموا  ثم  ه،  �سدَّ نابية  األفاظ  توجيه  و  بداخله،  كان 
اأنَّ االأديب الهوديل ق�سي اأكرث من 15 عامًا يف �سجون  واقتداوه اإىل مكان جمهول. يذكر 

االحتالل، وال يزال حمروًما من اأبنائه املقيمني يف االأردن؛ وذلك ب�سبب منعه من ال�سفر. 
�سالح جعارة،  ال�سيخ  كاًل من:  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  اختطفت  نابل�ض:  ٭ ويف حمافظة 
ع�سام  واالأ�ستاذ  �سمرة،  اأب��و  واأ�سرف  اأ�سالن،  ومعت�سم  االأغ��رب،  اهلل  عبد  واملواطنني 

الكوين، واأيهم قناديلو، واإياد ظريفة، وذلك بعد مداهمة منازلهم يف املدينة. 
ا�ض القيادي البارز يف احلركة ال�سيخ  ٭ ويف حمافظة طولكرم: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
اأنور اعمري منبلدة بلعا بعد االإفراج عنه من �سجون االحتالل وقبل و�سوله منزله، حيث مّت 
اختطافه على حاجز ن�سبه له جهاز االأمن الوقائي يف املحافظة بالقرب من بلدة عنبتا، 
ذاتها  االأجهزة  اختطفت  كما  الزهور.  مرج  مبعدي  اأحد  اعمري  اأنور  ال�سيخ  اأّن  اإىل  ي�سار 
االإف��راج عنه من �سجون  اأيام من  ة  ر عمر عويف من خميم طولكرم بعد عدَّ االأ�سري املحرَّ

االحتالل بعد اأن اأم�سى 28 �سهرًا يف االعتقال االإداري. 
ا�ض اختطاف الطالب يف جامعة القد�ض  ٭ ويف حمافظة طولكرم: اأعادت اأجهزة اأمن عبَّ

مراد كراجة من قرية �سفا بعد مداهمة مكان �سكنه.

بتاريخ 2010/4/28م:
ر خالد �سواملة  ا�ض يف حمافظة نابل�ض كاًل من: االأ�سري املحرَّ ٭ اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
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اختطفت  كما  االحتالل.  �سجون  من  عنه  االإف��راج  على  اأي��ام  بعد  ال�سمالية  ع�سرية  من 
االأ�ستاذ يو�سف عبد الرحمن اأزعر من بلدة قبالن بعد ا�ستدعائه للمقابلة، علمًا اأّن االأزعر 
مّت ف�سله من وظيفته على خلفية االنتماء ال�سيا�سي قبل عّدة اأ�سهر. كما اختطفت املواطَنني 

رامي �سروان ورامي احلمامي بعد مداهمة منزليهما يف املدينة. 
ر حممد اأمني مرعي  ٭ ويف حمافظة �سلفيت: اختطفت اأجهزة اأمن عبا�ض االأ�سري املحرَّ
من قرية قراوة بني ح�سان بعد ا�ستدعائه للمقابلة، ي�سار اإىل اأّنه خمتطف �سابق و�سقيق 

املختطف اأحمد اأمني مرعي.

بتاريخ 2010/4/29م:
ر حممود م�ساملة، من  ا�ض يف حمافظة اخلليل االأ�سري املحرَّ ٭ اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
ا�ض، ويف حمافظة  بلدة بيت عوا غرب اخلليل، وقد كان خمتطفًا يف �سجون اأجهزة اأمن عبَّ
الفتاح  عبد  املختطف  زوجة  املربية مريفت �سربي  عبا�ض  اأمن  اأجهزة  اختطفت  اخلليل: 
ا لطفلتني، اأ�سغرهما  �سرمي بعد ا�ستدعائها للمحكمة يف رام اهلل، على الّرغم من كونها اأمًّ
ات، واأم�ست  ة مرَّ ر�سيعة حتتاج اإىل عناية دائمة، علمًا اأنَّ املربية �سربي خمتطفٌة �سابقًا عدَّ

ا�ض- فيَّا�ض. ة �سهور يف �سجون عبَّ عدَّ
ا�ض ن�سال عبا�ض دويكات، من قرية  ٭ ويف حمافظة نابل�ض: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ

ر، وخمتطف �سابق لدى االأجهزة ذاتها.  بالط البلد، وهو اأ�سري حمرَّ
عوا غرب  بيت  بلدة  وا�ستدعاءات يف  مداهمات  وبعد حملة  اخلليل،  ٭ ويف حمافظة 
االأ�سري  املختطفني:  بني  من  وُعرف  واأن�سارها،  احلركة  اأبناء  من  العديد  طالت  اخلليل 

ر حممود امل�ساملة املختطف �سابقًا لدى االأجهزة ذاتها.  املحرَّ

بتاريخ 2010/4/30م:
ر عبد الكرمي  ا�ض يف حمافظة نابل�ض كاًل من: االأ�سري املحرَّ ٭ اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
اأّنه خمتطف �سابق تعر�ض للتعذيب ال�سديد يف االختطاف االأول، كما ي�سار  �سبارو، علمًا 
اإىل اأّن قوات االحتالل اختطفت �سقيقه حممد قبل عدة اأيام بعد مداهمة منزله يف املدينة. 
كما اأعادت اأجهزة اأمن عبا�ض اعتقال كّل من االأ�سري املحّرر رامي زهران، و فرا�ض عزام 
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مل�سل�سل  وا�ستمرارًا  ع�سكر.  خميم  من  قطناين  علي  ر  املحرَّ واالأ�سري  املدينة  من  مقن�سة 
ا�ض  ا�ستهداف اأن�سار »الكتلة االإ�سالمية« يف جامعة النجاح الوطنية؛ �سنَّت اأجهزة اأمن عبَّ
�سمن  من  ُعرف  اجلامعة؛  طلبة  من   20 من  اأكرث  طالت  وا�ستدعاءات  اختطافات  حملة 
املختطفني كلٌّ من: اإياد ظريفة من كلية الريا�سة، ورافع اإعديلي من قرية اأو�سرين، علمًا 
�ض لالختطاف �سابقًالدى ذات االأجهزة. ويف ال�ساأن ذاته، اختطفت اأجهزة  اأن ظريفة تعرَّ
اأن�ض ح�سني البوريني؛ جنل  ة �ساعات الطالب يف جامعة النجاح الوطنية  ا�ض لعدَّ اأمن عبَّ
اأنَّ اختطافه متَّ من اأحد  النائب يف املجل�ض الت�سريعي الفل�سطيني ح�سني البوريني؛ علمًا 

ال�سوارع قبل اأن تفرج عنه الحًقا. 
٭ ويف حمافظة طولكرم: مت اختطاف االأ�سري املحّرر واحلافظ لكتاب اهلل علي غ�سية 
من قرية زيتا بعد ا�ستدعائه للمقابلة؛ علمًا اأنَّه ع�سو جمل�ض طلبة �سابق يف جامعة القد�ض 

ة درا�سته يف اجلامعة.  اأثناء مدَّ
ا�ض الطالب يف جامعة النجاح الوطنية  ٭ ويف حمافظة �سلفيت: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
واحلافظ لكتاب اهلل عز الدين مرعي من قراوة بني ح�سان بعد ا�ستدعائه ملقابلة، علما اأّن 
�سقيقه عزيز مرعي خمتطف منذ ما يزيد عن ال�سهر لدى االأجهزة ذاتها. ويف جانب اآخر، 
رامي  االحتالل  قوات  لدى  االأ�سري  لعائلة  ا�ستهدافها  االأمنية  عبا�ض  اأمن  اأجهزة  وا�سلت 
ع�سام �سليمان من مردة؛ حيث اختطفت �سقيقه الثاين املحامي �سامر �سليمان ونقلته اإىل 

مركز حتقيق بيتونيا. 
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في شهر أيار/ مايو:

بتاريخ 2010/5/1م:
ر حمزة  ا�ض من بلدة بدو االأ�سري املحرَّ ٭ يف حمافظة القد�ض: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ

زهران، �سقيق ال�سهيد الق�سامي زهران زهران، بعد ا�ستدعائه للمقابلة.
ر �سعيد اأبو ا�سنينة بعد مداهمة منزله  ٭ ويف حمافظة اخلليل: اختطفت االأ�سري املحرَّ
يف املدينة، وي�سار اإىل اأنَّه م�ساب مبر�ض يف العينني، وال يتمكن من النظر اأمامه اإالَّ مل�سافة 

ا. قريبة جدًّ

بتاريخ 2010/5/2م:
٭ يف حمافظة طولكرم: اختطفت اأجهزة اأمن عبا�ض ال�سيخ مر�سد اأبو علي )52 عامًا( 

من بلدة عتيل، وهو موؤذن امل�سجد يف البلدة. 

بتاريخ 2010/5/4م:
ر ال�سيخ اإياد عز الدين  ا�ض االأ�سري املحرَّ ٭ يف حمافظة نابل�ض: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
مرج  مبعدي  اأحد  اأنَّه  علمًا  للمقابلة،  ا�ستدعائه  بعد  برقة  بلدة  من  عامًا(   50( عمر  اأبو 
الزهور وخمتطٌف �سابٌق لدى ذات االأجهزة، ويعمل حما�سًرا يف كلية الرو�سة للعلوم املهنية 
ورئي�ًسا لق�سم املحا�سبة يف جمل�ض قروي برقة، كما ي�سار اإىل اأنَّه عمل �سابقًا مديًرا للمركز 
الطبي التابع للجنة زكاة برقة منذ تاأ�سي�سه عام 1988م، قبل اأن يتم ف�سله تع�سفيًّا يف العام 
2009م. كما اختطفت الدكتور مراد رايق عودة من بلدة حوارة بعد ا�ستدعائه للمقابلة، 
ا�ض،  عبَّ اأمن  اأجهزة  �سجون  يف  �سهور  ة  عدَّ اأم�سى  وقد  مرات،  ة  عدَّ �سابٌق  خمتطٌف  وهو 
ر منري  وحا�سل على الدكتوراه يف ال�سريعة االإ�سالمية. ومن املدينة اختطفت االأ�سري املحرَّ
تي�سري الكتوت، بعد مداهمة منزله يف املدينة، علمًا اأنه خمتطٌف �سابٌق لدى االأجهزة ذاتها.
ر اأحمد عارف اأبو  ا�ض االأ�سري املحرَّ ٭ ويف حمافظة رام اهلل: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
عرة من بلدة عقابا ق�ساء طوبا�ض بعد ا�ستدعائه للمقابلة، وهو خمتطٌف �سابٌق واأم�سى 8 
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ا�ض. اأ�سهر يف �سجون عبَّ
د جندب بعد  ا�ض من املدينة حممَّ ٭ ويف حمافظة طولكرم: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ

ات قبل اختطافه. ة مرَّ �ض لال�ستدعاء عدَّ ا�ستدعائه للمقابلة، ي�ساُر اإىل اأنَّه تعرَّ
ا�ض ال�سحفي �سامي اأ�سعد من بيت  ٭ ويف حمافظة بيت حلم: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ

حلم بعد ا�ستدعائه للمقابلة. 
ت احلاليقة  ا�ض ال�سحفي حممد عزَّ ٭ ويف حمافظة اخلليل، اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ

من بلدة ال�سيوخ بعد ا�ستدعائه للمقابلة. 

بتاريخ 2010/5/5م: 
البارز  القيادي  ال�سرعية  اأجهزة حكومة فيَّا�ض غري  نابل�ض: اختطفت  ٭ يف حمافظة 
يف احلركة االأ�سري املحّرر املهند�ض وجيه اأبوعيدة )50 عامًا( من منزله يف حي املعاجني، 
�ض للتعذيب الوح�سي يف �سجون االأجهزة  علمًا اأّن اأبو عيدة اختطف �سابقًا لعدة �سهور وتعرَّ

ا�ض - فيَّا�ض.  االأمنية التابعة لعبَّ
رين من اأن�سارها يف حمافظة �سلفيت؛  ٭ ويف حمافظة �سلفيت: اختطفت اأ�سريين حمرَّ

حمن رداد من بلدة الزاوية. وهما ح�سام حممد موقدة وحممد عبد الرَّ

بتاريخ 2010/5/6م: 
يف  منزله  مداهمة  بعد  جربوع  جالل  ر  املحرَّ االأ�سري  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  اختطفت  ٭ 
خميم ع�سكر بعد اأيام على حفل زفافه، ي�سار اإىل اأّن جربوع من اأبرز قادة الكتلة االإ�سالمية 
يف جامعة النجاح الوطنية فرتة درا�سته واأم�سى قرابة اخلم�ض �سنوات يف �سجون االحتالل، 
ة �سهور يف �سجونها،  كما اأّنه اختطف �سابقًا عدة مرات لدى اأجهزة اأمن عبا�ض واأم�سى عدَّ

ر اأن�ض جود اهلل من مكان عمله يف املدينة.  واالأ�سري املحرَّ
ر  ا�ض من بلدة اأبودي�ض االأ�سري املحرَّ ٭ ويف حمافظة رام اهلل: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
حمزة مرعي من قراوة بني ح�سان بعد مداهمة منزله يف البلدة، يذكر اأّن مرعي طالب يف 
جامعة القد�ض وخمتطف �سابق لدى ذات االأجهزة. واختطفت اأجهزة اأمن عبا�ض االأ�سري 
ر وائل العلي من بلدة عتيل بعد مداهمة مكان عمله يف بلدة بريزيت ومّت اقتياده اإىل  املحرَّ
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بيته وقاموا بتفتي�سه وتخريبه قبل اأن ينقلوه اإىل مقراتهم، ي�سار اإىل اأّن العلي اعتقل لدى 
قوات االحتالل 6 مرات وخمتطف �سابق لدى خمتلف اأجهزة اأمن عبا�ض.

٭ ويف حمافظة اخلليل: اختطفت املعلم حت�سني يعقوب املحت�سب بعد مداهمة منزله يف 
امي القائد  البلدة القدمية اخلا�سعة لل�سيطرة ال�سهيونية، علمًا اأنه ابن �سقيق ال�سهيد الق�سَّ

ر اأ�سعد يو�سف برقان بعد ا�ستدعائه للمقابلة. حامت املحت�سب، كما اختطفت االأ�سري املحرَّ

بتاريخ 2010/5/7م:
�سامر  الغربية  ال�سفة  »االأق�سى« يف  اإذاعة  اختطفت مرا�سل  ٭ يف حمافظة اخلليل: 

اأروي�سد، بعد مداهمة منزله بعد منت�سف الليل.
جممع  من  ب�سارات  بالل  الوطنية  النجاح  بجامعة  الطالب  نابل�ض،  حمافظة  ويف  ٭ 

ال�سيارات التابعة لقريته طمون، يذكر اأنه خمتطف �سابق الأكرث من 7 مرات.
ر ذيب عزيز مرعي  ا�ض االأ�سري املحرَّ ٭ ويف حمافظة �سلفيت: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
من بلدة قراوة بني ح�سان، علمًا اأنه خمتطف �سابقًا لدى ذات االأجهزة. كما اختطفت من 

قرية مردا رامي اخلف�ض، علمًا اأنه خمتطف �سابقًا لدى االأجهزة ذاتها.

بتاريخ 2010/5/8م:
ر �سالح حممود اإبراهيم  ا�ض االأ�سري املحرَّ ٭ يف حمافظة رام اهلل: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
عطية القيادي البارز يف حما�ض من بلدة خربثا امل�سباح، بعد يومني على اإفراج قوات االحتالل 
عنه، علمًا اأنَّ اأجهزة اأمن عبا�ض كانت قد اقتحمت منزله بعد االإفراج عنه بيوم واحد، اإالَّ اأنَّ 
هم، اإال اأنَّ ال�سيخ  ئني حالت دون اختطافه، فقاموا باإعطائه تبليًغا للح�سور اإىل مقارِّ كثافة املهنِّ

ا�ض باقتحام منزله واختطافه ثانًيا. رف�ض الذهاب، فقامت اأجهزة اأمن عبَّ
ا�ض اإمام م�سجد قرية تل ال�سيخ حت�سني  ٭ ويف حمافظة نابل�ض: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ

رم�سان البالغ من العمر 60 عامًا.

بتاريخ 2010/5/9م: 
ر ح�سام اأبو دية بعد  ا�ض االأ�سري املحرَّ ٭ يف حمافظة بيت حلم: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
مداهمة منزله يف بلدة بيت �ساحور؛ علمًا اأنَّه اختطف �سابقًا عدة مرات واأم�سى عدة اأ�سهر 



 ٨1 الكتاب الأ�سود )4(

ا�ض يف املدينة. يف �سجون اأجهزة اأمن عبَّ
ا�ض املدر�ض عي�سى ب�سري �ساللدة )45  ٭ ويف حمافظة اخلليل: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
حمة التابعة للجمعية اخلريية االإ�سالمية باخلليل؛ حيث طلب  عامًا( من اأمام مدر�سة الرَّ
ا�ض من مدير املدر�سة اختطاف املوظف املذكور من داخل املدر�سة،  عنا�سر اأجهزة اأمن عبَّ
املدر�سي،  دوامه  اأنهى  وحينما  اأبوابها،  على  انتظروه  املدر�سة  مدير  رف�ض  اأمام  اأنهم  اإال 

قاموا باختطافه.
بلدة مردا كالًّ من ح�سام  اأمن عبا�ض من  اأجهزة  �سلفيت: اختطفت  ٭ ويف حمافظة 
�ض  �سليمان و اأحمد �سليمان، علمًا اأّن ح�سام طالب يف جامعة النَّجاح الوطنية، وكالهما تعرَّ

ة مرات. لالختطاف �سابقًا عدَّ

بتاريخ 2010/5/10م: 
ر حازم الفاخوري من  ا�ض االأ�سري املحرَّ ٭ يف حمافظة اخلليل اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
ر املعّلم عي�سى ال�ساللدة  مدينة اخلليل بعد ا�ستدعائه للمقابلة، كما اختطفت االأ�سري املحرَّ
اأمام مدر�سة الرحمة التابعة للجمعية اخلريية االإ�سالمية يف املدينة،  من بلدة �سعري من 
علمًا اأّن ال�ساللدة اأم�سى عدة �سنوات يف �سجون االحتالل، وخمتطف �سابق لدى االأجهزة 

االأمنية ذاتها.
ر داود رواجبة من  ا�ض االأ�سري املحرَّ ٭ ويف حمافظة نابل�ض: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
ة اأمرا�ض مزمنة، ويتناول اأدوية ثقيلة ت�سطره  قرية روجيب، علمًا اأّن رواجبة يعاين من عدَّ
�ض للتعذيب الوح�سي  للنوم �ساعات طويلة، وهو خمتطف �سابق لدى االأجهزة، وكان قد تعرَّ

ة اختطافه من قبل حمّققي االأجهزة. وال�سديد مدَّ
ر منذر علوي من  ا�ض االأ�سري املحرَّ ٭ ويف حمافظة رام اهلل: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ

قرية دير جرير، علمًا اأنَّه طالب يف جامعة بريزيت، وخمتطف �سابق لدى االأجهزة ذاتها.
 46( �سليمان  طاهر  و�سفي  ا�ض  عبَّ اأم��ن  اأجهزة  اختطفت  �سلفيت:  حمافظة  ويف  ٭ 
عامًا( من قرية مردا، وقامت بتحويله اإىل التحقيق يف �سجن بيتونيا، يذكر اأّن و�سفي هو 
د  ا�ض حممَّ عم االأ�سري لدى قوات االحتالل رامي �سليمان واملختطفني لدى اأجهزة اأمن عبَّ

وع�سام �سليمان واللذين يتعّر�سان لتحقيق وح�سي و�سديد يف �سجن بيتونيا.
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بتاريخ 2010/5/11م: 
ا�ض اختطاف القيادي البارز يف احلركة  ٭ يف حمافظة قلقيلية: اأعادت اأجهزة اأمن عبَّ
ات، واأم�سى  ة مرَّ ال�سيخ ريا�ض ولويل بعد ا�ستدعائه للمقابلة؛ علمًا اأنَّه اختطف �سابقًا عدَّ
ا�ض، قبل اأن يفرج عنه بكفالة مالية، وهو اأ�سري  قرابة 11 �سهرًا يف �سجون اأجهزة اأمن عبَّ
د  ر حممَّ ا�ض االأ�سري املحرَّ ر، ويعاين من اأمرا�ض كثرية. كما اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ حمرَّ
عبد العزيز ذياب بعد ثالثة اأيام من االإفراج عنه من �سجون االحتالل، بعد اأن اأم�سى ما 

ر.  يقارب ثالث �سنوات يف االأ�سنْ
بيتا،  بلدة  دويكات من  وناظم  و�ساح  ال�سقيَقنينْ  اختطاف  نابل�ض: متَّ  ٭ ويف حمافظة 
ر من �سجون االحتالل؛ حيث متَّ اختطاف ناظم من جممع ال�سيارات  وكالهما اأ�سري حمرَّ
ة مع اأخيه االأ�سغر  يف مدينة نابل�ض بعد مداهمتهم منزله اأي�سًا يف بلدة بيتا، ثم اأعادوا الكرَّ
و�ساح بعد منت�سف الليل؛ علمًا اأنَّ و�ساح اختطف �سابقًا من ِقَبل االأجهزة ذاتها، وقد اأفرج 
عنه قبل خم�سة اأيام فقط، وهو طالب يف جامعة النجاح الوطنية، كما اأنَّ ناظم طالب يف 

جامعة القد�ض املفتوحة. 
يف  الطالب  عرفة،  اأب��و  عامر  ا�ض  عبَّ اأم��ن  اأجهزة  اختطفت  اخلليل:  حمافظة  ويف  ٭ 
جامعة اخلليل، وذلك يف املنطقة اجلنوبية اخلا�سعة لقوات االحتالل ال�سهيوين، وقد كان 

اأبو عرفة خمتطفًا �سابقًا لدى تلك االأجهزة.

بتاريخ 2010/5/12م: 
ا�ض القيادي البارز يف احلركة ال�سيخ  ٭ يف حمافظة جنني: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
وذلك  للمقابلة؛  ا�ستدعائه  بعد  احلارثية  ال�سيلة  بلدة  من  عامًا(   56( زيود  �سعيد  يحيى 
بعد اأن اأفرجت عنه قوات االحتالل، بعد اأن اأم�سى خم�ض �سنوات ون�سف العام يف �سجون 

االحتالل. 
ا�ض اختطاف يو�سف مهيار بعد مداهمة  ٭ ويف حمافظة نابل�ض: اأعادت اأجهزة اأمن عبَّ
ا�ض-  ة مرات �سابقًا لدى اأجهزة اأمن عبَّ �ض لالختطاف عدَّ منزله يف املدينة؛ علمًا اأنَّه تعرَّ

فيَّا�ض. 
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بتاريخ 2010/5/13م: 
االأ�سمر  ن�سال  االأ�ستاذ  ا�ض يف جنني  عبَّ اأمن  اأجهزة  اختطفت  ٭ يف حمافظة جنني: 

لته اإىل �سجن اأريحا مبا�سرة. وحوَّ
ا�ض من قرية زيتا جماعني املعلم اأحمد  ٭ ويف حمافظة �سلفيت: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
عبد احلافظ، واالأ�سري املحّرر حممود يو�سف بعد ا�ستدعائهما للمقابلة، علمًا اأنَّهما اختطفا 
ر  املحرَّ االأ�سري  اختطاف  �سلفيت  وقائي  واأعاد  ات.  مرَّ ة  عدَّ �سلفيت  لدى خمابرات  �سابقًا 
حممد اأمني خف�ض من قرية مردا للمرة الثانية خالل اأ�سبوعني. كما اختطفت اأجهزة اأمن 

ا�ض من قرية قراوة بني ح�سان االأ�ستاذ اإّياد م�سطفى مرعي بعد ا�ستدعائه للمقابلة. عبَّ
ا�ض ال�سيخ اأنور مراعبة )45 عامًا(  ٭ ويف حمافظة قلقيلية: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
ابق يف وزارة االأوقاف بعد مداهمة منزله يف قرية راأ�ض عطية، ي�سار  الوكيل امل�ساعد ال�سَّ
ة  مدَّ وح�سي  لتعذيب  �ض  تعرَّ قد  وكان  اأمرا�ض،  ة  عدَّ ويعاين من  �سابق،  اأنَّه خمتطف  اإىل 

اختطافه ال�سابقة.

بتاريخ 2010/5/15م: 
ر عا�سم ر�سدي فقها  ا�ض االأ�سري املحرَّ ٭ يف حمافظة نابل�ض: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
ذات  لدى  �سابٌق  خمتطٌف  اأنه  علمًا  للمقابلة،  ا�ستدعائه  بعد  ال�سمالية  ع�سرية  بلدة  من 
االأ�سريين  واختطفت  ال�سمالية،  ع�سرية  بلدة  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  دهمت  كما  االأجهزة. 
رين املعلمني حممد حممود اجلمل واأحمد حممد اأبو هنود، وهو �سقيق ال�سهيد حممود  املحرَّ

ة مرات وملدد طويلة. �ض لالختطاف �سابقًا عدَّ اأبو هنود، وكالهما تعرَّ
٭ ويف حمافظة �سلفيت: متَّ اختطاف فوؤاد عثمان ريان من قرية قراوة بني ح�سان، علمًا 

اأنه خمتطٌف �سابٌق لدى اأجهزة اأمن عبا�ض. 
ا�ض من�سور اأبو عواد من بلدة ال�سموع،  ٭ ويف حمافظة اخلليل: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ

ا.  علمًا اأنَّ من�سور اختطف �سابقًا وحالته ال�سحية �سيئٌة جدًّ

بتاريخ 2010/5/16م: 
ا�ض حملة اختطافات وا�سعة يف قرية اللنب  ٭ يف حمافظة نابل�ض: �سنَّت اأجهزة اأمن عبَّ



الكتاب الأ�سود )4(٨4 

ال�سرقية، واختطف 15 من اأن�سار احلركة، ُعرف منهم: ال�سيخ عبد النا�سر النوباين اإمام 
اأحمد  وموؤمن  النوباين،  فرا�ض  من  وكلٌّ  اأ�سبوعني،  قبل  املغت�سبون  حرقه  الذي  امل�سجد 
عوي�ض، وحممد اأحمد عوي�ض، وحممد ر�سيد لفتاوي، وعبد الكرمي ر�سيد لفتاوي، وحممد 
واأجمد  عوي�ض،  حممد  وعمر  عوي�ض،  حممد  واأب��ّي  عوي�ض،  مو�سى  وراي��ق  عوي�ض،  مو�سى 
من�سور عوي�ض، واأ�سرف عوي�ض، وعمر عوي�ض.كما اختطفت اأجهزة اأمن عبا�ض يف املدينة 
ر يعقوب ا�ستيتية بعد مداهمة مكان عمله، علمًا اأنه خمتطٌف �سابٌق لدى ذات  االأ�سري املحرَّ
ر منذر اأحمد من قرية  االأجهزة، واختطفت اأي�سًا الطالب يف »جامعة النجاح« واالأ�سري املحرَّ

ع�سرية القبلية بعد ا�ستدعائه للمقابلة، علمًا اأنه خمتطٌف �سابٌق.
لوؤي فريج داود  ر  ا�ض االأ�سري املحرَّ اأمن عبَّ اأجهزة  ٭ ويف حمافظة قلقيلية: اختطفت 
بعد حما�سرة منزله يف منطقة حي داود، علمًا اأنَّه اأحد مبعدي غزة وخمتطٌف �سابٌق لدى 
�ض للتعذيب ال�سديد من ِقَبل اأجهزة اأمن عبا�ض  اأجهزة اأمن عبا�ض، كما ي�سار اإىل اأنَّه تعرَّ
ا�ض، وقد  اأثناء التحقيق معه، ويذكر اأنه �سابط ُمقال من »االأمن الوطني« التابع ملحمود عبَّ
ُعنيِّ فيه مبنحة من الرئي�ض الراحل يا�سر عرفات ب�سبب اإبعاده لغزة، ويعاين من اأمرا�ض 

عديدة، واأهمها ال�سعف ال�سديد يف النظر، باالإ�سافة اإىل ال�سكري و�سغط الدم.
اأبو جادو من خميم  اأ�سامة  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  اختطفت  بيت حلم:  ٭ ويف حمافظة 

عايدة، بعد ا�ستدعائه للمقابلة، وهو خمتطٌف �سابٌق لدى ذات االأجهزة.

بتاريخ 2010/5/17م: 
ر حممد ها�سم خ�سر  ا�ض االأ�سري املحرَّ ٭ يف حمافظة قلقيلية: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
بعد ا�ستدعائه للمقابلة، ي�سار اإىل اأنَّ خ�سر كان رئي�ض جمل�ض طلبة �سابق يف جامعة النجاح 
اأكرث من 5 �سنوات يف  اأم�سى  �سابٌق الأكرث من 8 �سهور، وقد  ة درا�سته، وهو خمتطٌف  مدَّ
ر علي الفار بعد اقتحام منزله  �سجون االحتالل. كما اختطفت االأجهزة ذاتها االأ�سري املحرَّ
�ض  وتعرَّ االحتالل  �سجون  �سنوات يف   4 يقارب  ما  اأم�سى  ٌر  اأ�سرٌي حمرَّ اأنه  علمًا  باملدينة، 
رين �سادي بالل حوراين  لالختطاف �سابقًا ملدة 6 اأ�سهر. واختطفت كالًّ من االأ�سريين املحرَّ
بعد مداهمة منزله يف حي امل�سجد القدمي يف املدينة، و�سعيد جعيدي بعد اقتحام منزله يف 

حي الُنّقار يف املدينة.
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ا�ض املعلم اإ�سماعيل عوي�ض من قرية  ٭ ويف حمافظة نابل�ض: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
الُلنّب ال�سرقية اأثناء وجوده يف املدينة.

رين طارق  ا�ض كالًّ من االأ�سريين املحرَّ ٭ ويف حمافظة اخلليل: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
اأدعي�ض ومروان القوا�سمة، بعد مداهمة منزليهما يف املدينة.

٭ ويف حمافظة طولكرم: اختطفت اأجهزة اأمن عبا�ض كالًّ من اأحمد جبارة، واالأ�سري 
اأنهما  علمًا  القرية،  يف  منزليهما  مداهمة  بعد  اللبد  كفر  قرية  من  خطاب  فادي  ر  املحرَّ

ات �سابقًا. ة مرَّ اختطفا عدَّ

بتاريخ 2010/5/18م: 
ال�سيا�سية  القيادة  ع�سو  غزال  حممد  الدكتور  اعتقال  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  اأقدمت  ٭ 
الوطنية.  امل�ساحلة  حتقيق  يف  ال�سلطة  مزاعم  تك�سف  خطوة  يف  وذلك  حما�ض،  حلركة 
وقال م�سدر من حركة اجلهاد االإ�سالمي: اإنَّ جهاز املخابرات التابع لل�سلطة قام باعتقال 
رين، وهو عالء �سمادي )34 عامًا( من خميم جنني،  اأحد عنا�سر احلركة واأ�سراها املحرَّ

وزّجت به يف ال�سجن على الرغم من مر�سه وحاجته لرعاية �سحية عاجلة.
ا�ض ثالثة من طلبة »جامعة خ�سوري«  ٭ يف حمافظة طولكرم: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
لالختطاف  �سوا  تعرَّ اأنهم  علمًا  م�سلماين،  ووائ��ل  ال�سيد،  واأجم��د  بلعاوي،  عمار  وه��م: 
وفد  زيارة  بعد  مبا�سرًة  االختطافات  جاءت  كما  االأجهزة،  ذات  �سابقًالدى  واال�ستدعاء 
قيادي من حركة »فتح«؛ حيث متَّ اختطاف بع�سهم من مداخل اجلامعة، ويف خميم نور 
ر رامي اأ�سعد �سلباية، وذلك بعد ا�ستدعائه  �سم�ض اختطفت اأجهزة اأمن عبا�ض االأ�سري املحرَّ
عبا�ض  اأم��ن  اأجهزة  اأع��ادت  كما  م��رات،  عدة  �سابقًا  اخُتطف  �سلباية  اأنَّ  علمًا  للمقابلة، 

اختطاف �سامح �سعيد اجلب�سة بعد مداهمة منزله يف بلدة دير الغ�سون.
٭ ويف حمافظة نابل�ض: متَّ اختطاف املهند�ض هادي �سعادة من قرية ع�سرية ال�سمالية 

بعد مداهمة مكان عمله يف مدينة رام اهلل.
د �سالح القدومي  ٭ ويف حمافظة رام اهلل: اختطفت الطالب يف »جامعة بريزيت« حممَّ

من بلدة بريزيت، وذلك بعد ا�ستدعائه للمقابلة.
رين حممد هارون موقدي ومتوكل  ٭ ويف حمافظة �سلفيت: متَّ اختطاف االأ�سريين املحرَّ
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اخُتطفا  اأنهما  علمًا  للمقابلة؛  ا�ستداعائهما  بعد  وذلك  الزاوية،  قرية  من  موقدي  �سابر 
�سابقًا لدى ذات االأجهزة.

بعد  اأبو اجلدايل  ن�سيم مو�سى  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  اختطفت  ٭ ويف حمافظة اخلليل: 
اقتحام منزله يف بلدة ال�سموع، علمًا اأنَّ ن�سيم اخُتطف �سابقًا من ِقَبل ذات االأجهزة؛ وهو 

�سقيق رئي�ض بلدية ال�سموع جمال اأبو اجلدايل الذي متَّ اإق�ساوؤه من من�سبه.

بتاريخ 2010/1/19م: 
االأ�سري  �سيلة احلارثية  بلدية  ا�ض ع�سو  اأمن عبَّ اأجهزة  ٭ يف حمافظة جنني: اختطفت 
ات،  ة مرَّ ر ما�سي �سميح الكيالين بعد مداهمة منزله، وي�سار اإىل اأنَّه خمتطف �سابق عدَّ املحرَّ
ة درا�سته. كما اختطفت يف املدينة ال�سقيقني  وع�سو جمل�ض طلبة �سابق يف جامعة النجاح مدَّ
ران  التواأمني غ�سان وعارف ال�سوقي من منزلهما يف مدينة جنني؛ علمًا اأنَّهما اأ�سريان حمرَّ

ة مرات �سابقًا.  �سا لالختطاف عدَّ ة �سنوات يف �سجون االحتالل، وكانا قد تعرَّ اأم�سيا عدَّ
ا�ض الطالب يف جامعة القد�ض االأ�سري  ٭ ويف حمافظة القد�ض: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
املحّرر اأمني ح�سن فرعون بعد مداهمة منزل عائلته يف بلدة العيزرية، وهو حافظ لكتاب 

اهلل، وكان قد اأم�سى قرابة عام ون�سف العام يف �سجون االحتالل. 
كالًّ  �سم�ض  ن��ور  خميم  من  ا�ض  عبَّ اأم��ن  اأجهزة  اختطفت  طولكرم:  حمافظة  ويف  ٭ 
�ض  تعرَّ اأ�سرف  اأن  اإىل  االإ�سارة  مع  فودة،  واأ�سرف  دعمة  يو�سف  رين  املحرَّ االأ�سريين  من 

لالختطاف �سابقًا. 
ف�سل  من  كالًّ  يطا  بلدة  من  ا�ض  عبَّ اأم��ن  اأجهزة  اختطفت  اخلليل:  حمافظة  ويف  ٭ 
جبارين وماأمون جبارين وم�سطفى جبارين؛ علمًا اأنَّ ف�سل مدير �سابق للجمعية اخلريية 
اختطفت  كما  ال�سرعية.  غري  فيا�ض  حكومة  ِقَبل  من  من�سبه  من  ف�سله  قبل  االإ�سالمية 
ر مهند فطافطة بعد مداهمة  ا�ض الطالب يف جامعة القد�ض واالأ�سري املحرَّ اأجهزة اأمن عبَّ

حافة واالإعالم. منزله يف بلدة ترقوميا، وهو طالب يف ق�سم ال�سَّ

بتاريخ 2010/5/20م: 
ا�ض حمالت اختطاف وا�سعة طالت رموزًا  ٭ يف حمافظة طولكرم: �سنَّت اأجهزة اأمن عبَّ
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رين؛ ُعرف منهم: ال�سحفي يزيد خ�سر مدير مكتب وزير  وقياداٍت ون�سطاء واأ�سرى حمرَّ
االإعالم يف احلكومة العا�سرة، بعد مداهمة منزله يف قرية دير الغ�سون، علمًا اأّنه اختطف 
ر رائد قوزح  �سابقًا عدة مرات واأم�سى اأكرث من 7 �سهور، باالإ�سافة اإىل كلِّ من االأ�سري املحرَّ
واالإ�سالح«  »التغيري  نواب  مكتب  مدير  عليان  خالد  املحّرر  واالأ�سري  طولكرم،  خميم  من 
عدنان  وال�سيخ  الليل،  منت�سف  بعد  الغ�سون  دير  قرية  يف  منزله  اقتحام  بعد  املدينة  يف 
ال�سفاريني من طولكرم، والقا�سي نا�سر اأبو دية من قرية بلعا، وال�سيخ عمر ع�ساف من 
ر خالد زيدان من خميم طولكرم، وحممد �سحادة من خميم  قرية فرعون، واالأ�سري املحرَّ
اجلالد؛  حممد  ر  املحرَّ واالأ�سري  عتيل،  من  العتيلي  ليث  وال�سيخ  طولكرم،  يف  �سم�ض  نور 

وجميعهم خمتطفون �سابقون لدى االأجهزة االأمنية ذاتها.
حيم  ر ال�سيخ عبد الرَّ ا�ض االأ�سري املحرَّ ٭ ويف حمافظة جنني: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
مدار�ض  مدير  ال�سلبي  ع�سام  واالأ�ستاذ  جلقمو�ض،  قرية  يف  منزله  مداهمة  بعد  احل��اج 

االإميان يف املدينة، وكالهما خمتطف �سابق لدى االأجهزة ذاتها.
ر يو�سف حممد اخلواجا من قرية  ٭ ويف حمافظة رام اهلل: متَّ اختطاف االأ�سري املحرَّ

نعلني، وهو خمتطٌف �سابٌق لدى ذات االأجهزة.
ا�ض ع�سو جمل�ض بلدي قلقيلية االأ�سري  ٭ ويف حمافظة قلقيلية: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
عو�ض  ال�سيخ  اختطفت  كما  املدينة،  يف  االإفتاء  جمل�ض  ع�سو  حماد  يا�سر  ال�سيخ  ر  املحرَّ
ر حممد من�سور،  عودة من عزبة �سلمان بعد اقتحام بيته يف عزبة �سلمان، واالأ�سري املحرَّ

ات.  ة مرَّ �سوا لالختطاف قبل ذلك عدَّ وجميعهم تعرَّ
طالت  وا�سعة  اختطافات  حملة  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  �سنَّت  حلم،  بيت  حمافظة  ويف  ٭ 
ر ال�سيخ ح�سن �سايف  رين؛ ُعرف منهم: االأ�سري املحرَّ رموزًا وقيادات ون�سطاء واأ�سرى حمرَّ
ر �سالح عفيف،  ع�سو جمل�ض بلدي بيت حلم ومدير اأوقاف املدينة ال�سابق، واالأ�سري املحرَّ
ر ح�سام اليمني، وجميعهم خمتطفون �سابقون  ر نادر زواهرة، واالأ�سري املحرَّ واالأ�سري املحرَّ

لدى االأجهزة ذاتها.

بتاريخ 2010/5/21م: 
اإمام  دعدوع  �سليمان  ال�سيخ  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  اختطفت  حلم:  بيت  حمافظة  يف  ٭ 
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ال�سابق جلمعية  اأحمد �سعيد مو�سى املدير  االأ�ستاذ  ر  م�سجد بلدة اخل�سر، واالأ�سري املحرَّ
ر حممد دعام�سة بعد اأقل  اأن�سار ال�سجني يف بيت حلم، كما اأعادت اختطاف االأ�سري املحرَّ

من �سهر من االإفراج عنه.
املدينة، كما  يو�سف من  ر عو�ض  االأ�سري املحرَّ ٭ ويف حمافظة طولكرم: متَّ اختطاف 

�ض لالختطاف �سابقًا. اأعادت اختطاف ال�سيخ موؤيد اأ�سليح من بلدة عتيل، وكالهما تعرَّ

بتاريخ 2010/4/22م: 
ا�ض حملة اختطافات وا�سعة يف قرية دير  ٭ يف حمافظة نابل�ض: �سنَّت اأجهزة اأمن عبَّ
اأبناء احلركة واأن�سارها معظمهم من الطلبة اجلامعيني،  �سرف، حيث اختطفت 12 من 
ُعرف منهم:حممد �سعيد حارة، وهو خمتطٌف �سابٌق عدة مرات واأم�سى قرابة ال�8 اأ�سهر 
يف �سجن اجلنيد واأفرج عنه بقرار من حمكمة العدل العليا، ومعاذ حمي الدين عرابي، وهو 
طالب بالثانوية العامة، وبكر حممد عرابي، وهو طالب يف جامعة القد�ض املفتوحة، وحمدي 
خروبي، وهو طالب يف كلية احلقوق يف جامعة النجاح، ويا�سني نظام يا�سني �سمارة، وهو 
وائل  وح�سان  �سابقًا،  لال�ستدعاء  تعر�ض  وقد  النجاح،  جامعة  يف  احلقوق  كلية  يف  طالب 
مرعي فقهاء، وهو طالب يف كليه الهند�سة بجامعة النجاح، واأركان توفيق حارة، وهو طالب 
يف كلية الهند�سة بجامعة النجاح، وق�سي توفيق حارة، وهو طالب يف كلية الهند�سة بجامعة 
النجاح، واأمري حممد مو�سى مرعي، وهو طالب يف كلية الهند�سة بجامعة النجاح، وحممد 
نافع نوفل، وهو طالب يف كلية الهند�سة بجامعة النجاح، واأو�ض يحيى فقهاء، وهو طالب يف 
كلية الرتبية بجامعة النجاح، وم�سطفى جمعة حارة، وهو طالب يف كلية الهند�سة بجامعة 

النجاح.
احلركة  يف  البارز  القيادي  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  اختطفت  حلم:  بيت  حمافظة  ويف  ٭ 
ٌر اأم�سى قرابة 10 �سنوات يف �سجون  ال�سيخ ح�سن الورديان )56 عامًا(، علمًا اأنه اأ�سرٌي حمرَّ

االحتالل، وهو خمتطٌف �سابٌق لدى االأجهزة ذاتها.
ال�سيد  حممد  الدكتور  من  كالًّ  عبا�ض  اأمن  اأجهزة  اختطفت  جنني:  حمافظة  ويف  ٭ 
وذلك  ج��رار،  اجلبار  عبد  ال�سيخ  ر  املحرَّ واالأ�سري  املفتوحة  القد�ض  جامعة  يف  املحا�سر 
�سا  تعرَّ وجرار  ال�سيد  اأن  ُيذكر  املدينة،  يف  مبحتوياتهما  والعبث  منزليهما  مداهمة  بعد 
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لالختطاف �سابقًا لدى اأجهزة اأمن عبا�ض يف املدينة.
ر املهند�ض منذر  ا�ض االأ�سري املحرَّ ٭ ويف حمافظة رام اهلل، اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
الدرا�سات  كلية  يف  طالب  اأنه  اهلل،علمًا  رام  يف  منزله  مداهمة  بعد  يا�سيد  من  م�ساقي 
العليا يف جامعة بريزيت، وهو رئي�ض جمل�ض طلبة �سابق يف جامعة النجاح الوطنية،وكان 
�ض لالختطاف لدى اأجهزة »فتح« قبل انتفا�سة االأق�سى يف نابل�ض. كما اختطفت  قد تعرَّ
خمتطٌف  اأن��ه  علمًا  املدينة،  يف  منزله  اقتحام  بعد  ال�سيوري  تي�سري  وائ��ل  ر  املحرَّ االأ�سري 
حامد  فايز  ال�سيخ  �سلواد  بلدة  من  اختطفت  فيما  االأجهزة.  ذات  لدى  مرات  عدة  �سابٌق 
�سنوات  اأربع  اأم�سى  ر  واأ�سرٌي حمرَّ اإمام م�سجد  للمقابلة، وهو  ا�ستدعائه  بعد  )39 عامًا( 
يف �سجون االحتالل، وخمتطف �سابق اأم�سى �سهرين يف �سجون اأجهزة اأمن عبا�ض، حيث 
ات اإىل م�ست�سفى رام اهلل. كما اختطفت  ة مرَّ �ض للتعذيب ال�سديد؛ ما اأدى اإىل نقله عدَّ تعرَّ
لوؤي حامد )28 عامًا(، وهو ممر�ض يعمل يف م�ست�سفى الرعاية الطبية مبدينة رام اهلل، 
ر، وقد اأفرجت عنه اأجهزة اأمن عبا�ض بعد دفعه خم�سة اآالف دينار اأردين  وهو اأ�سري حمرَّ
قبل نحو اأ�سبوعني بعد اأن اأم�سى ما يقارب ثالثة اأ�سهر يف �سجن بيتونيا. وكذلك اختطفت 
ر، و�سامي ال�سراج )23 عامًا(، وهو اأ�سري  خالد �ساكر حامد )22 عامًا(، وهو اأ�سري حمرَّ
متَّ  وقد  �سلواد،  وهو من خميم  االحتالل،  �سجون  من  �سهرين  نحو  قبل  عنه  اأفرج  ر  حمرَّ

اختطاف اجلميع بعد ا�ستدعائهم للمقابلة.

بتاريخ 2010/5/23م: 
ا�ض حملة اختطافات وا�سعة طالت رموزًا  ٭ يف حمافظة �سلفيت: �سنَّت اأجهزة اأمن عبَّ
وقيادات ون�سطاء واأ�سرى حمررين؛ ُعرف منهم: الدكتور طالل رداد من قرية الزاوية، وهو 
خمتطف �سابق عدة مرات، ال�سيخ همام مرعي اإمام م�سجد عمر بن اخلطاب يف قراوة 
ر  اأوقاف �سلفيت �سابقًا، وهو خمتطف �سابق عدة مرات، االأ�سري املحرَّ بني ح�سان ومدير 
علي �سليمان من قرية مردا، وهو مدر�ض مف�سول، وقد اختطف �سابقًا عدة مرات، ال�سيخ 
اإمام م�سجد وخمتطف �سابق عدة مرات، االأ�سري  اأنه  يو�سف قمبز من قرية فرخة؛ علمًا 
ر حممد قادو�ض من قرية الزاوية،كما اختطفت من اأن�سار حركة »اجلهاد االإ�سالمي«  املحرَّ
يومني من  بعد  اختطافه جاء  اأن  علمًا  ا�ستيا؛  دير  قرية  ر حممد عو�ض من  املحرَّ االأ�سري 
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االإفراج عنه من �سجون االحتالل.
ا�ض ال�سيخ مفيد نزال )52 عامًا( بعد  ٭ ويف حمافظة جنني: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
اقتحام منزله وتفتي�سه يف بلدة قباطية. ي�سار اإىل اأنَّ ال�سيخ نزال ُيعد من رموز حمافظة 
اأع��وام،  ع�سرة  من  اأك��رث  االحتالل  �سجون  يف  ق�سى  ر  حم��رَّ اأ�سري  وه��و  ووجهائها،  جنني 

وخمتطف �سابق لدى اأجهزة اأمن عبا�ض ق�سى لديها عّدة اأ�سهر. 
ا�ض طالَبنينْ يف جامعة اخل�سوري؛  ٭ ويف حمافظة طولكرم: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
بعد  وذل��ك  قلقيلية؛  من  ع��ودة  اهلل  وعبد  الغ�سون،  دير  قرية  من  �ساع  اأب��و  حممد  وهما 

ا�ستدعائهما للمقابلة. 
اإمام  كويك  اأبو  ماهر  ال�سيخ  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  اختطفت  اهلل:  رام  حمافظة  ويف  ٭ 
م�سجد اأم ال�سرايط يف مدينة البرية؛ وذلك بعد اقتحام منزله؛ علمًا اأنَّه اختطف �سابقًا 
ر حممد ح�سن عمرو، اإمام م�سجد عني م�سباح اإثر  ة مرات. كما اختطفت االأ�سري املحرَّ عدَّ
ر عبد اهلل  خطبة اجلمعة التي طالب فيها با�ستمرار املقاومة، كما اختطفت االأ�سري املحرَّ
ر اإبراهيم ال�سبع مدير مكتب  يو�سف حمد من مدينة رام اهلل، فيما اختطفت االأ�سري املحرَّ

النواب يف رام اهلل؛ وذلك بعد ا�ستدعائه للمقابلة. 
ر اأمين عادل املدبوح  ا�ض االأ�سري املحرَّ ٭ ويف حمافظة نابل�ض: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
من نابل�ض بعد مداهمة مكان عمله يف املدينة، يذكر اأنَّ املدبوح اختطف �سابقًا عدة مرات، 
ة  مدَّ وال�سديد  الوح�سي  للتعذيب  �ض  وتعرَّ عبا�ض،  �سجون  يف  اأ�سهر  �ستة  قرابة  واأم�سى 

اختطافه.

بتاريخ 2010/5/24م: 
ا�ض باختطاف القيادي ال�سيخ تي�سري العاروري من بلدة عارورة  ٭ قامت اأجهزة اأمن عبَّ
ة �سنوات يف �سجون  ر اأم�سى عدَّ اأنه اأ�سري حمرَّ يف رام اهلل بعد ا�ستدعائه للمقابلة؛ علمًا 
ر ال�سيخ زياد م�سعل )53 عامًا(  ا�ض االأ�سري املحرَّ االحتالل. كذلك اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
اأبرز الوجوه  اأنَّ ال�سيخ زياد اأحد  من مكان عمله يف بلدة �سلواد �سرق رام اهلل. ي�سار اإىل 
مع  �سابقًا،  �سلواد  نادي  ورئي�ض  فيها،  البلدية  جمل�ض  وع�سو  �سلواد،  بلدة  يف  االجتماعية 
ا�ض كانت قد اختطفت م�سعل يف �سهر �سباط/فربايرمن هذا العام،  العلم اأنَّ اأجهزة اأمن عبَّ
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ا�ض �سهرين ون�سف ال�سهر اإىل اأن متَّ االإفراج عنه قبل  واأم�سى يف �سجون اأجهزة اأمن عبَّ
ة �ساعات القياديَّ البارز يف احلركة ال�سيخ  ا�ض عدَّ نحو �سهر. كما اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
جمال الطويل رئي�ض بلدية البرية يف رام اهلل بال�سفة الغربية املحتلة بعد اقتحامها مقر 
البلدية بطريقة همجية ووح�سية ومفاجئة. يذكر اأنَّ ال�سيخ الطويل ُيَعد اأحد الوجوه البارزة 
عدة  اأم�سى  حمّرر  اأ�سري  وهو  الزهور،  مرج  مبعدي  واأحد  الغربية،  ال�سفة  م�ستوى  على 
اأنه تعر�ض لالختطاف لدى اأجهزة »فتح« قبل انتفا�سة  �سنوات يف �سجون االحتالل، كما 

ة اأ�سهر يف �سجونها.  االأق�سى، واأم�سى عدَّ

بتاريخ 2010/5/26م: 
ر عدنان حمار�سة بعد  ا�ض االأ�سري املحرَّ ٭ يف حمافظة جنني: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
مداهمة منزله يف يعبد؛ علمًا اأنه اأحد اأبرز االأ�سرى الذين اأم�سوا مددًا طويلة يف االعتقال 
رين  االإداري، وهو خمتطف �سابق لدى ذات االأجهزة. كما اأعادت اختطاف االأ�سرَيين املحرَّ
جمدي اأبو الهيجا من خميم جنني ومهدي ب�سناق من بلدة رمانة بعد مداهمة منزليهما 
اأجهزة  اأ�سهر يف �سجون  ة  واأم�سيا عدَّ �سابقًا  �سا لالختطاف  تعرَّ اأنهما  وتفتي�سهما، يذكر 

ا�ض يف جنني.  اأمن عبَّ
ر ال�سيخ �سعيد معطان اإمام م�سجد  ٭ ويف حمافظة رام اهلل: متَّ اختطاف االأ�سري املحرَّ
اأجنا�ض من  االأ�سري املحّرر �سعد  للمقابلة. كما اختطفت  ا�ستدعائه  البرية بعد  حمزة يف 
لدى  املختطف  �سقيق  ��ه  اأنَّ علمًا  القرية؛  يف  منزله  مداهمة  بعد  ح��ارث  بني  خربثا  قرية 

ا�ض.  املخابرات عبد اجلواد اأجنا�ض، وهو خمتطف �سابق لدى اأجهزة اأمن عبَّ
ر علي العمايرة بعد توقيف �سيارته  ٭ ويف حمافظة اخلليل متَّ اختطاف االأ�سري املحرَّ
د �سهود عيان اأنَّ عنا�سر اأجهزة اأمن عبا�ض تركوا زوجته واأبناءه  يف مدينة دورا؛ حيث اأكَّ
داخل ال�سيارة دون اأدنى مراعاة لكونهم من قرية الربج البعيدة عن مدينة دورا، وُيذكر اأنَّ 

العمايرة خمتطف �سابق لدى ذات االأجهزة. 

بتاريخ 2010/5/27م:
ا�ض املن�سق االإعالمي ملكتب نواب رام  ٭ يف حمافظة رام اهلل: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
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ات  ة مرَّ اهلل ال�سحفي خلدون املظلوم اأثناء خروجه من املكتب؛ علمًا اأنه خمتطٌف �سابٌق عدَّ
لدى االأجهزة يف رام اهلل. 

٭ ويف حمافظة نابل�ض: متَّ اختطاف االأ�سري املحّرر اأجمد عليوي بعد مداهمة منزله، 
ة مرات اأم�سى خاللها ما يقارب ثمانية اأ�سهر؛ حيث اأفرجت عنه  وهو خمتطف �سابق عدَّ
دت  ل �سرايني للقلب اأثناء تعذيبه، كما اأكَّ ي حالته ال�سحية ب�سبب تعطُّ االأجهزة �سابقًا لرتدِّ

ة وجيزة من اختطافه. م�سادر مقربة من عائلته نقله مرة اأخرى اإىل امل�ست�سفى بعد مدَّ
ر االأ�ستاذ ثامر �سباعنة  ا�ض االأ�سري املحرَّ ٭ ويف حمافظة جنني: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
ا�ض، وكان  من بلدة قباطية بعد اقتحام منزله؛ علمًا اأنَّه خمتطف �سابق لدى اأجهزة اأمن عبَّ

ابقة.  ة اختطافه ال�سَّ �ض للتعذيب اأثناء مدَّ قد تعرَّ

بتاريخ 2010/5/28م: 
ا�ض النا�سط احلقوقي �سائد يا�سني بعد  ٭ يف حمافظة نابل�ض: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
ا�ستدعائه للمقابلة؛ علمًا اأنه مدير جمعية اأن�سار ال�سجني �سابقًا، ويعدُّ اأحد اأبرز االأ�سرى 
الذين اأم�سوا مددًا طويلة يف االعتقال االإداري، وخمتطف �سابق لدى ذات االأجهزة، كما 
ا�ستدعائه  بعد  تل  من  ا�ستية  مثنى  اخل�سوري  جامعة  يف  الطالب  املدينة  من  اختطفت 

للمقابلة.

بتاريخ 2010/5/29م:
عامًا(  الزغل )45  ال�سيخ ح�سن  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  اختطفت  ٭ يف حمافظة جنني: 
من بلدة زبوبة ق�ساء جنني، وهو معلِّم متَّ ف�سله من قبل اأجهزة اأمن عبا�ض من عمله قبل 
نحو عام. كما اختطفت ال�سيخ مهدي ب�سناق )40 عامًا( من بلدة رمانة ق�ساء جنني، وهو 
ا�ض،  ة مرات لدى اأجهزة اأمن عبَّ املرافق ال�سابق للوزير و�سفي قبها، و�سبق اأن اختطف عدَّ

وق�سى يف �سجونها نحو عام. 
ا�ض اأكثم اأبو عبيد )45 عامًا( من  ٭ ويف مدينة جنني: اختطفت هذه اأجهزة اأمن عبَّ
ات لدى اأجهزة اأمن  مكان عمله يف حمله التجاري يف مدينة جنني؛ علمًا اأنَّه اعتقل اأربع مرَّ

ا�ض - فيَّا�ض. عبَّ
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في شهر حزيران/ يونيو:

بتاريخ 2010/6/1م:
ر املهند�ض بهاء تفاحة  ا�ض يف حمافظة نابل�ض االأ�سري املحرَّ ٭ اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
بعد مداهمة منزله يف املدينة، وي�سار اإىل اأنَّ تفاحة خمتطف �سابق لدى االأجهزة واأم�سى 
ة �سهور يف �سجونها. كما اختطفت من املدينة ال�سيخ عالم النعنع اإمام وخطيب م�سجد  عدَّ
على  اأ�سبوعيًا  ُيرَغم  كان  نعنع  ال�سيخ  اأّن  يذكر  للمقابلة،  ا�ستدعائه  بعد  الوليد  بن  خالد 
ة مرات واختطفت  ات الوقائي يف املدينة، كما ي�سار اإىل اأّنه خمتطف �سابق عدَّ مراجعة مقرَّ
اأّن يامني ق�سى يف  ر بالل يامني بعد ا�ستدعائه للمقابلة، علمًا  من قرية تل االأ�سري املحرَّ
ر معتز اأديب اإ�سماعيل من قرية بيت  �سجون االأجهزة اأكرث من عام. واختطفت االأ�سري املحرَّ

اإيبا، ُيذكر اأّن معتز خمتطف �سابق لدى االأجهزة ذاتها.
ر حممد  ا�ض اختطاف االأ�سري املحرَّ ٭ ويف حمافظة بيت حلم: اأعادت اأجهزة اأمن عبَّ
الورديان بعد مداهمة منزله يف املدينة، يذكر اأّن الورديان خمتطف �سابق لدى االأجهزة يف 
املدينة. كما اختطفت يف حمافظة قلقيلية زياد ال�ساخن من قرية جيت بعد مداهمة منزله؛ 
علمًا اأنه يعمل كاتًبا يف املحكمة ال�سرعية مبدينة قلقيلية.متَّ نقل املختطف راغب عليوي يف 
�سجون اأجهزة اأمن عبا�ض اإىل امل�ست�سفى للمرة الثانية خالل اأقل من �سهر ب�سبب تدهور 
حالته ال�سحية جّراء التعذيب والظروف املعي�سية ال�سيئة التي يعي�سها املختطفون يف �سجن 
االأجهزة  لدى  �سابق  وخمتطف  االحتالل  �سجون  من  ر  حمرَّ اأ�سري  عليوي  اأّن  علمًا  جنيد، 
ة  الأكرث من 15 �سهر، يذكر اأنَّ املحاكم الع�سكرية كانت قد اأ�سدرت �سّده حكمًا بال�سجن ملدَّ

عامني.

بتاريخ 2010/6/2م:
ر القيادي �سامح عفانة  ا�ض يف حمافظة قلقيلية االأ�سري املحرَّ ٭ اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ

ا�ض.  بعد ا�ستدعائه للمقابلة؛ علمًا اأنه خمتطف �سابق لدى اأجهزة اأمن عبَّ
ا�ض االأ�سري املحّرر طارق زيدان بعد  ٭ ويف حمافظة طولكرم: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
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مداهمة منزله يف املدينة؛ علمًا اأنَّه اأم�سى ثماين �سنوات يف �سجون االحتالل. 
كمال  قاهر  ر  املحرَّ االأ�سري  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  اختطفت  حلم:  بيت  حمافظة  ويف  ٭ 

الطالب يف جامعة بريزيت بعد اأقل من �سهر من خروجه من �سجون االحتالل.
ة الثانية االأ�سرية املحّررة حنني  ا�ض للمرَّ ٭ يف حمافظة نابل�ض: ا�ستدعت اأجهزة اأمن عبَّ
دروزة )اأم عمر( للمقابلة؛ علمًا اأّنها ع�سو جمل�ض االحتاد الن�سائي يف نابل�ض، وكانت قد 
العام 2008 طالت  اعتقاالت يف  االحتالل �سمن حملة  قوات  ِقَبل  من  لالعتقال  �ست  تعرَّ

العديد من ن�ساء احلركة يف املدينة.

بتاريخ 2010/6/4م: 
٭ اختطفت اأجهزة اأمن عّبا�ض يف حمافظة نابل�ض الطالب يف جامعة النجاح الوطنية 
معاذ مرا�سدة من اأمام بوابة احلرم اجلديد للجامعة، كما اختطفت الطالب حممد قناديلو 
بعد  ال�سخلة  وجدي  ر  املحرَّ االأ�سري  اأي�سًا  واختطفت  قناديلو،  اأيهم  املختطف  �سقيق  وهو 

ا�ستدعائه للمقابلة من قبل جهاز الوقائي.
ا�ض حممد �سعود دراغمة من مدينة  ٭ ويف حمافظة طوبا�ض: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
ات �سابقًا لدى االأجهزة ذاتها  ة مرَّ طوبا�ض بعد ا�ستدعائه للمقابلة، علمّا اأنَّه خمتطف عدَّ

يف املحافظة.

بتاريخ 2010/6/6م:
ر فتحي الرمالوي،  ا�ض يف حمافظة بيت حلم االأ�سري املحرَّ ٭ اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
االأجهزة،  ذات  �سابقًالدى  لالختطاف  �سا  تعرَّ اأنهما  علمًا  حبيب؛  اإيهاب  ر  املحرَّ واالأ�سري 
ة الثانية خالل �سهر بعد اقتحام منزله  ر نادر زواهرة للمرَّ واختطفت اأي�سًا االأ�سري املحرَّ
حملة  حلم  بيت  حمافظة  يف  عبا�ض  اأمن  اأجهزة  �سنَّت  كما  و�سرقته.  مبحتوياته  والعبث 
اأنَّ  علمًا  املحافظة؛  يف  احلركة  وقيادات  اأن�سار  من  الع�سرات  طالت  وا�سعة  ا�ستدعاءات 
ا�ض يف املدينة.  اال�ستدعاءات طالت معظم من متَّ اختطافه �سابقًا من ِقَبل اأجهزة اأمن عبَّ
منزل  يف  الن�ساء  لتفتي�ض  املجندات  من  جمموعة  با�سطحاب  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  وقامت 

ر نادر الزواهرة. االأ�سري املحرَّ
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بتاريخ 2010/6/7م:
ا�ض بلدة بيت لقيا، يف حمافظة رام اهلل، واختطفت االأ�سري  ٭ اقتحمت اأجهزة اأمن عبَّ
املحّرر ناجح عا�سي واأ�سقاءه الثالث حممد وعماد وجمعة، بعد مداهمة منازلهم وحتطيم 
حمتوياتها وترويع الن�ساء واالأطفال؛ علمًا اأن اختطاف ناجح ياأتي بعد اأيام على اإفراج قوات 

االحتالل عنه.
بحق  واختطافات  مداهمات  حملة  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  �سنَّت  نابل�ض:  حمافظة  ويف  ٭ 
بني  وخالد  منهم: عمر جمال خاطر،  ُعرف  بلدة عقربا؛  احلركة يف  اأن�سار  من  العديد 

ف�سل، و�سقيقه طارق بني ف�سل الطالب يف جامعة النجاح.
ا�ض ماهر يو�سف حريبات من قرية  ٭ ويف حمافظة اخلليل: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ

بيت الرو�ض الفوقا يف دورا بعد ا�ستدعائه للمقابلة. 
بة من عائلة املختطف ناجح العا�سي نقله  دت م�سادر مقرَّ ٭ يف حمافظة رام اهلل: اأكَّ
فور  له  تعر�ض  الذي  املربح  وال�سرب  ال�سديد  التعذيب  اء  مبا�سرة من جرَّ امل�ست�سفى  اإىل 

اختطافه.
بة من عائلة القيادي يف احلركة املختطف  ٭ ويف حمافظة قلقيلية: اأكدت م�سادر مقرَّ
ال�سيخ �سامح عفانة نقله اإىل امل�ست�سفى بعد تدهور �سحته؛ علمًا اأنَّ القيادي عفانة خمتطف 
�ض للتعذيب الوح�سي  منذ اأ�سبوع بعد ا�ستدعائه للمقابلة، وهو خمتطٌف �سابٌق، كان قد تعرَّ

يف االختطافات ال�سابقة.

بتاريخ 2010/6/8م:
ا�ض من بلدة عقربا يف حمافظة نابل�ض الطالَبنينْ يف جامعة  ٭ اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
ر عالء �سعود طه، بعد مداهمة منزليهما  النجاح الوطنية حممد جمال خاطر، واالأ�سري املحرَّ
يف البلدة، مع االإ�سارة اإىل اأنَّ اأجهزة اأمن عبا�ض ت�سن حملة اختطافات ومداهمات وا�سعة 
يف البلدة منذ اأيام. واختطفت ال�سحفي االأ�سري املحرر �سامد دويكات من بلدة بيتا بعد 
كما  املدينة.  يف  ا�ض  عبَّ اأم��ن  اأجهزة  لدى  �سابق  خمتطف  اأن��ه  علمًا  للمقابلة؛  ا�ستدعائه 
رين اليف حجازي، وعنان قزيح، بعد مداهمة منزليهما يف  اختطفت يف املدينة االأ�سري املحرَّ

�سا لالختطاف �سابقًالدى ذات االأجهزة.  املدينة؛ علمًا اأنَّهما تعرَّ
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ر �سالح الهرميي  ا�ض االأ�سري املحرَّ ٭ ويف حمافظة بيت حلم: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
ت�سع �سنوات يف  اأكرث من  اأم�سى  اأنه  من مدينة بيت حلم بعد مداهمة مكان عمله؛ علمًا 

�سجون االحتالل. 
ر وليد عبد الرحمن  ٭ ويف حمافظة قلقيلية: اختطفت اأجهزة اأمن عبا�ض االأ�سري املحرَّ
�سجون  يف  �سنوات  ة  عدَّ اأم�سى  قد  وكان  الوطنية،  النجاح  جامعة  يف  طالب  وهو  ق�سوع، 

ا�ض يف قلقيلية. ات ملدد طويلة لدى اأجهزة اأمن عبَّ ة مرَّ االحتالل، وخمتطف �سابق عدَّ

بتاريخ 2010/6/10م:
ر حممود تعامرة  ا�ض يف حمافظة بيت حلم االأ�سري املحرَّ اأمن عبَّ اأجهزة  ٭ اختطفت 

اأثناء ح�سوره بيت عزاء جدته. 
االأ�ستاذ عبد اهلل اجلعيدي بعد  ر  ٭ ويف حمافظة قلقيلية: متَّ اختطاف االأ�سري املحرَّ
�ض  تعرَّ قد  وك��ان  ع��اٍم،  من  الأك��رث  �سابق  خمتطف  جعيدي  اأّن  علمًا  للمقابلة،  ا�ستدعائه 

للتعذيب ال�سديد يف االختطاف ال�سابق.

بتاريخ 2010/6/12م:
خليل  النائب  مكتب  مرا�سل  ربعي  اأحمد  علي  ط��ارق  ا�ض  عبَّ اأم��ن  اأجهزة  اختطف  ٭ 
ت�سريح  يف  الربعي،  خليل  النائب  واأف��اد  اخلليل.  حمافظة  جنوب  يطا  مدينة  يف  الّربعي 
باملدينة، ثم مّت احتجازه يف  ا�ض  اأمن عبَّ اأجهزة  باأنَّ مرا�سل املكتب احتجز لدى  �سحفي، 
اإىل مقر ما  املكتب  اأحال مرا�سل  ال�سرطة«  ى »جهاز  ي�سمَّ اأنَّ ما  الوقت، غري  لبع�ض  املقر 
عاء اأنَّ املرا�سل حاول اإي�سال كمية من الع�سائر  ى »املخابرات« يف مدينة اخلليل بادِّ ي�سمَّ
ال�سرطة هذا  الربعي، واعتربت  النائب  التوجيهي ك�سيافة على �سرف  اإحدى قاعات  اإىل 

العمل خمالًفا للقانون. 

بتاريخ 2010/6/13م:
ر اأديب  ا�ض من بلدة عقربا يف حمافظة نابل�ض االأ�سري املحرَّ ٭ اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
ة اأ�سهر، تعّر�ض  قا�سم بني ف�سل من مكان عمله و�سط البلدة؛ علمًا اأنه خمتطف �سابق لعدَّ
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ا�ض يف املدينة احلاج �سالح طموين  خاللها للتعذيب ال�سديد. كما اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
وجنله اإ�سالم بعد مداهمة منزلهما يف حي راأ�ض العني باملدينة. 

بتاريخ 2010/6/16م:
ا�ض، باختطاف مهدي مربوك يف مدينة طولكرم بعد ا�ستدعائه  ٭ قامت اأجهزة اأمن عبَّ
النقال  والهاتف  احلا�سوب  جهاز  و�سادرت  عائلته  منزل  مبداهمة  قامت  كما  للمقابلة، 
ر من �سجون االحتالل وخمتطف �سابق لدى ذات االأجهزة  اخلا�ض به؛ علمًا اأنه اأ�سري حمرَّ
يف املدينة، ومتَّ ف�سله من عمله يف مهنة التدري�ض قبل عامني على خلفية االنتماء ال�سيا�سي. 
ا�ض من خميم طولكرم ه�سام قوزح بعد ا�ستدعائه للمقابلة.  كما اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ

رين  ا�ض من دورا اأربعة اأ�سرى حمرَّ ٭ ويف حمافظة اخلليل: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
من اأبناء حركة »اجلهاد االإ�سالمي«؛ هم : خالد فقو�سة، وجعفر اأبو عرقوب، ومراد حممد 
دت  ا�ض �سعَّ احلريبات، وحمودة حممد احلريبات؛ علمًا اأن قوات االحتالل واأجهزة اأمن عبَّ
من حمالت االختطاف �سد اأبناء حركة »اجلهاد االإ�سالمي« بعد العملية البطولية جنوب 

اخلليل. 

بتاريخ 2010/6/17م:
ا�ض منزل �سامر مرم�ض )�سقيق اال�ست�سهادي حممود مرم�ض  ٭ داهمت اأجهزة اأمن عبَّ
 ،)6/16( ليلة  من  متاأخرة  �ساعة  يف  ال�سهيوين(،  الكيان  داخ��ل  بطولية  عملية  منفذ 
اأحمد �سهاب من بلدة عنبتا �سرق  ر  واختطفته، كما اختطفت تلك االأجهزة االأ�سري املحرَّ
وتعّر�ض  ات  م��رَّ ة  ع��دَّ �سهاب  اختطف  اأن  �سبق  حيث  للتحقيق،  ا�ستدعائه  بعد  طولكرم، 
لتعذيب �سديد. واختطفت املواطن حممد البلعاوي من طولكرم بعد ا�ستدعائه للتحقيق، 
ر هاين برابرة من بلدة بلعا �سرق طولكرم بعد ا�ستدعائه للتحقيق، و�سبق اأن  واالأ�سري املحرَّ

ات.  ة مرَّ اختطف عدَّ

بتاريخ 2010/6/18م:
ا�ض من دورا والظاهرية يف حمافظة اخلليل كالًّ من يحيى  ٭ اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
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ا�ض عددًا  احللبي، ونائل عمرو، واأ�سرف ع�سفور، وجهاد العواودة. واقتحمت اأجهزة اأمن عبَّ
من االأحياء يف مدينة دورا جنوب ال�سفة الغربية، واختطف عددًا من عنا�سر حركة حما�ض 
ر اأم�سى اأكرث من 15 عاما يف �سجون االحتالل  من بينهم: منت�سر �سديد، وهو اأ�سري حمرَّ
خمتطف  وهو  ال�سوامرة  ونافذ  فيَّا�ض،  ا�ض-  عبَّ اأمن  اأجهزة  لدى  ات  م��رَّ ة  عدَّ واختطف 
�سابق لدى االأجهزة ذاتها، وجنيب جواعده الذي اأم�سى اأكرث من �سبعة اأ�سهر يف �سجون 
ا�ض  عبَّ �سجون  يف  ات  مرَّ ة  عدَّ اختطف  الذي  حريبات  ريا�ض  وكذلك  ا�ض،  عبَّ اأمن  اأجهزة 
وكذلك الطالب يف جامعة اخلليل اأحمد تالحمة، واإ�سماعيل عمرو وحممد اأبو عرقوب. كما 
اختطفت املواطن منجد اأبو قبيطة بعد عملية اقتحام وتفتي�ض ملنزله يف حي وادي الهرية 

جنوب اخلليل.

بتاريخ 2010/6/19م:
ا�ض يف نابل�ض على اختطاف را�سم اخلطاب ح�سن م�سطفى  ٭ اأقدمت اأجهزة اأمن عبَّ
)31 عامًا(، وذلك بعد ا�ستدعائه للمقابلة لدى جهاز املخابرات العامة يف املدينة. ويعدُّ 
هذا االختطاف لرا�سم اخلطاب اخلام�ض على التوايل، حيث اختطف �سابقًا الأكرث من 26 
ة  للم�ست�سفى عدَّ نقله  مّت  لتعذيب وح�سي،  وتعّر�ض خاللها  اأمن عبا�ض  اأجهزة  لدى  �سهرًا 
ات ب�سبب �سوء حالته ال�سحية، وقد تناوبت خمتلف اأجهزة اأمن عبا�ض وت�سكيالتها على  مرَّ

اختطافه.

بتاريخ 2010/6/20م:
ا�ض يف حمافظة جنني ع�سو القيادة ال�سيا�سية للحركة خالد  ٭ اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
ه اأفرج عنه قبل نحو �سهرين من �سجون  احلاج )45 عامًا( بعد ا�ستدعائه للمقابلة؛ علمًا اأنَّ
�ض  تعرَّ عنه  االحتالل  قوات  اإف��راج  ومنذ  �سهرًا،   44 ا�ستمرَّ  اإداريٍّ  اعتقاٍل  بعد  االحتالل 
ا�ستدعاوؤه  متَّ  حيث  جنني؛  يف  عبا�ض  اأمن  اأجهزة  ِقَبل  من  كبري  لت�سييق  احلاج  القيادي 
الغربية،  ال�سفة  يف  احلركة  قياديي  اأبرز  اأحد  يعد  احلاج  القيادي  اأنَّ  يذكر  ات.  مرَّ ة  عدَّ
ويتمتع ب�سعبية وا�سعة يف اأو�ساط ال�سعب الفل�سطيني، كما اأنه ُيعّد اأحد اأبرز قياديي احلركة 

الفل�سطينية االأ�سرية. 
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�ساهني  عالء  ر  املحرَّ االأ�سري  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  اختطفت  طولكرم:  حمافظة  ويف  ٭ 
ا�ض،  املوظف يف �سيدلية م�ست�سفى الزكاة باملدينة، وهو خمتطف �سابق لدى اأجهزة اأمن عبَّ
اأنه �سقيق اال�ست�سهادي حممود  اأي�سًا �سامر مرم�ض بعد مداهمة منزله؛ علمًا  واختطفت 
ر اأحمد �سهاب من بلدة عنبتا بعد ا�ستدعائه للتحقيق،  مرم�ض. كما اختطفت االأ�سري املحرَّ
�ض لتعذيب �سديد. واختطفت كالًّ من حممد البلعاوي  ة مراٍت وتعرَّ وهو خمتطف �سابق عدَّ
برابرة  اأنَّ  يذكر  للمقابلة،  ا�ستدعائهما  بعد  بلعا  بلدة  من  برابرة  هاين  ر  املحرَّ واالأ�سري 

تعر�ض لالختطاف �سابقًا. 
ا�ض الطالب يف جامعة النَّجاح حممد  ٭ ويف حمافظة نابل�ض: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
ات، كما  مرَّ اأكرث من ع�سر  ا�ستدعاوؤه  اأنَّه متَّ  علمًا  للمقابلة؛  ا�ستدعائه  بعد  غ�سان ذوقان 
ي�سار اإىل اأنَّه جنل االأ�سري لدى قوات االحتالل واملحا�سر يف جامعة النجاح الوطنية غ�سان 
خمتطف  وهو  حجاوي،  رائد  املهند�ض  الوطنية  النجاح  بجامعة  املعيد  واختطفت  ذوقان، 

ا�ض- فيَّا�ض.  ة مرات لدى اأجهزة اأمن عبَّ �سابق عدَّ
ا�ض املواطن اإبراهيم اخلاروف من  ٭ ويف حمافظة اخلليل: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
حمزة  م�سجد  اإمام  من  كالًّ  دورا  يف  واختطفت  �سابق،  خمتطف  اأنَّه  علمًا  الفوار؛  خميم 
بن عبد املطلب ال�سيخ زكريا احللبي، وموؤذن م�سجد دورا الكبري ح�سني مو�سى احلروب، 
وكل منهما تعر�ض لالختطاف �سابقًا. كما اختطفت من اأن�سار حركة »اجلهاد االإ�سالمي« 
اأ�سريين حمررين؛ هما م�سري ال�سحاتيت، و�سوكت العمايرة. مت نقل املختطف لدى اأجهزة 
اأجريت له  اإىل امل�ست�سفى؛ حيث  اأمن عبا�ض ماهر يو�سف را�سد حريبات من مدينة دورا 

عملية قثطرة للقلب، حتت حرا�سة م�سّددة يف امل�ست�سفى.

بتاريخ 2010/6/21م:
ا�ض يف حمافظة نابل�ض ال�سحفي نواف العامر مدير مكتب  ٭ اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
ف�سائية »القد�ض« بعد ا�ستدعائه املفاجئ للمقابلة يف وقٍت متاأخٍر من م�ساء االإثنني )21-
عالء  واختطفت  نابل�ض،  بلدية  رئي�ض  نائب  احلنبلي  مهدي  املهند�ض  اختطفت  كما   ،)6
اأ�سرى حمررون وتعر�سوا لالختطاف  اأنهم جميعًا  املدينة؛ علمًا  واإياد ع�سفور من  ف�سة 
ع�سكر،  علي قطناين من خميم  ر  املحرَّ االأ�سري  اختطاف  اأعادت  كما  �سابقًا.  مرات  عدة 
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وال�سيخ  ال�سعبي،  وحممود  منري  ورائد  ال�سمحان،  اللطيف  عبد  من  كالًّ  اأي�سًا  واختطفت 
�سوا لالختطاف �سابقًا. حممد نور ملح�ض، وجميعهم تعرَّ

ا�ض باختطاف القيادي البارز واالأ�سري  ٭ ويف حمافظة �سلفيت: قامت اأجهزة اأمن عبَّ
الدين فتا�ض مدير مكتب  اأعادت اختطاف عز  املحّرر فتحي احلايك من قرية زيتا، كما 
النواب االإ�سالميني يف �سلفيت، كما اختطفت من قرية زيتا زكريا ريان. يذكر اأنَّهم جميعًا 

�سوا لالختطاف واال�ستدعاء �سابقًا. تعرَّ
ر مو�سى زيدان بعد  ا�ض االأ�سري املحرَّ ٭ ويف حمافظة طولكرم: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ

ا�ستدعائه للمقابلة. 
ا�ض اختطاف ع�سو جمل�ض بلدي �سيلة  اأمن عبَّ اأعادت اأجهزة  ٭ ويف حمافظة جنني: 
البلدة؛ علمًا  ر ما�سي �سميح زيد الكيالين بعد مداهمة منزله يف  االأ�سري املحرَّ احلارثية 
�ض  ات، وكان قد تعرَّ ة مرَّ ه اأفرج عنه قبل اأ�سبوعني من �سجونها، وهو خمتطف �سابق عدَّ اأنَّ

ة اختطافه. للتعذيب ال�سديد مدَّ

بتاريخ 2010/6/23م:
ر حممود اأبو يعقوب  ا�ض يف حمافظة �سلفيت االأ�سري املحرَّ ٭ اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
من كفر حار�ض، وبهجت عامر من قرية م�سحة، واإ�سماعيل عبد اجلواد من قرية دير بلوط؛ 
اأبو زيد من زيتا  اأمني  اأحمد  �سوا لالختطاف �سابقًا. كما اختطفت  اأنَّهم جميعًا تعرَّ علمًا 
ر عزام حممد عا�سي من قراوة بني ح�سان، مع العلم اأنَّ عا�سي  جماعني، واالأ�سري املحرَّ

اأم�سى يف �سجون االحتالل اأكرث من 10 �سنوات. 
من  حريبات  ريا�ض  املواطن  ا�ض  عبَّ اأم��ن  اأجهزة  اختطفت  اخلليل:  حمافظة  ويف  ٭ 
قرية بيت الرو�ض الفوقا، وهو خمتطف �سابق لدى ذات االأجهزة، كما اختطفت اأحمد عبد 
يف  القيادي  عبا�ض  اأمن  اأجهزة  اختطفت  اأخرى  جهة  من  املجد.  قرية  من  عمرو  الكرمي 
ر حمدي الق�سراوي بعد اقتحام منزله، وهو قد  حركة »اجلهاد االإ�سالمي« االأ�سري املحرَّ

ر.  اأفرج عنه قبل حوايل �سهر من �سجون االحتالل بعد اأن اأم�سى �سبع �سنوات يف االأ�سنْ
٭ ويف حمافظة جنني: اختطفت اأجهزة اأمن عبا�ض عدًدا من اأبناء احلركة واأن�سارها 
يف قرية فقوعة بعد مداهمة منازلهم؛ ُعرف منهم االأ�ستاذ عبد الكرمي را�سد عمري )52 
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عامًا(، وهو رئي�ض ق�سم �سوؤون املوظفني يف م�ست�سفى الرازي يف املدينة. كما اختطفت منذر 
الكتلة  قياديي  اأحد  اأنَّ طارق  العلم  مع  م�ساد،  ر طارق عدنان  املحرَّ واالأ�سري  م�ساد،  فوؤاد 

االإ�سالمية يف اجلامعة العربية االأمريكية. 

بتاريخ 2010/6/25م:
الدكتور غ�سان  ر  املحرَّ االأ�سري  اأمن عبا�ض يف حمافظة بيت حلم  اأجهزة  ٭ اختطفت 
هرما�ض بعد ا�ستدعائه للمقابلة، علمًا اأّن الدكتور هرما�ض خمتطف �سابق، ويعمل حما�سرًا 
مداهمة  بعد  لنب  اأبو  حممود  ر  املحرَّ االأ�سري  اختطفت  كما  حلم،  بيت  جامعة  يف  جامعيًا 

منزله . 
بروقني؛  قرية  يف  اختطافات  حملة  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  �سنَّت  جنني:  حمافظة  ويف  ٭ 
الكرمي  املعلِّم حممود ق�سرواي، وحممد عبد  رين؛ وهم:  اأ�سرى حمرَّ �ستة  اختطف  حيث 
العبيدي  اأّن  علمًا  م�ساد،  ونادر  واإبراهيم عبيدي،  فرج،  وقا�سم جرار، وحممود  حمدان، 
القرية كالًّ من:  اأم�سيا �سبع �سنوات يف �سجون االحتالل، كما اختطفت من ذات  وم�ساد 

وا�سل �سلبي، وم�سطفى جرار.
رين من املدينة؛ وهم: القيادي  ٭ ويف حمافظة قلقيلية: متَّ اختطاف ثالثة اأ�سرى حمرَّ
بالل �سويلم، وعبد النا�سر رابي، وجنم الدين من�سور، علمًا اأّن �سويلم ع�سو جمل�ض بلدي 

ة مرات.  �سوا لالختطاف �سابقًا عدَّ قلقيلية �سابقًا، وجميعهم تعرَّ
بعد  احلايف  حممد  املدينة  يف  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  اختطفت  نابل�ض،  حمافظة  ويف  ٭ 

ا�ستدعائه للمقابلة. 
ام«  ٭ ويف حمافظة رام اهلل: ويف اأعقاب كتابة �سعارات منا�سرة حلركة حما�ض و»الق�سَّ
طالت  وا�سعة  اختطافات  حملة  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  �سّنت  نعلني،  قرية  يف  اجل��دران  على 
العديد من اأبناء احلركة واأن�سارها يف القرية؛ حيث ُعرف من �سمن املختطفني: م�سعب 

�سرور، وحممد �سبتي خواجا، وحممد عايد، وحممد عاطف �سرور. 
جمال  ال�سيخ  عتيل  يف  ال�سرعية  املحكمة  رئي�َض  اختطفت  طولكرم:  حمافظة  ويف  ٭ 
حامد من عزبة �سوفة بعد اقتحامها للمحكمة، واختطافه من داخلها، ي�سار اإىل اأّن ال�سيخ 

ا�ض- فيَّا�ض.  ة مرات لدى اأجهزة اأمن عبَّ جمال خمتطف �سابق عدَّ
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بتاريخ 2010/6/26م: 
ا�ض اختطاف القيادي اأنور اعمري من  ٭ يف حمافظة طولكرم: اأعادت اأجهزة اأمن عبَّ
واأحدثت فيه خراًبا كبرًيا؛  للمقابلة، كما قامت مبداهمة منزله  ا�ستدعائه  بعد  بلعا  بلدة 
اأن  بعد  �سراحه  اأطلق  ر  حمرَّ واأ�سري  احلركة،  يف  بارز  قيادي  اعمري  اأنور  ال�سيخ  اأنَّ  علمًا 
اأم�سى ثالث �سنوات يف ال�سجن، وقبلها خم�ض �سنوات مطاردة من قبل االحتالل، كما ي�سار 
اإىل اأنَّه يعاين من و�سع �سحي �سعب ويحتاج اإىل العناية الطبية امل�ستمرة. كما اختطفت 
ام يف بلدة عالر �سمال  ا�ض ُكالًّ من: ال�سيخ عثمان �سديد اإمام م�سجد الق�سَّ اأجهزة اأمن عبَّ
ر نا�سر اعويوي، واالأ�سري املحرر عدنان رجا وهما من طولكرم،  طولكرم، واالأ�سري املحرَّ
ر اأن�ض احل�سري، واملعلم منري اأبو ذياب وهما من خميم طولكرم لالجئني،  واالأ�سري املحرَّ
ة  ر اأ�سامة �سحرور من بلدة بلعا �سرق طولكرم، و�سبق اأن اختطف جميعهم عدَّ واالأ�سري املحرَّ

ات �سابقة.  مرَّ
بعد  ال�سواورة  بلدة  راأفت ح�سن حمدان من  اختطاف  بيت حلم: متَّ  ٭ ويف حمافظة 

مداهمة منزله. 
ا�ستدعائه  بعد  �سبريي  عالء  ا�ض  عبَّ اأم��ن  اأجهزة  اختطفت  نابل�ض:  حمافظة  ويف  ٭ 
للمقابلة، علمًا اأنَّه خمتطف �سابق لدى االأجهزة ذاتها يف املدينة. كما فوجئ ع�سرات الفتية 
ا�ض  يف ملعب �ساحية ا�سويكة يف حمافظة طولكرم مبداهمة قوات كبرية من اأجهزة اأمن عبَّ
للملعب واختطاف كّل من وجد هناك ونقلهم اإىل مقر االأجهزة يف طولكرم. وترتاوح اأعمار 
باأ�سماء  ة فرق  ي�سكلون عدَّ القدم، وهم  يلعبون كرة  كانوا  الفتية بني 14� 17 عامًا، حيث 
ا�ض  امل�ساجد التي ي�سكنون بقربها يف مدينة طولكرم و�سواحيها. وقد اأطلقت اأجهزة اأمن عبَّ
ن تقل اأعمارهم عن 16 عامًا، وُعرف من بني املختطفني كلٌّ من: حممد  �سراح بع�سهم ممَّ
اإ�سالم،  و�سقر  دراغمة،  وحممد  حرب،  وحممود  الفني،  واأحمد  �سوي،  وب��راء  الطويل، 

وم�سعب قوزح، وعالء يا�سني.

بتاريخ 2010/6/27م:
ا�ض يف حمافظة طولكرم طالبني يف جامعة القد�ض املفتوحة؛  ٭ اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ

هما �سقر االإ�سالم اإبراهيم، و�ساهر �سميح عدوان، وكالهما طالب يف كلية ال�سريعة.
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ر حممد رابي؛ علمًا  ا�ض االأ�سري املحرَّ ٭ ويف حمافظة قلقيلية: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
اأنه خمتطف �سابق و�سقيق املختطف عبد النا�سر رابي.

االأ�سري  من  كالًّ  املحافظة  يف  ا�ض  عبَّ اأم��ن  اأجهزة  ا�ستدعت  �سلفيت:  حمافظة  يف  ٭ 
املحّرر اأحمد عمر من بديا، وجمال اخلطيب من دير ا�ستيا، وف�سل زيتاوي من جماعني، 
�سوا لالختطاف �سابقًا لدى اأجهزة اأمن عبا�ض يف  ويو�سف قمبز من فرخة، وجميعهم تعرَّ
ر �سامي  ا�ض يف �سلفيت االأ�سري املحرَّ املحافظة. ويف �ساأن مت�سل، ا�ستدعت اأجهزة اأمن عبَّ
رداد من اأبناء حركة »اجلهاد االإ�سالمي« يف بلدة الزاوية؛ علمًا اأنه معتقل �سابق لدى تلك 

االأجهزة.

بتاريخ 2010/6/28م:
الكرمي،  القراآن  حتفيظ  مركز  طولكرم  حمافظة  يف  ا�ض  عبَّ اأم��ن  اأجهزة  داهمت  ٭ 
واختطفت راأفت اأبو �سريفة املدر�ض يف املركز من بني طالبه ونقلته اإىل مقرها يف املدينة، 
كما داهمت العنا�سر االأمنية حمال للذهب وال�سرافة يف ال�سوق الرئي�ض و�سط طولكرم، 
واختطفت مالك املحل جمال ال�سنتري، وقامت عنا�سر من اأجهزة اأمن عبا�ض مبحا�سرة 
حممد  ال�سيخ  وطالبوا  الظهر،  �سالة  بعد  طولكرم  م�ساجد  اأك��رب  ثاين  القدمي  امل�سجد 
احل�سري اأحد كوادر »حزب التحرير«، بت�سليم نف�سه، ومتكن ال�سيخ احل�سري من اخلروج 
من امل�سجد، وبعد �ساعة اختطفو من اأحد املحال التجارية و�سط طولكرم. كما اختطفت 
ال�سيخ عبد اهلل درد�ض، اإمام وخطيب م�سجد الهدى يف طولكرم بعد ا�ستدعائه للتحقيق، 
ا�ستدعائهما  بعد  �سالح  اأبو  واإي��اد  العّموري،  رجائي  رين  املحرَّ االأ�سريين  اختطفت  كما 

للتحقيق. 
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في شهر تموز/ يوليو:

بتاريخ 2010/7/1م:
من  كالًّ  واختطفت  عقربا،  بلدة  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  اقتحمت  نابل�ض:  حمافظة  يف  ٭ 
االأ�ستاذ عمر جمال خاطر، وعثمان حممود ديرية بعد مداهمة منزليهما، كما حا�سرت 
ر منذر جمال خاطر؛ علمًا اأن كالًّ من عمر ومنذر قد  م�سجد البلدة واختطفت االأ�سري املحرَّ

ا�ض يف املحافظة.  تعّر�سا لالختطاف �سابقًا من قبل اأجهزة اأمن عبَّ
٭ ويف حمافظة طولكرم: داهمت مركًزا لتحفيظ القراآن الكرمي يف املدينة، واختطفت 
�ض يف املركز من بني طالبه، كما داهمت حمالًّ للذهب وال�سرافة يف  راأفت اأبو �سريفة املدرِّ
ال�سوق الرئي�ض و�سط املدينة، واختطفت مالك املحل جمال ال�سنتي. واختطفت من املدينة 
بالل  القد�ض  والطالب يف جامعة  اأبو �سالح،  واإّي��اد  العموري  رجائي  رين  املحرَّ االأ�سريين 

جمال ن�سر اهلل، بعد ا�ستدعائهم للمقابلة. 

بتاريخ 2010/7/2م:
بعد  عورتا  قرية  من  ع��واد  اأن�ض  نابل�ض  حمافظة  يف  ا�ض  عبَّ اأم��ن  اأجهزة  اختطفت  ٭ 
ا�ض يف املدينة، واختطفت  مداهمة منزله، علمًا اأّن عواد خمتطف �سابق لدى اأجهزة اأمن عبَّ
بعد مداهمة منزلة يف خميم ع�سكر.  �سكوكاين  ريا�ض  املفتوحة  القد�ض  الطالب بجامعة 
ر هاين احللبوين فور  ة �ساعات االأ�سري املحرَّ ا�ض يف املدينة عدَّ كما اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ

االإفراج عنه من �سجون االحتالل بعد اعتقال دام ثماين �سنوات. 
ر عدنان  االأ�سري املحرَّ ا�ض اختطاف  اأمن عبَّ اأجهزة  اأعادت  ٭ ويف حمافظة طولكرم: 
احل�سري من خميم طولكرم، كما قام عنا�سر اأجهزة اأمن عبا�ض ب�سرقة م�ساغ زوجته، 

�ض خاللها للتعذيب ال�سديد.  ة مرات تعرَّ علمًا اأّن احل�سري اختطف عدَّ

بتاريخ 2010/7/3م:
ا�ض يف ال�سفة الغربية على اختطاف اثنني من قادة حركة  ٭ اأقدمت اأجهزة اأمن عبَّ
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املقاومة االإ�سالمية )حما�ض( يف مدينة جنني ب�سمال ال�سفة املحتلة؛ هما الدكتور حممد 
ال�سيد املحا�سر يف جامعة القد�ض املفتوحة يف جنني وال�سيخ عمر اإ�ستيتي )55 عامًا(.

بتاريخ 2010/7/4م:
طالت  وا�سعة  اختطافات  حملة  ا�ض  عبَّ اأم��ن  اأجهزة  �سنَّت  قلقيلية:  حمافظة  يف  ٭ 
ال�سحفي م�سطفى �سربي وجنله خبيب وعدًدا من اأقاربه. كما اختطفت يف املدينة العديد 
من اأبناء احلركة واأن�سارها؛ ُعِرف منهم كلٌّ من: يو�سف ع�سام هالل، و�سهاب اأبو �سالح، 
واأ�سعد اأبو �سالح، و�سالح اأبو �سالح، وجهاد خ�سر، واأمين حكم نزال، وزكي داوود، و�سامي 

عناب، وب�سام يا�سني، ومعظمهم خمتطفون �سابقًا لدى االأجهزة ذاتها. 
ر تي�سري جابر من خميم نور �سم�ض  ٭ ويف حمافظة طولكرم: متَّ اختطاف االأ�سري املحرَّ

بعد مداهمة منزله. 
�ساعة من  بعد  از  اخل��رَّ ماهر  ر عروة  املحرَّ االأ�سري  اختطفت  نابل�ض:  ٭ ويف حمافظة 
اأنه  االإفراج عنه من �سجون االحتالل بعد اعتقال ملدة �سنتني يف االعتقال االإداري؛ علمًا 
ة �سهور تعر�ض خاللها للتَّعذيب ال�سديد. كما اختطفت الطالب يف كلية  خمتطف �سابق لعدَّ
القانون بجامعة النجاح حممد �سقف احليط من داخل مطبعة احلجاوي يف املدينة؛ علمًا 

ات لدى ذات االأجهزة.  اأنَّه اختطف �سابقًا عدة مرَّ
٭ ويف حمافظة بيت حلم: اختطفت من بلدة الدوحة حممود عزية ومن بلدة بيت جاال 

خ�سر عاي�ض.

بتاريخ 2010/7/5م: 
٭ داهمت قوة كبرية يتزعمها جهاز »املخابرات » فجرًا منزل املطارد منري احلروب 
واختطفوا  والده ومنزل عائلة زوجته،  يف مدينة دورا يف حمافظة اخلليل. وكذلك منزل 
�سديد  يا�سر  ال�سيد  منزل  اقتحمت  كما  عامًا(.   25( د  وحممَّ عامًا(   22( بهاء  �سقيقيه 
منزل  اإىل  باإح�سارهم  قامت  ثم  املنزل،  تفتي�ض يف  باأعمال  وقامت  زوجة احلروب،  والد 
املطارد احلروب، وقامت باأعمال تفتي�ض مماثلة يف منزل والديه وزوجته، و�سادرت جهازي 
ا اأخرى. وقد ا�ستمرت  كمبيوتر واأجندات خا�سة بالعائلة وبع�ض اأ�سطوانات الليزر واأغرا�سً
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اأنف�سهم  فوا  الذين عرَّ ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  قبل عنا�سر  �ساعات من  التفتي�ض ثالث  عملية 
ج وله ثالث  اأنهم من »خمابرات« و»�سرطة« دورا ومدينة اخلليل. واملطارد احلروب متزوِّ
من  احلروب  عندليب  زوجته  بف�سل  ال�سرعية  غري  فيَّا�ض  حكومة  وقامت  وول��دان،  بنات 
�سلك الرتبية والتعليم على خلفية االنتماء ال�سيا�سي.واختطفت اأجهزة اأمن عبا�ض من قرية 
ر �سهيب  بيت فوريك كالًّ من �سليمان عارف ن�سا�سرة، و�سليمان حنيني، واالأ�سري املحرَّ
ون�سا�سرة طالبان يف جامعة  اأبو حيط  اأنَّ  اأبو حيط، وجوهر �سالح حنني؛ علمًا  ح�سام 
الوطنية؛ هم عا�سم  النَّجاح  اآخر من طلبة جامعة  الوطنية. كما اختطفت عدًدا  النجاح 
ال�سمالية، وعا�سم  بلدة ع�سرية  واأحمد طاهر من  الطنبور، ومعاذ غ�سان ذوقان،  ب�سام 

�سنوبر من قرية يتما؛ وذلك بعد مداهمة واقتحام منازلهم.

بتاريخ 2010/7/6م: 
ر فرا�ض جرار من قرية  ا�ض االأ�سري املحرَّ ٭ يف حمافظة جنني اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
اجلديدة بعد ا�ستدعائه للمقابلة؛ علمًا اأنه يعمل كمحلل وخمت�ض يف ال�سوؤون ال�سهيونية، 
قيادات  اأبرز  وُيعد جرار من  االحتالل.  �سجون  ون�سف من  قبل عام  اأفرج عنه  قد  وكان 
اأحد جنود  ب� »تهمة« طعنه  احلركة الفل�سطينية االأ�سرية، وكان قد اعتقل يف العام 1993 
ُمنع خاللها من  ال�سجون واملعتقالت ال�سهيونية  واأم�سى 16 عامًا متنقاًل بني  االحتالل، 

زيارة ذويه عدة �سنوات. 

بتاريخ 2010/7/7م: 
ا�ض القيادي يف حركة حما�ض ال�سيخ  ٭ يف حمافظة �سلفيت:اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
اأحد  ال�سيخ حرب  ويعترب  اإ�سكاكا.  بعد مداهمة منزله يف قرية  ح�سام حرب )50 عامًا( 
اأبرز وجوه االإ�سالح يف حمافظة �سلفيت و�سمال ال�سفة، و�سبق اأن اعتقل عدة مرات لدى 
االحتالل، كما اختطف عدة مرات لدى اأجهزة اأمن عبا�ض؛ تعر�ض فيها لالإهانة ال�سديدة 
دون اأدنى مراعاٍة ل�سنه ومكانته وحالته ال�سحية ال�سيئة، كانت اآخرتها قبل حوايل �سهر؛ 

حيث اأم�سى خم�سة اأيام لدى جهاز االأمن الوقائي التابع لعبا�ض يف �سلفيت. 
ا�ض كالًّ من مراد �سومان من املدينة؛  ٭ ويف حمافظة نابل�ض:اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
ر حممد القريوتي من بلدة قريوت جنوب املدينة،  وذلك بعد مداهمة منزله، واالأ�سري املحرَّ
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وكالهما من طلبة جامعة النجاح الوطنية. 
٭ ويف حمافظة اخلليل:اختطفت اأجهزة اأمن عبا�ض االأ�سري املحرر حممد رزق الفقيات 
من قرية بيت الرو�ض الفوقا، ق�ساء مدينة دورا، وحا�سرت قوة كبرية من اأجهزة اأمن عبا�ض 
منزله؛ حيث مل يكن يوجد به فداهموا مكان عمله واختطفوه منه؛ علمًا اأنه اأفرج عنه قبل 
حوايل �سهر من �سجون االحتالل بعد ق�سائه اأربع �سنوات، وهو متزّوج منذ اأ�سبوعني فقط.

بتاريخ 2010/7/8م: 
ا�ض ال�سيخ زهران خروب اإمام م�سجد  ٭ يف حمافظة قلقيلية اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
�سرحبيل يف بلدة حبلة ق�ساء قلقيلية بعد �سالة الع�ساء من اأمام امل�سجد، وهو اأحد طلبة 
كلية الدعوة االإ�سالمية يف قلقيلية، ويف حمافظة نابل�ض؛ ا�ستمرارًا للحملة الهمجية امل�ستمرة 
التي تقوم بها اأجهزة اأمن عبا�ض �سد طلبة جامعة النَّجاح، فقد اختطفت عدًدا اآخر من 
طلبة اجلامعة ليفوق عدد الطلبة املختطفني خالل اأ�سبوع اأكرث من 15 طالًبا، وُعرف منهم 
�سابق عدة  بعد مداهمة منزله وهو خمتطف  تل وذلك  اأحمد ع�سيدة من قرية  كلٌّ من؛ 
مرات، كما اختطفت معت�سم ا�ستية من قرية �سامل ومعاذ غ�سان دروزة من املدينة وذلك 

بعد ا�ستدعائهم للمقابلة. 

بتاريخ 2010/7/9م: 
ل�سيطرة  اخلا�سعة  دي�ض  اأبو  بلدة  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  داهمت  القد�ض:  ق�ساء  يف  ٭ 
كلٌّ من  و�سيوخها؛ عرف منهم  العديد من وجهائها  باختطاف  وقامت  االأمنية،  االحتالل 
االأ�سري املحّرر ال�سيخ عمران وراد اإمام وخطيب م�سجد املرابطني يف بلدة العيزيرية، وهو 
يعاين من و�سع �سحي �سعب، واالأ�سري املحّرر ال�سيخ علي جامو�ض، واالأ�سري املحّرر حممد 
اأريحا  اإىل �سجن  اقتيادهم جميعًا  را�سي جوهر؛ حيث متَّ  املحّرر  واالأ�سري  طالب جوهر، 

واإبالغ اأهاليهم بنباأ االختطاف عرب الهاتف. 
ا�ض االأ�سري املحّرر مراد �ساهني من  ٭ ويف حمافظة اخلليل:اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
ة اأيام من �سجون االحتالل بعد اعتقال  ه اأُفِرج عنه قبل عدَّ اأمام منزله يف املدينة؛ علمًا اأنَّ

دام قرابة ثالث �سنوات. 
٭ ويف حمافظة نابل�ض: قامت »اأجهزة مولر« باختطاف االأ�سري املحّرر �سليمان فطاير 
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ات تعر�ض  ة مرَّ بعد مداهمة منزلة يف حي را�ض العني يف املدينة، وهو خمتطف �سابقًا عدَّ
خاللها للتعذيب ال�سديد. كما اختطفت حممد فوزي من بلدة حوارة من مكان عمله ونقلته 

اإىل �سجن اجلنيد. 
ا�ض املواطن عبد النا�سر القاعود من  ٭ ويف حمافظة �سلفيت: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
قرية كفر الديك؛ وذلك بعد ا�ستدعائه للمقابلة. وهو خمتطف �سابقًا عدة مرات تعر�ض 
خاللها للتعذيب ال�سديد؛ حيث كانت قد تدهورت حالته ال�سحية يف اإحدى املرات، حيث 

نقل اإثرها اإىل امل�ست�سفى واأجريت له عملية جراحية. 

بتاريخ 2010/7/10م:
اختطافات  املا�سية حملة  االأيام  ا�ض يف  عبَّ اأمن  اأجهزة  �سنَّت  نابل�ض،  ٭ يف حمافظة 
املختطفني:  بني  وُعرف من  املنازل،  العديد من  وداهمت  املدينة،  �سرق  يف خميم ع�سكر 
�ض �سابقًا  االأ�ستاذ زياد عبد اجلواد وهو �سقيق اال�ست�سهادي اأحمد عبد اجلواد، وقد تعرَّ
ات، واأحمد  ة مرَّ النار من قبل عنا�سر من حركة »فتح«، وهو خمتطف �سابق عدَّ الإطالق 
اأكرث من �سبع �سنوات يف �سجون  اأم�سى  اأبو غ�سيب، واالأ�سري املحّرر يو�سف قطناين وقد 
اأحد طلبة جامعة النجاح الوطنية،  الفتاح م�سايخ؛  ر طلحة عبد  االحتالل، واالأ�سري املحرَّ
وهو خمتطف �سابق، واالأ�سري املحرر قا�سم غازي جروان وهو خمتطف �سابق، واإبراهيم 

�سعد اأحد طلبة جامعة النجاح الوطنية وهو خمتطف �سابق. 
�سعارات  كتابة  بعد  نعلني  بلدة  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  داهمت  اهلل:  رام  ٭ ويف حمافظة 
ومنا�سري  الأبناء  كبرية  ا�ستدعاءات  بحملة  قامت  حيث  البلدة،  ج��دران  على  للمقاومة 
ا�ض مو�سى عبد الكرمي �سرور وهو خمتطف  حما�ض يف البلدة. كما اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
�سابق، فيما ال زالت تقوم بحملة ا�ستدعاءات يومية، حيث يتم احتجاز من ي�ستدعون حتى 

الليل ليعودوا يف ال�سباح على هذا املنوال.

بتاريخ 2010/7/11م:
قرية  يف  املواطنني  �سد  النطاق  وا�سعة  اعتقاالت  حملة  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  �سنَّت  ٭ 
يف  الإمام  اجلمعة  خطبة  على  اعرتا�سهم  بحجة  منهم  �سبعة  طالت  جنني،  ق�ساء  عرابة 
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م�سادر  وقالت  املواطنني.  تعبري  حّد  على  اال�ستفزازية،  بخطبه  يعرف  القرية  م�سجد 
حملية يف عرابة: اإنَّ امل�سكلة وقعت حني احتج مواطنون على خطبة اجلمعة التي يقوم فيها 
اجلمعة  منرب  اًل  حموِّ االآخرين،  على  والتهجم  و�سلطته  ا�ض  عبَّ مبدح  ة  مرَّ كل  يف  اخلطيب 
لل�سلطة واأجهزتها؛ ما ا�ستفز املواطنني الذين اعتربوا هذا الكالم مكانه خارج  اإىل بوق 
منرب امل�سجد. واأ�سافت امل�سادر اأنَّه ما اإن اأنهى اخلطيب املح�سوب على اأحد اأجهزة اأمن 
ا�ض خطبته حتى اأعرب املواطنون عن ا�ستيائهم من خطبته وطالبوه بعدم اخلطابة يف  عبَّ
لل�سلطة ورجاالتها؛ حيث وقعت م�سادة كالمية بني  اإىل دعاية  البلدة وعدم حتويل املنرب 
ا�ض من جهة واملواطنني من جهة اأخرى.ونقلت امل�سادر  االإمام واأفراد من اأجهزة اأمن عبَّ
املذكور،  لالإمام  وقفوا  مواطنني  �سبعة  واختطفت  البلدة  اقتحمت  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  اأنَّ 
االحتالل.  قوات  قبل  من  االأ�سلي  امل�سجد  اإمام  اعتقال  بعد  امل�سجد  يف  تعيينه  متَّ  والذي 
واأثارت حملة االختطافات ا�ستياًء بالًغا لدى �سكان البلدة الذين ا�ستهجنوا طريقة التعامل 

ا�ض. مع املواطنني وحالة الكبت التي تفر�سها �سلطة عبَّ

بتاريخ 2010/7/12م:
رين فواز معايل  ا�ض االأ�سريين املحرَّ ٭ يف حمافظة �سلفيت: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
وم�سطفى زهد من املدينة؛ علمًا اأنهما اختطفا �سابقًا عدة مرات. كما ا�ستدعت اأجهزة 
العديد من قرى  اأن�سار وقيادات احلركة يف  العديد من  اأمن عبا�ض يف حمافظة �سلفيت 

املحافظة؛ من بينهم عّزالدين فتا�ض مدير مكتب النواب يف املحافظة.
اإبراهيم  ال�سيخ  املحّرر  االأ�سري  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  اخلليل:اختطفت  حمافظة  ويف  ٭ 
اأحد مبعدي مرج  اأن فرج اهلل  اإىل  اإذنا بعد ا�ستدعائه للمقابلة. ي�سار  فرج اهلل من بلدة 
ة �سنوات يف �سجون  الزهور، كما يعّد من اأبرز قيادات احلركة االأ�سرية، �سّيما اأنَّه اأم�سى عدَّ

االحتالل.

بتاريخ 2010/7/15م:
رين  ا�ض من بلدة قبالن االأ�سريين املحرَّ ٭ يف حمافظة نابل�ض: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
�سا لالختطاف �سابقًا لدى اأجهزة  يا�سر اإبراهيم اأزعر ووليد يو�سف زيادة، علمًا اأنهما تعرَّ



الكتاب الأ�سود )4(110 

ر م�سطفى  املحرَّ االأ�سري  املدينة،  االأجهزة يف  اختطفت ذات  كما  املدينة.  عّبا�ض يف  اأمن 
�ستات بعد ا�ستدعائه للمقابلة، وهو طالب بجامعة النجاح الوطنية وخمتطف �سابق لدى 
تكروري  �سايل  عماد  ر  املحرَّ االأ�سري  عبا�ض،  اأمن  اأجهزة  واختطفت  عبا�ض.  اأمن  اأجهزة 

الطالب يف جامعة القد�ض، بعد اأيام على اإفراج قوات االحتالل عنه. 
٭ ويف حمافظة �سلفيت: اختطفت اأجهزة اأمن عبا�ض االأ�سري املحرر اأ�سرف �سمالوي 

من قرية حار�ض.

بتاريخ 2010/7/16م:
بعد  �سنوبر  موؤيد  املدينة  من  ا�ض  عبَّ اأم��ن  اأجهزة  اختطفت  نابل�ض:  حمافظة  يف  ٭ 
ال�سهيدة �سعاد �سنوبر، وقد اختطف �سابقًا وتعر�ض  اأنه �سقيق  للمقابلة؛ علمًا  ا�ستدعائه 
عدة  عبا�ض  اأمن  اأجهزة  وعنا�سر  »فتح«  من حركة  م�سلحني  قبل  من  وال�سرب  لالعتداء 
واختطفت  املدينة حممد جرب من خميم بالطة،  االأجهزة يف  اختطفت ذات  كما  مرات. 
جمال �سويلم الذي تعر�ض الإطالق ناٍر قبل اأربع �سنوات واأ�سيب بجراح خطرية اآنذاك، وال 

يزال يعاين من اإ�سابته حتى االآن. 
٭ ويف حمافظة جنني: اختطفت اأجهزة عبا�ض الطالب يف جامعة النجاح حممود عبد 
الرحيم جلغوم من قرية فقوعة بعد ا�ستدعائه للمقابلة، وهو خمتطف �سابق عدة مرات 

ا�ض.  لدى اأجهزة اأمن عبَّ

بتاريخ 2010/7/17م:
ا�ض حملة اختطافات وا�سعة يف بلدة ترقوميا  ٭ يف حمافظة اخلليل: �سنَّت اأجهزة اأمن عبَّ
اأ�سرى  اأربعة  بينهم  من  واأن�سارها؛  احلركة  ون�سطاء  البلدة  مواطني  من  العديد  طالت 
حمّررين؛ هم: را�سي �سحادة قعقور ومعاذ �سالح طنينة واإ�سماعيل حممد قباجة، والطالب 
يف جامعة القد�ض املفتوحة فتحي حممد الدباب�سية؛ علمًا اأن املختطف قباجة معلم مف�سول 
من وظيفته، وقد تعّر�ض لالختطاف عدة مرات �سابقًا. كما طالت حملة االختطافات كالًّ 
اأنَّ اغريب  من �ساهر حممد دباب�سية، واملهند�ض باهر قا�سم قباجة، وخلف اغريب؛ علمًا 
يعمل مدر�ًسا يف اجلمعية اخلريية االإ�سالمية يف اخلليل، وهو خمتطف �سابق لدى االأجهزة 

ذاتها، ومف�سول من وظيفته يف الرتبية والتعليم على خلفية االنتماء ال�سيا�سي. 
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ا�ض معت�سم فخري دويكات من بالطة  ٭ ويف حمافظة نابل�ض: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
البلد بعد ا�ستدعائه للمقابلة. ي�سار اإىل اأنَّ اختطافه جاء بالتزامن مع يوم زفاف اأخيه.

ا�ض، مقر تلفزيون »وطن« يف مدينة رام اهلل بو�سط  ٭ اقتحمت اأجهزة اأمن حممود عبَّ
عبا�ض  اأمن  اأجهزة  من  قوة  وكانت  فيه.  العاملني  على  واعتدت  املحتلة،  الغربية  ال�سفة 
اأع�ساء  اقتحمت مقر التلفزيون ب�سكل وح�سي و�سادرت ت�سجيالت العتداء االأجهزة على 
اخلالفة«؛  »�سقوط  ذكرى  الإحياء  مهرجان  اإقامة  يحاولون  كانوا  الذين  التحرير  حزب 
حيث اقتحموا املقر بعنف، واحتجزوا العاملني وحاولوا اقتيادهم اإىل مقر تلك االأجهزة، 
من  العاملني  وتهديد  الت�سجيالت  مب�سادرة  االأمر  انتهى  حيث  اأخرى،  جهات  تدخل  لوال 
دت  بث اأي مواد خا�سة باالعتداءات. وذكرت م�سادر اإعالمية اأنَّ اأجهزة اأمن عبا�ض هدَّ
التحرير  اأع�ساء حزب  اأّية مواد عن اعتداءاتها على  االأنباء من بث  ال�سحفيني ووكاالت 

الذي اأعلن اأنَّ حملة االعتقاالت طالت األفًا من عنا�سره يف ال�سفة.

بتاريخ 2010/7/18م:
حما�ض  يف  القيادي  اختطاف  ا�ض  عبَّ اأم��ن  اأجهزة  اأع��ادت  طولكرم:  حمافظة  يف  ٭ 
واالأ�سري املحّرر ال�سيخ عبد اهلل يا�سني بعد اقتحام منزله؛ علمًا اأنَّه كان قد اختطف �سابقًا 

فور االإفراج عنه من �سجون االحتالل. 
ا�ض الطالب بجامعة النجاح الوطنية  ٭ ويف حمافظة نابل�ض: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ

م�سعب اأبو �ساحلة من املدينة؛ علمًا اأنه خمتطف �سابق لدى ذات االأجهزة. 
يف  ال�سيوخ  بلدة  يف  ال�سفا  حي  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  اقتحمت  اخلليل:  حمافظة  ويف  ٭ 
حاليقة  اهلل  عبد  زاي��د  اهلل  عبد  االأيتام  مدر�سة  �سكرتري  واختطفت  اخلليل،  حمافظة 
)32 عامًا( ونقلته اإىل مقر »الوقائي« يف املدينة، وقامت مب�سادرة جهاز حا�سوب وبع�ض 

احلاجيات اخلا�سة بالعائلة، مدعني اأن هناك اأموًرا عالقة يجب ت�سويتها.

بتاريخ 2010/7/19م:
ا�ض منزل املحامي عادل �سماره واختطفوه بعد  ٭ داهمت عنا�سر من اأجهزة اأمن عبَّ
تفتي�ض املنزل وم�سادرة حا�سوبه ال�سخ�سي وملفات لالأ�سرى يف �سجون االحتالل. يذكر 
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اأنَّ �سماره يعمل يف موؤ�س�سة »الت�سامن الدويل« حلقوق االإن�سان، ويقت�سر عمله على متابعة 
ملفات االأ�سرى يف �سجون االحتالل وزيارتهم والرتافع عنهم يف املحاكم ال�سهيونية، و�سبق 
على  للح�سول  ابتزازه  وحاولوا  مرة،  من  اأكرث  عبا�ض  اأمن  اأجهزة  قبل  من  ا�ستدعي  اأن 
معلومات عن االأ�سرى يف �سجون االحتالل وعن املوؤ�س�سة التي يعمل بها ومن ميول عملهم. 
رين، فاختطفت  االأ�سرى املحرَّ اأمن عبا�ض حملتها �سد  اأجهزة  ال�سياق ذاته؛ وا�سلت  ويف 
اثنني منهم، وهم: عالء رجب من بلدة كفر اللبد �سرق طولكرم، وحممود واوي من بلدة 

ة مرات.  بلعا �سرق طولكرم، و�سبق اأن اختطفا عدَّ
م�سلح  حممد  ال�سيخ  القيادي  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  اختطفت  قلقيلية:  حمافظة  يف  ٭ 
نزال، كما قامت مبداهمة منزله وتفتي�سه وم�سادرة بع�ض حمتوياته؛ علمًا اأنه اأ�سري حمرر 

وخمتطف �سابق لدى اأجهزة اأمن عبا�ض يف املدينة. 
القيادي  املحّرر  االأ�سري  اختطاف  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  اأعادت  نابل�ض:  ٭ ويف حمافظة 
ى جهاز »املخابرات«؛  عو�ض اهلل ا�ستية من �سامل بعد اأيام من االإفراج عنه من قبل ما ي�سمَّ
ا�ستية  اأّن  يذكر  اأريحا.  »املخابرات« يف  �سجن  اأ�سهر يف  يزيد عن ع�سرة  ما  اأم�سى  حيث 
بعد  االحتالل  �سجون  من  عنه  االإف��راج  من  اأي��ام  بعد  املخابرات  جهاز  قبل  من  اختطف 

اعتقال اإداري ا�ستمر ثالث �سنوات. 

بتاريخ 2010/7/20م:
ا�ض االأ�سري املحّرر ن�سيم ال�سنطي بعد  ٭ يف حمافظة قلقيلية: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
مداهمة منزله يف املدينة؛ علمًا اأنه اأم�سى اأكرث من 8 اأعوام يف �سجون االحتالل، وخمتطف 
خالل  ال�سديد  للتعذيب  �ض  تعرَّ وقد  طويلة،  ملدد  م��رات  ة  ع��دَّ االأجهزة  �سجون  يف  �سابق 
ي ال�سكري وال�سغط، وو�سعه ال�سحي �سعب للغاية، كما  اختطافه رغم اأنَّه يعاين من مر�سَ
يذكر اأنَّه والد االأ�سري يف �سجون االحتالل حممد املحكوم عليه بال�سجن اأكرث من 4 �سنوات. 
ا�ض االأ�سري املحّرر جا�سر اأبو عمر من  ٭ ويف حمافظة �سلفيت: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
جماعني بعد اأيام من االإفراج عنه من �سجون االحتالل؛ حيث اأم�سى اأربع �سنوات ون�سًفا؛ 
علمًا اأنه ا�ستدعي مرتني من ِقَبل جهاز املخابرات اأي�سًا بعد االإفراج عنه، وهو زوج االأ�سرية 

رة خولة زيتاوي التي اأم�ست �سنتني يف �سجون االحتالل.  املحرَّ
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بتاريخ 2010/7/21م:
للبيوت واختطافات  ا�ض حملة مداهمات  اأمن عبَّ اأجهزة  نابل�ض: �سنَّت  ٭ يف حمافظة 
يف اأرجاء املدينة، وُعرف من بني املختطفني كلٌّ من االأ�ستاذ طلب ذوقان )55 عامًا( مدير 
االإ�سالمية  املدر�سة  يف  حما�سًبا  يعمل  الذي  �ساهني  و�سامر  الثانوية،  االإ�سالمية  مدر�سة 
الثانوية، ونواف اأبو عيا�ض اأحد العاملني يف املدر�سة االإ�سالمية الثانوية، و�سامر امل�سري، 
واالأ�سري املحّرر عامر امل�سري اأحد طلبة جامعة النجاح. وجميعهم متَّ اختطافهم �سابقًا. 
ا�ض الطالب يف جامعة النجاح الوطنية حممد طارق؛ وذلك  كما اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
ة مرات �سابقًا، كما ا�ستدعت االأجهزة اثنتني  بعد ا�ستدعائه للمقابلة؛ علمًا اأنه خمتطف عدَّ

من العامالت يف جمعية الت�سامن اخلريية للمقابلة. 
قباجة  اإ�سماعيل  امل�سن حممد  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  اختطفت  ٭ ويف حمافظة اخلليل: 
د قباجة؛ علمًا اأن امل�سن  )65 عامًا( من بلدة ترقوميا، وهو والد املختطف اإ�سماعيل حممَّ

قباجة يعاين من عدة اأمرا�ض مزمنة، �سّيما مر�ض القلب، وهو معلِّم متقاعد.

بتاريخ 2010/7/22م:
٭ ك�سفت م�سادر مّطلعة عن هوية ال�سهيد الذي قتلته قوات االحتالل ال�سهيوين قرب 
مغت�سبة »بركان« ال�سناعية قرب �سلفيت يف ال�سفة الغربية املحتلة، وعن اعتقال اأجهزة 
وكان  عنه.  تبحث  االحتالل  ق��وات  كانت  وال��ذي  برفقته،  كان  ال��ذي  اجلريح  عبا�ض  اأم��ن 
ال�سهيد الذي قتلته قوات االحتالل قرب املغت�سبة ال�سهيونية فجر يوم اخلمي�ض )7/22( 
الذي تدعي  االآخر  ال�ساب  ا  اأمَّ اأبو لبدة )23 عامًا( من قلقيلية.  ال�ساب بالل حممود  هو 
قوات االحتالل باأنه م�سلح وفرَّ من املكان، مت اعتقاله من قبل اأجهز اأمن عبا�ض، وذكرت 
�ض للتعذيب ال�سديد رغم احلديث عن اإ�سابته يف حماولة للك�سف  امل�سادر اأن املعتقل يتعرَّ

عن دوافع وجوده يف املكان.
ا�ض يف املحافظة ثالثة من املربني واملعلمني  ٭ يف حمافظة جنني: اختطت اأجهزة اأمن عبَّ
يف قرية برطعة ال�سرقية الواقعة داخل جدار الف�سل العن�سري، طالت كالًّ من ف�سل عزات 
ح�سن قبها ) 46 عامًا( وهو �سقيق الوزير املهند�ض و�سفي قبها و�سقيق االأ�سري الق�سامي 
الدكتور اأجمد قبها الذي يق�سي حكمًا بال�سجن ملدة 18 عامًا يف �سجن جلبوع ال�سهيوين، 
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كما ومتَّ اختطاف اأحمد توفيق �سالح قبها )42 عامًا(، و موؤيد جمال عبد العزيز قبها )40 
رون من �سجون االحتالل ال�سهيوين، ويعملون منذ �سنوات يف  عامًا(، وجميعهم اأ�سرى حمرَّ

�سلك الرتبية والتعليم يف مدار�ض برطعة ال�سرقية. 
ا�ض االأ�سري املحّرر �سياء دروزة، وهو  ٭ ويف حمافظة نابل�ض: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
�سقيق ال�سهيدين القائدين �سالح الدين وعماد الدين دروزة، علمًا اأّنه اأم�سى قرابة اخلم�ض 
ال�ست�سهاد  التا�سعة  ال�سنوية  الذكرى  مع  يتزامن  واختطافه  االحتالل،  �سجون  يف  �سنوات 

�سقيقه القائد �سالح الدين دروزة.

بتاريخ 2010/7/23م:
امي  ر القائد الق�سَّ ا�ض يف حمافظة جنني باختطاف االأ�سري املحرَّ ٭ قامت اأجهزة اأمن عبَّ
حممد اأ�سعد اأبو خليفة من خميم جنني. وقد حّملت حركة حما�ض جهاز االأمن الوقائي يف 
فورا.وقد  �سراحه  باإطالق  وطالبت  خليفة،  اأبو  القائد  حياة  عن  الكاملة  امل�سوؤولية  جنني 
امي يوم االإفراج عنه قبل اأ�سبوع، و�سلمته طلب للح�سور  داهمت االأجهزة منزل القائد الق�سَّ
ال�سهيوين  االحتالل  قوات  وكانت  ل�سمان ذلك.  واحتجزت هويته  فورًا  اإىل مقر اجلهاز 
اأربعني �سهرًا، لي�سل  اأكرث من  ا�ستمر  اإداري  اأيام، بعد اعتقال  اأفرجت عنه قبل �ستة  قد 
جمموع اعتقاالته اإىل قرابة )17 عامَا( ق�ساها يف �سجون االحتالل. وكان اأبو خليفة قد 
االحتالل  قوات  قوات كبرية من  داهمت  بتاريخ 2007/2/22، عندما  ة  مرَّ اآخر  اختطف 
منزله يف خميم جنني، واقتادته حايف القدمني اإىل مراكز التحقيق؛ حيث خ�سع لتحقيق 
قا�ٍض وعنيف يف مركز حتقيق كي�سون »اجللمة« وبتاح تكفا »ملب�ض« ا�ستمر الأكرث من ثالثة 
اأمن عبا�ض من انتزاع  اأجهزة  اأن ف�سلت  �سهور، ومتَّ حتويله بعدها لالعتقال االإداري بعد 
اأم�سى ما  باأي تهمة، فكان االعتقال االإداري له باملر�ساد؛ حيث  اإدانته  اأو  اعرتافات منه 

جمموعه اأربعة اأعوام.

بتاريخ 2010/7/24م:
ال�سبت  يوم  ا�ض فجر  عبَّ اأمن  الأجهزة  تابعة  �سيارة ع�سكرية  اأكرث من 15  اقتحمت  ٭ 
ة اأحياء يف بلدة ال�سيوخ )6 كيلومرتات �سرق مدينة اخلليل(، واختطفت ثمانية  ) 24 /7( عدَّ
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مواطنني من البلدة؛ بينهم ابنا النائب يف املجل�ض الت�سريعي �سمرية حاليقة، ونقلتهم اإىل 
اأن  مقر »املخابرات« يف مدينة اخلليل. وذكرت م�سادر مقربة من عائلة النائب حاليقة 
حممود  رزق  االأ�ستاذ  واختطفوا  �سعلة(،  )اأب��و  حي  اقتحموا  عبا�ض  اأمن  اأجهزة  عنا�سر 
االنتماء  خلفية  على  ل  ُف�سِ مدّر�ض  وهو  منزله،  تفتي�ض  بعد  عامًا(   44( حاليقة  عا�سي 
واالحتالل  عبا�ض  اأم��ن  اأجهزة  لدى  �سابق  معتقل  ��ه  اأنَّ علمًا  اأ�سهر؛  ثالثة  قبل  ال�سيا�سي 
واختطفت  القحوانة،  اقتحمت حي  القوة  اأنَّ عنا�سر  امل�سادر  واأ�سافت ذات  ال�سهيوين. 
املدر�ض املف�سول حممد حممود عي�سى حاليقة وقامت اأي�سًا باأعمال تفتي�ض داخل املنزل، 
حممد  واالأ�ستاذ  عامًا(،   28( حاليقة  يو�سف  اأحمد  يو�سف  ال�ساب  باختطاف  قامت  كما 
علي حاليقة )35 عامًا(. واأكدت ع�سو املجل�ض الت�سريعي الفل�سطيني �سمرية حاليقة اأنَّ 
عنا�سر اأجهزة اأمن عبا�ض اقتحمت حي قفان خمي�ض الذي تقطنه، واختطفت جنليها اأن�ض 
حممد زيتون حاليقة )24 عامًا( الطالب يف جامعة اخلليل، واأ�سامة )20 عامًا( الطالب 
يف جامعة القد�ض املفتوحة، وكذلك ابن عمهما وطني مرهج زيتون حاليقة )29 عامًا(؛ 
حيث ح�سلت م�سادات كالمية وتدافع باالأيدي، ومتَّ اختطاف جنلي النائب بالقوة، وقام 
ا�ض حي  ا�ض باالعتداء عليهما بال�سرب. كما اقتحمت اأجهزة اأمن عبَّ عنا�سر اأجهزة اأمن عبَّ
اخلربة، وقامت باأعمال تفتي�ض داخل منزل ال�سيخ عبد الكرمي ح�سني حاليقة )55 عامًا(، 
ما  ولدى  االحتالل،  �سلطات  لدى  �سابق  معتقل  اأنَّه  علما  »املخابرات«؛  مقر  اإىل  واقتادوه 
ى جهاز »الوقائي«؛ حيث اأم�سى يف �سجونه �سبعة اأ�سهر، ولديه قرار من املحكمة العليا  ي�سمَّ
املواطن  واختطفت  البلدة،  و�سط  االأجهزة  عنا�سر  اقتحمت  مت�سل  �سياق  ويف  باالإفراج. 
�سابق يف �سجون االحتالل  اأي�سًا معتقل  ورا�سنة )34 عامًا(، وهو  حممود مو�سى حممود 

وخمتطف لدى جهاز »الوقائي« اأم�سى لديه خم�سة اأ�سهر.

بتاريخ 2010/7/26م:
ا�ض اختطاف االأ�سري املحّرر زياد نبيه  ٭ ففي حمافظة نابل�ض: اأعادت اأجهزة اأمن عبَّ
مري�ض املدير ال�سابق ل�»ائتالف اخلري« يف �سمال ال�سفة، بعد اأقل من �سهر من االإفراج عنه 
ابق جاء بعد ثالثة اأيام من االإفراج عنه  ا�ض؛ علمًا اأن اختطافه ال�سَّ من �سجون اأجهزة اأمن عبَّ
من �سجون االحتالل، بعد اأن اأم�سى 3 �سنوات يف االعتقال االإداري. كما اأعادت اأجهزة اأمن 
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ا�ض اختطاف غ�سان داوود؛ رئي�ض ق�سم حما�سبة الطلبة يف جامعة النجاح الوطنية من  عبَّ
ات ويعاين من م�سكالت �سحية مزمنة يف  ة مرَّ اأمام بوابات اجلامعة، وهو خمتطف �سابق عدَّ

ة عمليات جراحية؛ منها القثطرة والقلب املفتوح. القلب، وقد اأجريت له م�سبًقا عدَّ
ا�ض املواطن عمر عنيني من بلدة  اأمن عبَّ ٭ ويف حمافظة طولكرم: اختطفت اأجهزة 
منزله  مداهمة  بعد  �سم�ض  نور  خميم  من  جابر  القادر  عبد  ال�سيخ  اختطفت  كما  عالر، 
وتفتي�سه وم�سادرة حا�سوبني من بيته بعد يومني من عودته من الديار احلجازية؛ علمًا اأّن 

ا�ض. ال�سيخ اأبو احلارث خمتطف �سابق لدى اأجهزة اأمن عبَّ

بتاريخ 2010/7/27م:
من  كو�سا  زاهي  ر  املحرَّ االأ�سري  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  اختطفت  جنني:  حمافظة  يف  ٭ 
مدينة نابل�ض فور االإفراج عنه من �سجون االحتالل بعد اعتقال دام �سنة؛ حيث اأفرج عنه 
بالقرب من  اأمن عبا�ض  اأجهزة  تنتظره  وكانت  �سمال جنني،  الع�سكري  �سامل  عند حاجز 
ر  املحرَّ االأ�سري  اأنَّ  ويذكر  زنازينها،  اإىل  وتنقله  لتختطفه  واإيقافه  اعرتا�سه  احلاجز، ومت 
ت مطاردته من خمتلف  كو�سا اختطف �سابقًا لدى اأجهزة اأمن عبا�ض، وبعد االإفراج عنه متَّ
اأجهزة اأمن عبا�ض، فيما ي�سبه امل�سابقة على الفري�سة؛ حيث متت مداهمة بيته يف منطقة 
ال�ساحية يف املدينة ع�سرات املرات، وكذلك بيوت االأقارب، ومتَّ اعتقال االأ�سحاب ومداهمة 
بيوتهم يف �سبيل البحث عنه، قبل اأن تتمكن قوات االحتالل من اعتقاله من خميم بالطة 

و�سجنه ملدة عام. 
ر مو�سى فرج االأقرع  ا�ض االأ�سري املحرَّ ٭ ويف حمافظة نابل�ض:اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
من بلدة قبالن فور االإفراج عنه من �سجون االحتالل بعد اعتقاٍل ا�ستمرَّ 36 �سهرًا؛ حيث مت 

اعتقاله اأمام حاجز متَّ ن�سبه له على الطريق قبل اأن ي�سل اإىل البيت. 
مدينة  �سدر من  اأيوب  ا�ض حممود  عبَّ اأمن  اأجهزة  اختطفت  اخلليل:  ٭ ويف حمافظة 
اخلليل، وهو مدر�ض يف جمعية ال�سبان امل�سلمني يف املدينة؛ وذلك بعد ا�ستدعائه للمقابلة 

ات، و�سقيق ال�سهيد حممد �سدر.  ة مرَّ قبل يومني، وهو خمتطف �سابق عدَّ
ا�ض الطالب يف جامعة القد�ض ح�سام  ٭ ويف ق�ساء القد�ض: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ

الدين ح�سني عليان بعد ا�ستدعائه للمقابلة، وهو خمتطف �سابق لدى االأجهزة ذاتها. 
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بتاريخ 2010/7/28م:
ا�ض حملة مداهمة لبيوت العديد من اأن�سار  ٭ يف حمافظة نابل�ض: �سنَّت اأجهزة اأمن عبَّ
بني  من  وعرف  منهم،   12 واختطفت  املدينة،  �سمال  ال�سمالية  ع�سرية  بلدة  يف  احلركة 
املختطفني كل من: االأ�سري املحّرر ن�سال دغل�ض، واالأ�سري املحّرر نايف حمادنة، واالأ�سري 
ا�ض؛ حيث اختطف  املحّرر عالء �سويل، وكان قد اأفرج عنه قبل �سهر من �سجون �سلطة عبَّ
فور االإفراج عنه من �سجون االحتالل، واالأ�سري املحّرر حممد اجلمل، وعماد �سواملة، واالأ�سري 
ر اأكرم تي�سري يا�سني، وخالد جرارعة. وجميعهم خمتطفون �سابقًا لدى االأجهزة ذاتها  املحرَّ
ا�ض اختطاف االأ�سري املحّرر  ات. ويف بلدة زواتا غرب املدينة، اأعادت اأجهزة اأمن عبَّ ة مرَّ عدَّ
ة  مفيد مو�سى بعد اأقل من اأ�سبوع من االإفراج عنه من �سجونهم، وهو خمتطف �سابقًا عدَّ

ات ملدد جتاوزت 20 �سهرًا.  مرَّ
ر ال�سحفي  ا�ض على اختطاف االأ�سري املحرَّ ٭ ويف مدينة نابل�ض: اأقدمت اأجهزة اأمن عبَّ
حممد اأنور منى بعد يومني من االإفراج عنه من �سجون االحتالل بعد اعتقال دام 11 �سهرًا 
ال�ساحية  حي  يف  منزله  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  داهمت  حيث  االإداري؛  االعتقال  يف  ق�ساها 
بعد منت�سف الليل، و�سادرت هويته ال�سخ�سية وطالبته باحل�سور اإىل مقرهم ملقابلتهم. 
ر ق�سى يف �سجون االحتالل ما يقارب 5 �سنوات، وهو  اجلدير ذكره اأنَّ حممد اأ�سري حمرَّ
�ض خاللها للتعذيب ال�سديد. كما  ا�ض تعرَّ خمتطف �سابقًا عدة مرات من قبل اأجهزة اأمن عبَّ
حان، وهو موظف �سابق  ر �سالح عنرت الطَّ اختطفت االأجهزة ذاتها يف املدينة االأ�سري املحرَّ
ال�ساحية، وهو خمتطف  اقتحام منزله يف حي  بعد  الت�سامن اخلريية؛ وذلك  يف جمعية 

ا�ض، القى خاللها التعذيب ال�سديد. �سابقًا عدة مرات من خمتلف اأجهزة اأمن عبَّ
ر حممد عادل نزال  ا�ض االأ�سري املحرَّ ٭ ويف حمافظة قلقيلية: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
من املدينة فور االإفراج عنه من �سجون االحتالل بعد اعتقال دام 15 �سهرًا؛ حيث اختطفته 

ا�ض عند احلاجز الع�سكري مبا�سرة قبل الو�سول اإىل بيته.  اأجهزة اأمن عبَّ

بتاريخ 2010/7/30م:
ا�ض  اأمن عبَّ اأجهزة  التي تقوم بها  ال�سر�سة  للحملة  نابل�ض: وا�ستمرارًا  ٭ يف حمافظة 
رين  يف املدينة �سد موظفي جمعية الت�سامن اخلريية، اختطفت كاًل من االأ�سريين املحرَّ
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ال�سلعو�ض، وذلك بعد مداهمة منزليهما يف املدينة، علمًا  مو�سى الطنبور و حميي الدين 
اأنَّهما قد متَّ اختطافهما عدة مرات حيث تعر�سا خاللها للتعذيب وال�سبح، كما اأنَّ الطنبور 

قد متَّ ف�سله من وظيفته النتمائه ال�سيا�سي. 
ا�ض احلاج عبد الكرمي اإ�سماعيل فرج  ٭ ويف حمافظة اخلليل: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
اهلل )اأبو طارق(، والذي يبلغ من العمر 50 عامًا من بلدة اإذنا باخلليل، وهو والد اأ�سريين 
االأ�سبوع  با�ستدعاء احلاج فرج اهلل على مدار  تقوم  اأمن عبا�ض  اأجهزة  رين، وكانت  حمرَّ
املا�سي يف مقّرها يف اخلليل يوميًا من ال�ساعة 8 �سباحًا حتَّى الرابعة ع�سرًا، قبل اأن تقوم 
باختطافه بعد اآخر مقابلة، كما اختطفت ذات االأجهزة من املدينة حممد ح�سني اأبو حديد. 
ا�ض التاجر ح�سن ملحم )46 عامًا(  ٭ ويف حمافظة قلقيلية: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ

ات. ة مرَّ من املدينة، وهو خمتطف �سابقًا عدَّ

بتاريخ 2010/7/31م:
ة منزل النائب يف املجل�ض الت�سريعي ورئي�ض »رابطة  ا�ض بالقوَّ ٭ اقتحمت اأجهزة اأمن عبَّ
بها  يتمتَّع  التي  ُعر�ض احلائط احل�سانة  البيتاوي، �ساربة  ال�سيخ حامد  فل�سطني«  علماء 
اأبنائه: ن�سر البيتاوي، وال�سحفي والباحث احلقوقي يف  النّواب. واأقدمت على اختطاف 
موؤ�س�سة الت�سامن الدويل اأحمد البيتاوي، واإ�سالم البيتاوي، وجميعهم خمتطفون واأ�سرى 
ت عملية االقتحام بطريقة  ا�ض واالحتالل ال�سهيوين. وقد متَّ �سابقون لدى اأجهزة اأمن عبَّ
ت �سد منزل نائب يف املجل�ض الت�سريعي الفل�سطيني الذي من  اأنَّها متَّ همجية عو�سًا عن 
ا�ض باتخاذ  املفرت�ض اأنَّه يتمتَّع بح�سانة برملانية، التي ال تتيح لالأجهزة االأمنية التابعة لعبَّ
برفع  ق��رار  على  واحل�سول  العام  النائب  من  الطلب  بعد  اإالَّ  �سده،  اأمنية  اإج��راءات  اأّي 

احل�سانة عنه.
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في شهر آب/ أغسطس:

بتاريخ 2010/8/1م: 
ا�ض حملة مداهمة واختطافات يف اإ�سكان جامعة  ٭ يف حمافظة نابل�ض: �سنَّت اأجهن اأمن عبَّ
النَّجاح الوطنية بحي املعاجني غرب املدينة، واختطفت عدًدا من حما�سري اجلامعة و�ساكني 
ال�سنار  علي  م�سطفى  ر  املحرَّ واالأ�سري  حما�ض  يف  القيادي  من  كلٌّ  بينهم  من  ُعرف  احلي؛ 
عامًا(   51( جعفر  اأبو  �سالمة  حممد  والدكتور  االآداب،  كلية  يف  حما�سر  وهو  عامًا(،   49(
كلية  يف  واملحا�سر  فيها،  العليا  الدرا�سات  كلية  وعميد  النجاح  جامعة  عمداء  جمل�ض  ع�سو 
العلوم، والدكتور نزار عورتاين )56 عامًا( املحا�سر يف كلية تكنولوجيا املعلومات، واالأ�سري 
العلوم، والقيادي يف حركة  النوري )59 عامًا( املحا�سر يف كلية  املحرر الربوفي�سور حممد 
اأبو عيدة )51 عامًا(، وهو اأ�سري حمرر وخمتطف �سابق فرتة طويلة  حما�ض املهند�ض وجيه 
االأجهزة.  لدى  اختطفوا  اأن  �سبق  ال�سديد. وجميعهم  للتعذيب  تعر�ض  قد  وكان  وزوجته؛  هو 
ار جنل  ال�سنَّ النجاح منت�سر م�سطفى  ا�ض الطالب يف جامعة  اأمن عبَّ اأجهزة  كما اختطفت 
املختطف م�سطفى ال�سنار، بعد اأن اعتدت عليه بال�سرب املرّبح اأمام عائلته، وهو خمتطف 
االأ�سرية املحّررة حنني دروزة وابنها عمر؛  د دروزة زوج  ات. واختطفت حممَّ ة مرَّ �سابقًا عدَّ

حيث اختطفت زوجها من مكان عمله قرب منزله، اأما عمر فتم اختطافه من منزله. 
خديجة  اأبو  مهند  رين  املحرَّ االأ�سريين  املدينة  يف  قلقيلية:اختطفت  حمافظة  ويف  ٭ 

وحممد ذياب، وكلٌّ منهما خمتطف �سابقًالدى ذات االأجهزة عدة مرات. 

بتاريخ 2010/8/2م: 
ا�ض الدكتور فريد اأبو �سهري اأ�ستاذ االإعالم بجامعة النجاح  ٭ اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
بنابل�ض، كما اختطفت الدكتور غ�سان خالد اأ�ستاذ القانون باجلامعة ذاتها. وقالت م�سادر 
اإنَّ عنا�سر من »خمابرات« عبا�ض اقتحمت اإ�سكان املعاجني غرب نابل�ض؛  حملية مطلعة: 
اأنَّه متَّ اقتيادهما اإىل  اأبو �سهري والدكتور خالد، م�سرية اإىل  حيث يقطن كلٌّ من الدكتور 

عوا اأنَّهما مطلوبان ملدير املخابرات باملدينة.  �سيارات االختطاف؛ حيث ادَّ
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بتاريخ 2010/8/6م: 
رين بعد مداهمة  ا�ض ثالثة اأ�سرى حمرَّ ٭ يف حمافظة قلقيلية: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
منازلهم يف املدينة؛ وهم االأ�ستاذ فادي �سرمي واإياد البغدادي وال�سيخ جماهد نوفل اإمام 
�سوا لالختطاف �سابقًا عدة مرات.  م�سجد احلاجة فريال يف املدينة، علمًا اأّن الثالثة تعرَّ

بعد  اخلليل  حمافظة  ووج��ه��اء  رم��وز  من  ثالثة  اختطفت  اخلليل:  حمافظة  ويف  ٭ 
خروجهم من ماأدبة غداء يف منزل النائب حممد الطل يف بلدة الظاهرية وقد عرف منهم 
القيادي ال�سيخ عادل �سنيور وال�سيخ حممد التخمان، علمًا اأنَّ ال�سيخ عادل �سنيور ُيعدُّ من 
�سنوات يف  اأكرث من ع�سر  اأم�سى  ر  اأ�سري حمرَّ وهو  ال�سفة،  قادة احلركة يف جنوب  اأبرز 

�سجون االحتالل. 
منزله يف  مداهمة  بعد  العتيبي  فتحي  املهند�ض  اختطاف  نابل�ض: مت  ٭ ويف حمافظة 

املدينة، علمًا اأنه اختطف �سابقًا عدة مرات وتعر�ض للتعذيب ال�سديد. 

بتاريخ 2010/8/7م: 
ابق  ال�سَّ ال�سريعة  كلية  عميد  �سوندك  خ�سر  الدكتور  عبا�ض  اأمن  اأجهزة  اختطفت  ٭ 
يف جامعة النجاح الوطنية، بعد اقتحام منزله منت�سف فجرًا يف اإ�سكان املعاجني مبدينة 
نابل�ض، كما اختطفت جنله االأ�سري املحّرر عبد اللطيف �سوندك. يذكر اأنَّ جنله االأكرب اأن�ض 
االإ�سالمية حما�ض  املقاومة  وقيادات حركة  اأن�سار  �سد  املتوا�سلة  اختطف �سمن احلملة 
�سخ�سية  كونه  اإىل  باالإ�سافة  �سوندك،  خ�سر  الدكتور  اأنَّ  اإىل  ي�سار  كما  اأ�سبوعني،  منذ 
اأكادميية معروفة، ُيعدُّ من اأبرز ال�سخ�سيات االعتبارية يف العمل اخلريي واالجتماعي على 
ر اعتقل خم�ض مرات لدى قوات االحتالل،  م�ستوى �سمال ال�سفة الغربية، وهو اأ�سري حمرَّ
كما اأنَّه خمتطف �سابق عدة مرات لدى اأجهزة اأمن عبا�ض يف املدينة. جدير بالذكر اأي�سًا، 
اأنَّ ا�ستهداف الدكتور خ�سر �سوندك ياأتي �سمن حملة اختطافات وا�سعة يقوم بها جهازا 
»االأمن الوقائي« و»املخابرات« يف مدينة نابل�ض �سد الع�سرات من رموز ال�سعب واالأكادمييني 

وقياديي احلركة واأن�سارها.

بتاريخ 2010/8/8م: 
ر اأحمد عواد بعد  ٭ يف حمافظة طولكرم: اختطفت اأجهزة اأمن عبا�ض، االأ�سري املحرَّ
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�سائد  الق�سامي  ال�سهيد  �سقيق  وهو  �سابق عدة مرات  اأنه خمتطف  علمًا  مداهمة منزله، 
عواد. 

ر حممد نر ع�سيدة من قرية تل، بعد  ٭ ويف حمافظة نابل�ض: اختطفت االأ�سري املحرَّ
اأ�سبوع من االإفراج عنه من �سجون االحتالل بعد اعتقال ا�ستمر ثالث �سنوات، ي�سار اإىل اأّن 
ذات االأجهزة طالبت عائلة ع�سيدة بت�سليم جنلها فور االإفراج عنه من �سجون االحتالل، 
اأنَّ ع�سيدة طالب يف جامعة النجاح الوطنية. كما اختطفت من بلدة ع�سرية  كما يذكر 

ال�سمالية حذيفة كمال �سواحلة بعد ا�ستدعائه للمقابلة 
ر فرا�ض اطبي�ض من قرية حدب الفوار،  ٭ ويف حمافظة اخلليل: اختطفت االأ�سري املحرَّ
علمًا اأنه خمتطف �سابق، كما اختطفت راأفت حممد ال�سوابكة بعد مداهمة منزله يف خميم 

الفوار وم�سادرة حا�سوبه. 

بتاريخ 2010/8/9م: 
االأ�سريين  املدينة  من  ا�ض  عبَّ �سلطة  اأمن  اأجهزة  اختطفت  طولكرم:  حمافظة  يف  ٭ 
�سا  تعرَّ اأنهما  علمًا  للمقابلة؛  ا�ستدعائهما  بعد  زقوت  وك�ساب  حجر  اأبو  با�سل  رين:  املحرَّ

لالختطاف عدة مرات �سابقًا.
٭ ويف حمافظة نابل�ض: مَتَّ اختطاف ُمفدى �سعادة ال�سويل من ع�سرية ال�سمالية بعد 

مداهمة منزله.
ر ح�سام حامت اأبو لبدة من املدينة  ٭ ويف حمافظة قلقيلية: متَّ اختطاف االأ�سري املحرَّ
 18 قاربت  طويلة  ولفرتات  مرات  عدة  �سابق  اأنه خمتطف  علمًا  للمقابلة؛  ا�ستدعائه  بعد 
�سهرًا، وكان قد ُحكم عليه ع�سكريًا بال�سجن ملدة 11 �سهرًا، وقد اأفرج عنه قبل اأ�سبوعني 
من �سجون فريق »اأو�سلو«. كما اختطفت االأجهزة من املدينة الدكتور ع�سام �ساور الكاتب 
ال�سحفي يف �سحيفة »فل�سطني« اليومية ال�سادرة يف مدينة غزة ب�سبب كتاباته ال�سحفية 
الناقدة لعمل �سلطة عبا�ض يف ال�سفة. ي�سار اإىل اأنَّ �ساور �سغل من�سب نقيب اأطباء االأ�سنان 
لالإقامة  اأخ�سع  كما  عبا�ض  اأمن  اأجهزة  قبل  من  مرات  عدة  اُختطف  وقد  املحافظة،  يف 

اجلربية. 
وهما  احلاليقة،  �سبح  وعطية  عي�سى  ال�سقيقني  اختطفت  اخلليل:  حمافظة  ويف  ٭ 
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م�سادر  واأكدت  اخلليل.  ال�سيوخ يف حمافظة  بلدة  �سكان  من  ران  واأ�سريان حمرَّ عامالن 
موثوق بها من عائلة احلاليقة باأنَّ اأربع �سيارات تابعة للجهاز املذكور م�سحوبة ب�سيارات 
�سرطة واأمن وطني؛ اقتحمت حي )�سعب ح�سني( يف البلدة، وقاموا باأعمال تفتي�ض دقيقة 
يف منزل املواطن عي�سى �سبح حاليقة )46عامًا( ثم قاموا باختطافه. واأفادت امل�سادر 
تفتي�ض  باأعمال  وقامت  البلدة،  �سرق  )�سماك(  حي  اإىل  هت  توجَّ ذاتها  القوة  باأنَّ  نف�سها 
مماثلة ملنزل �سقيقه عطية �سبح )49عامًا(، وقاموا اأي�سًا باختطافه؛ علمًا اأن ال�سقيقني 
 6 من  اأك��رث  منهما  واح��د  كلُّ  واأم�سى  االحتالل،  �سجون  من  ران  حم��رَّ اأ�سريان  احلاليقة 

�سنوات يف ال�سجون ال�سهيونية. 

بتاريخ 2010/8/10م:
ر حممد �سالمة  ٭ يف حمافظة بيت حلم: اختطفت االأجهزة »الدايتونية« االأ�سري املحرَّ
اجلواري�ض بعد اقتحام منزله يف خميم عايدة فور االإفراج عنه من �سجون االحتالل بعد 

اعتقال دام �سنة.
ر اأحمد �سليم �سالطنة من بلدة  ٭ ويف حمافظة جنني: اختطفت القيادي االأ�سري املحرَّ
جبع بعد اقتحام منزله والعبث مبحتوياته، وهو يعاين من املر�ض وقد تعر�ض لالختطاف 

�سابقًا. 
٭ ويف حمافظة رام اهلل:اختطفت الطالب يف جامعة بريزيت اإ�سالم اإبراهيم حاليقة 
اأنَّ اختطاف احلاليقة جاء بعد رف�سه التوجه اإىل  من بلدة ال�سيوخ ق�ساء اخلليل. يذكر 

مقرات تلك االأجهزة بعد ا�ستدعائه للمقابلة. 
ر جاد اهلل الرجوب )40 عامًا( من بلدة دورا بعد مداهمة  ٭ كما اختطفت االأ�سري املحرَّ

بيته يف البلدة، وهو خمتطف �سابق. 

بتاريخ 2010/8/11م:
٭ يف حمافظة نابل�ض: مت اختطاف فاير الب�ستاوي بعد مداهمة منزله يف املدينة، مع 

العلم اأنه خمتطف �سابق، و�سقيق املختطف فاروق الب�ستاوي. 
بلدية  يف  املوظف  املدينة  يف  عبا�ض  اأم��ن  اأجهزة  اختطفت  قلقيلية:  حمافظة  ويف  ٭ 

ة مرات ولفرتات طويلة.  قلقيلية فرا�ض عودة، وهو خمتطف �سابق عدَّ
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بتاريخ 2010/8/14م:
جالل  ر  املحرَّ االأ�سري  ا�ض  عبَّ �سلطة  اأم��ن  اأجهزة  اختطفت  اهلل:  رام  حمافظة  يف  ٭ 
امل�سلود بعد ا�ستدعائه للمقابلة؛ علمًا اأنه اأم�سى قرابة ثمانية اأ�سهر متوا�سلة لدى »وقائي« 

ا�ض يف �سجن بيتونيا. عبَّ
٭ ويف حمافظة طولكرم:اختطفت مدير عام وزارة االأوقاف ال�سيخ بالل خمي�ض )52 
ر،  عامًا( بعد اقتحام منزله وتفتي�سه بطريقة همجية. يذكر اأنَّ ال�سيخ خمي�ض اأ�سري حمرَّ
اأنَّه يعاين من عدة  االأق�سى، كما  انتفا�سة  ا�ض قبل  اأمن عبَّ اأجهزة  �سابق لدى  وخمتطف 

اأمرا�ض مزمنة. 
ر اأنور حرب من بيت اأوال بعد ا�ستدعائه  ٭ ويف حمافظة اخلليل: اختطفت االأ�سري املحرَّ
ت مداهمة منزله، وتفتي�سه والعبث مبحتوياته بعد �ساعات من اختطافه. للمقابلة، حيث متَّ

بتاريخ 2010/8/17م:
اأ�سعد ريحان  ا�ض من بلدة تل حممد  اأمن عبَّ ٭ يف حمافظة نابل�ض: اختطفت اأجهزة 
ة  عدَّ �سابقًا  لالختطاف  �سا  تعرَّ اأنَّهما  علمًا  للمقابلة؛  ا�ستدعائهما  بعد  رم�سان  ومهند 
ات، كما اختطفت عدي ال�سوبكي بعد مداهمة منزله يف حي خلة العامود باملدينة؛ علمًا  مرَّ

اأنَّه خمتطف �سابق.
بعد  ثابت  د  حممَّ ب��ريزي��ت  جامعة  يف  الطالب  اختطفت  اهلل:  رام  حمافظة  ويف  ٭ 

ا�ستدعائه للمقابلة. 

بتاريخ 2010/8/18م:
االت�ساالت  �سركة  يف  املدير  النَّجار  مازن  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  نابل�ض:  حمافظة  يف  ٭ 
اأ�سهر   6 الأكرث من  �سابق  وهو خمتطف  ال�ساحية،  منزله يف حي  اقتحام  بعد  الفل�سطينية 
تعر�ض خاللها لتعذيب وح�سي، ُنقل ب�سببه اإىل امل�ست�سفى عدة مرات، وقد اأفرج عنه يف املرة 
املا�سية نتيجة تردي و�سعه ال�سحي؛ حيث اأُجريت له عملية القلب املفتوح فور االإفراج عنه.
بعد  املدينة  من  ن��زال  �سالح  االأع��م��ال  رج��ل  اختطاف  متَّ  قلقيلية:  حمافظة  ويف  ٭ 

ا�ستدعائه للمقابلة.
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بتاريخ 2010/8/23م:
ا�ض على امل�ساجد  ٭ يف حمافظة نابل�ض: وا�ستمرارًا للحرب التي ت�سّنها اأجهزة اأمن عبَّ
الكرمي يف  القراآن  اأع�ساء جلنة حتفيظ  الكرمي، اختطفت جميع  القراآن  ومراكز حتفيظ 
وال�سيخ م�سطفى  اللجنة،  مدير  ملح�ض  نور  ال�سيخ حممد  من  كالًّ  فاختطفت  املحافظة، 
ال�سافعي،  االإم��ام  م�سجد  اإم��ام  دويكات  �سبتي  وال�سيخ  علي،  االإم��ام  م�سجد  اإم��ام  الكوين 
حمن بانا، وال�سيخ حميي الدين، علمًا اأّن ال�سيخ البانا مّت اختطافه بالتزامن  وال�سيخ عبد الرَّ
مع اإفراج عن ابنه حممد بعد اختطاف ا�ستمر 8 �سهور بعد اإنهائه حلكم ع�سكري كانت قد 

اأ�سدرته حمكمة ع�سكرية �سّده.
٭ ويف حمافظة قلقيلية: �سّنت اأجهزة اأمن عبا�ض حملة مداهمات واختطافات وا�سعة 
اإبراهيم  وع�سام  �سعيد  كمال  ال�سيخ  من  كلٌّ  املختطفني  بني  من  وعرف  جيو�ض  بلدة  يف 
ر موؤيد نوفل بعد  ا�ض يف املدينة باختطاف االأ�سري املحرَّ �سبيطة، كما قامت »خمابرات« عبَّ
االإفراج عنه ب�ساعتني من �سجون االحتالل بعد اعتقال دام 6 �سنوات، واختطفت االأ�سري 
ر نر هندي  ر و�سفي حمودة بعد مداهمة منزله، كما اأعادت اختطاف االأ�سري املحرَّ املحرَّ
زيد، يذكر اأّن كالًّ من حمودة وزيد اختطفا �سابقًا، واأم�سيا فرتات طويلة يف �سجون �سلطة 

ا�ض. عبَّ
وا�سعة يف مدينة  ا�ض حملة اختطافات  اأمن عبَّ اأجهزة  �سّنت  ٭ ويف حمافظة اخلليل: 
ال�سيخ حممد مو�سى  كلٌّ من:  ُعرف منهم  ون�سطاء حما�ض،  قيادي  دورا طالت عدًدا من 
احلروب اإمام م�سجد دورا الكبري، وال�سيخ ح�سني مو�سى احلروب موؤذن م�سجد دورا الكبري، 
و�سامل احلروب مدير مكتب النائب ال�سيخ نايف الرجوب، وحممد حرب خالف. ويف بلدة 
ا�ض حممد فايز زيتون حاليقة )28  ال�سيوخ اإىل ال�سرق من املدينة اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
عامًا( من منزله يف حي قفان خمي�ض بعد اأن اقتحمت حي النائب يف املجل�ض الت�سريعي 
الفل�سطيني �سمرية حاليقة للمرة الثانية خالل �سهر اآب احلايل، وكان ال�ساب املذكور يعمل 
�سائًقا لدى النائب حاليقة وهو ابن �سقيق زوجها.ويف بلدة اإذنا هاجمت اأجهزة اأمن �سلطة 
ة اأحياء يف البلدة واختطفوا 10 مواطنني، جلهم من عائلة النائب حممد مطلق  ا�ض عدَّ عبَّ
اأبو جحي�سة، بينهم جناله جماهد ومعتز، علمًا اأن معتز اأفرج عنه قبل يومني من �سجون 
اأجهزة اأمن عبا�ض.اإىل ذلك قال النائب حممد الطل: اإن عنا�سر تلك االأجهزة اختطفت 
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مدير مكتبه ن�سار عبد اللطيف الطل من منزله يف بلدة الظاهرية جنوب غرب اخلليل، 
ة اأمرا�ض، وكذلك  واأ�ساف اأنها اختطفت امل�سن �سحادة يون�ض الطل )60 عامًا(، ويعاين عدَّ

عدنان حممود الطل وحممد اأحمد جراد الطل.
٭ ويف حمافظة جنني: �سنَّت حملة اختطافات وا�سعة يف املحافظة طالت عدًدا من اأبرز 
قباطية  نزال من  مفيد  ال�سيخ  كلٌّ من  املختطفني  قيادي احلركة؛ حيث عرف من �سمن 
املدينة،  من  جرار  عبداجلبار  ال�سيخ  والقيادي  جبع،  من  عون  اأبو  نزيه  ال�سيخ  والقيادي 
رون وتعر�سوا لالختطاف من قبل ذات االأجهزة.  ي�سار اإىل اأن القياديني الثالثة اأ�سرى حمرَّ
من  معطان  البا�سط  عبد  القيادي  ر  املحرَّ االأ�سري  اهلل:اختطفت  رام  ٭ ويف حمافظة 

برقا بعد اأ�سبوع من االإفراج عنه من �سجون االحتالل، وهو ع�سو جمل�ض قروي برقا. 
ا�ض حملة مداهمات للعديد من منازل  ٭ ويف حمافظة طوبا�ض: �سنَّت اأجهزة اأمن عبَّ
اأن�سار ون�سطاء احلركة يف قرية طمون، وُعرف من �سمن املختطفني الطالب بالل ب�سارات 
بعد مداهمة منزله بعد منت�سف الليل، يذكر اأنَّ حملة املداهمات مّتت بالتزامن مع وجود 

قوات االحتالل يف البلدة، واعتقالها اأحد اأن�سار »اجلهاد االإ�سالمي«.

بتاريخ 2010/8/24م:
ل� »كتائب  العام  القائد  امل�سعطي،  اأحمد  ا�ض على اختطاف  اأمن عبَّ اأجهزة  اأقدمت  ٭ 
يف  فل�سطني،  لتحرير  ال�سعبية  للجبهة  الع�سكري  اجلناح  م�سطفى«،  على  اأب��و  ال�سهيد 
االحتالل  جي�ض  ف�سل  الذي  الوقت  يف  وذلك  الغربية(،  ال�سفة  )�سمال  نابل�ض  حمافظة 
اأنَّ ذات االأجهزة  واأّكد �سهود عيان  اأو اغتياله.  التمكن من اعتقاله  االآن  ال�سهيوين حتى 
قامت مبحا�سرة حمل جتاري و�سط مدينة نابل�ض، كان القائد امل�سعطي موجودًا فيه، ومن 
ثّم اقتحامها املحل واختطافها امل�سعطي و�سط حالة من اال�ستنفار. يذكر اأّن امل�سعطي من 
ر اأُفرج عنه يف العام 2005 بعد اأن اأم�سى  قرية دير احلطب �سرقي نابل�ض، وهو اأ�سري حمرَّ
�سبع �سنوات يف �سجون االحتالل وهو مطلوب لقوات االحتالل منذ العام 2006. كما ي�سار 
ة طويلة، وقد  ا�ض منذ مدَّ �ض للمالحقة من قبل خمتلف اأجهزة اأمن عبَّ اإىل اأنَّ امل�سعطي يتعرَّ
ة مرات، وعر�ست عليه ت�سليم نف�سه مقابل احل�سول على اإعفاء من  حاولت اختطافه عدَّ

ها خيانية. هاينة، اإالَّ اأنَّه رف�ض كافة عرو�ض تلك االأجهزة وعدَّ ال�سَّ
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بتاريخ 2010/8/25م:
زيد من  اأحمد  القيادي  ا�ض  عبَّ �سلطة  اأمن  اأجهزة  رام اهلل: اختطفت  ٭ يف حمافظة 
ر وخمتطف �سابق، كما وا�سلت حملتها �سد ن�سطاء  خميم اجللزون؛ علمًا اأنه اأ�سري حمرَّ
الكتلة االإ�سالمية يف جامعة بريزيت، واختطفت رئي�ض جمل�ض الطلبة ال�سابق اأمين اأبو عرام 
ر اأفرج عنه قبل اأ�سبوعني فقط من �سجون االحتالل،  من بلدة بريزيت؛ علمًا اأنه اأ�سري حمرَّ
وخمتطف �سابق من قبل ذات االأجهزة قبل اعتقاله من قبل االحتالل، كما اختطفت ح�سن 

خليل حماد من قلنديا بعد ا�ستدعائه للمقابلة. 
ت �سليمان �سالح، وعاطف  ٭ ويف حمافظة نابل�ض: اختطفت من بلدة عقربا كالًّ من عزَّ

مالك ديرية، وغالب جرب ميادمة؛ علمًا اأنَّ ديرية اإمام م�سجد بالل بن رباح يف البلدة.
٭ ويف حمافظة اخلليل: مَتَّ اختطاف يا�سر عمرو من قرية املجد، وهو خمتطف �سابق 
ر اأم�سى قرابة عامني يف االعتقال االإداري لدى االحتالل، وم�سى على االإفراج  واأ�سري حمرَّ
عنه �سهر واحد، كما اختطفت اأجهزة اأمن عبا�ض من بلدة دورا راأفت حممد اأحمد الّرجوب 
واأحمد  ال�سقيقني فار�ض  بلدة بيت عوا اختطفت  النائب نايف الرجوب. ومن  ابن �سقيقة 
ر اعتقل عدة  امل�ساملة. كما اختطفت املهند�ض ندمي اأبو خلف من املدينة؛ علمًا اأنه اأ�سري حمرَّ
�ض لالختطاف �سابقًا من قبل اأجهزة اأمن عبا�ض  مرات لدى قوات االحتالل، وكان قد تعرَّ

يف املدينة، كما متَّ ف�سله من وظيفته قبل عام على خلفية االنتماء ال�سيا�سي. 
٭ ويف حمافظة قلقيلية: اختطفت اإمام م�سجد بلدة حجة ال�سيخ حممود الربع، واالأ�سري 
املحرر االأ�ستاذ علي اجلدع من قرية حبلة، والطالب يف جامعة النجاح عماد مراعبة من 
اأّنهم جميعًا تعر�سوا  قرية را�ض عطية، واالأ�ستاذ ب�سام عيد من قرية جين�سافوط؛ علمًا 

لالختطاف عدة مرات �سابقًا. 
بعد  طاف�ض  خالد  النائب  جنل  طاف�ض  م�سعب  اختطفت  حلم:  بيت  حمافظة  ويف  ٭ 
مداهمة منزله يف بلدة زعرتة. يذكر اأنَّ طاف�ض طالب يف جامعة الريموك يف االأردن، وكان 
ة اأخرى الإمتام درا�سته، اإالَّ اأّنه  فر مرَّ قد رجع اإىل اأهله يف العطلة ال�سيفية، ثم حاول ال�سَّ
ُمنع من قبل قوات االحتالل. كما اختطفت كالًّ من االأ�سري املحّرر فار�ض احل�سنات، ورمزي 
عدنان اأبو ياب�ض، ومراد �سميح اأبو ياب�ض بعد مداهمة منازلهم يف املدينة؛ علمًا اأنهم جميعًا 
�سوا لالختطاف �سابقًا، كما ي�سار اإىل اأنَّ مراد معلم متَّ ف�سله من وظيفته على خلفية  تعرَّ
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االنتماء ال�سيا�سي. 
مراد  املحّرر  االأ�سري  اختطاف  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  اأع��ادت  طوبا�ض:  حمافظة  ويف  ٭ 
ات وقد تعر�ض حينها  ة مرَّ �سوافطة بعد ا�ستدعائه للمقابلة؛ علمًا اأنه خمتطف �سابقًا عدَّ

للتعذيب ال�سديد. 
٭ ويف حمافظة جنني: اختطفت القيادي ال�سيخ نائل العمور )50 عامًا( مدير مدر�سة 
االإميان بعد مداهمة منزله منت�سف الليل، واختطفت راأفت اأبو مراد الذي يعمل حار�ًسا 
ة مرات من قبل االأجهزة  يف مدر�سة االإميان؛ علمًا اأنَّ اأبو مراد والعمور �سبق اأن اختطفا عدَّ

يف املدينة. 
٭ ويف حمافظة طولكرم: اختطفت كالًّ من حممد جالد، وكمال ذياب، وح�سام عو�ض 
اأبو ح�سيب، ومعاوية جنار، وحممد الطويل، وعالء �ساهني. يذكر اأنَّ اأبو ح�سيب تاجر ذهب 
رون، وجميعهم  معروف يف املدينة، كما ي�سار اإىل اأن اجلالد والطويل و�ساهني اأ�سرى حمرَّ

�سوا لالختطاف عدة مرات �سابقًا من قبل اأجهزة اأمن عبا�ض يف املدينة.  تعرَّ

بتاريخ 2010/8/27م:
ر االأ�ستاذ اإياد اإليا�ض  ا�ض االأ�سري املحرَّ ٭ يف حمافظة القد�ض: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ

ربيع من بلدة بيت عنان، علمًا اأّنه خمتطف �سابق لدى اأجهزة اأمن عبا�ض يف رام اهلل.
يون�ض  ال�سيخ  ر  املحرَّ االأ�سري  العبيدية  بلدة  من  اختطفت  حلم:  بيت  حمافظة  ويف  ٭ 
اأوقاف حمافظة  باأعمال مدير  والقائم  العبيدية،  بلدي  الع�سا )56 عامًا( ع�سو جمل�ض 
�ض لالختطاف  ر �سعد الع�سا، وكالهما تعرَّ بيت حلم �سابقًا، كما اختطفت االأ�سري املحرَّ

ة مرات �سابقًا.  عدَّ

بتاريخ 2010/8/28م:
م�ساملة  معت�سم  ر  املحرَّ االأ�سري  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  اختطفت  اخلليل:  حمافظة  يف  ٭ 
ات، وقد اأم�سى اأربع �سنوات يف �سجون  ة مرَّ من بلدة بيت عوا، علمًا اأنَّه خمتطف �سابق عدَّ

االحتالل. 
ر حممد عبد العزيز عا�سي  ٭ ويف حمافظة �سلفيت: اختطفت كالًّ من االأ�سري املحرَّ
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ات  ة مرَّ �ض لالختطاف عدَّ ويو�سف عزت مرعي، من قرية قراوة بني ح�سان، وكالهما تعرَّ
�سابقًا. 

ة  ٭ ويف حمافظة قلقيلية: اختطفت قي�ض ن�سورة من املدينة، وهو خمتطف �سابقًا عدَّ
ات وملُدد طويلة.  مرَّ

بتاريخ 2010/8/29م:
ر مازن  ا�ض اختطاف االأ�سري املحرَّ ٭ يف حمافظة طولكرم اأعادت اأجهزة اأمن �سلطة عبَّ

الزغل من املدينة؛ علمًا اأنه خمتطف �سابق اأكرث من مرة ولفرتات طويلة.
٭ ويف حمافظة قلقيلية: اختطفت اأجهزة اأمن عبا�ض ع�سو املجل�ض البلدي يف املدينة 

ب�سري اأبو عذبة بعد مداهمة منزله يف املدينة.

بتاريخ 2010/8/30م: 
العواودة،  ا�ض كالًّ من طلحة حممود  اأمن عبَّ اأجهزة  ٭ يف حمافظة اخلليل اختطفت 
وخليل عي�سى الرجوب، وعادل حممد العمايرة، وحممود طه العواودة بعد مداهمة منازلهم. 
لبدة من مكان عمله  اأبو  ر ح�سام  املحرَّ االأ�سري  قلقيلية: متَّ اختطاف  ٭ ويف حمافظة 
و�سط املدينة؛ علمًا اأنه خمتطف �سابق، وكان قد ُحكم عليه بال�سجن 11 �سهرًا، وقد اأفرج 

عنه حديًثا بعد اأن اأنهى حمكوميته. 
القراآن  اأكادميية  يف  املدر�ض  �سليم  مهدي  ال�سيخ  اختطفت  نابل�ض:  حمافظة  ويف  ٭ 

الكرمي بنابل�ض؛ علمًا اأنه اختطف �سابقًا عدة مرات. 
٭ ويف حمافظة رام اهلل: متَّ اختطاف الّطالب يف جامعة بريزيت ف�سل العجويل من 

قرية عجول؛ علمًا اأنه طالب يف ال�سنة الثالثة يف كلية الهند�سة.

بتاريخ 2010/8/31م:
ا�ض لياًل، حملة اعتقاالت وا�سعة يف ال�سفة الغربية املحتلة طالت  ٭ �سنَّت اأجهزة اأمن عبَّ
الع�سرات من اأن�سار وكوادر حركة حما�ض يف اأعقاب العملية البطولية التي نفذتها »كتائب 
ام« يف اخلليل بال�سفة الغربية املحتلة ؛ حيث بداأت يف �ساعات امل�ساء حملة اختطافات  الق�سَّ
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يف معظم اأنحاء ال�سفة، ومت حتى ح�سر ما ال يقل عن 150 خمتطفًا، تركزت ب�سكل خا�ض 
يف مدينة اخلليل املحتلة، ويف البلدات التابعة لها، الفتة اإىل وجود عمليات دهم من قبل 
قوات االحتالل من جهة ومن قبل االأجهزة ذاتها من جهة اأخرى، وعرف من بني املختطفني 
ر  ر عمر هندي،االأ�سري املحرَّ ر عارف نوفل، االأ�سري املحرَّ يف حمافظة قلقيلية:االأ�سري املحرَّ
ر عمر ذياب، حممد اأحمد هالل  اأ�سيد ن�سار، االأ�سري املحرَّ ر  قا�سم �سوي، االأ�سري املحرَّ
ا�ض  اأمن عبَّ اأجهزة  ال�سيخ ع�سام لطفي اجلعيدي، كما قامت  ر  االأ�سري املحرَّ )قلقيلية(، 

رتني اإميان ال�سوي وعائ�سة ال�سوي من املدينة. با�ستدعاء االأ�سريتني املحرَّ
٭ ويف حمافظة نابل�ض: حممد اأبو عبيد )دير �سرف(، وق�سي توفيق ذيب )دير �سرف(، 
ر معاذ يو�سف ريحان )تل(، وال�سيخ حممد ربحي املالح- اإمام م�سجد النور  واالأ�سري املحرَّ
رامي  ر  املحرَّ واالأ�سري  )نابل�ض(،  ال�س�سرتي  واأحمد  )نابل�ض(،  الطنبور  ويزيد  )نابل�ض(، 
ر معن �سبارو )نابل�ض(، وتي�سري جواد ال�سايح )نابل�ض(. احلمامي )نابل�ض(، واالأ�سري املحرَّ
)جلقمو�ض(،  احل��اج  البا�سط  عبد  ر  املحرَّ االأ�سري  القيادي  جنني:  حمافظة  ويف  ٭ 
ر ال�سيخ يحيى  ر خالد احلاج )جلقمو�ض(، والقيادي االأ�سري املحرَّ والقيادي االأ�سري املحرَّ
االأ�ستاذ  ر  اأبو عون )جبع(، واالأ�سري املحرَّ ر و�سيم  زيود )�سيلة احلارثية(، واالأ�سري املحرَّ
)جبع(،  غنام  با�سل  واالأ�ستاذ  )قباطية(،  ن��زال  مفيد  وحممد  )زب��وب��ا(،  الزغل  ح�سن 
ر ما�سي الكيالين )�سيلة  ر املهند�ض ثامر �سباعنة )قباطية(، واالأ�سري املحرَّ واالأ�سري املحرَّ

احلارثية(.
زقوت  وك�ساب  اأبو حجر )طولكرم(،  با�سل  املحرر  االأ�سري  ٭ ويف حمافظة طولكرم: 
اأحمد  ر  املحرَّ واالأ�سري  �سم�ض(،  نور  )خميم  اجلابر  تي�سر  ر  املحرَّ واالأ�سري  )طولكرم(، 
اإياد  ر  الع�س�ض )خميم نور �سم�ض(، وحممود الع�س�ض )خميم نور �سم�ض(، واالأ�سري املحرَّ
له  )اأجريت  �سم�ض(  نور  )خميم  ظريفة  اأبو  ون�سال  �سم�ض(،  نور  )خميم  �سلباية  اأ�سعد 
عملية يف رجله حديًثا، واختطفوه رغم عجزه ال�سحي(، وعامر اأبو ليفة )خميم طولكرم(، 
ر فوؤاد ال�سلبي )طولكرم(، والقيادي االأ�سري املحرر حممد اأبو اخلري )خميم  واالأ�سري املحرَّ
النائب  �سم�ض( - جنل  نور  القرعاوي )خميم  ر حازم فتحي  املحرَّ واالأ�سري  �سم�ض(،  نور 
فتحي القرعاوي، اأحمد ريا�ض رداد )�سيدا(- جنل النائب ريا�ض رداد، واالأ�سري املحّرر 

معاذ هر�سة )قفني(.
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٭ ويف حمافظة اخلليل:ال�سيخ حممد عمرو )دورا(، ومنت�سر حممد عمرو )دورا(، 
الطل  اإ�سماعيل  وحمزة  )اخلليل(،  م�سودة  ويو�سف  )اخلليل(،  اخلطيب  فوزي  وحممد 

)الظاهرية(.
ر يون�ض عيا�ض )رافات(، وهو �سقيق املهند�ض  االأ�سري املحرَّ ٭ ويف حمافظة �سلفيت: 
يحيى عيا�ض، وح�سام عبد اهلل )دير بلوط(، و�سعد مرعي )قراوة بني ح�سان(، كما دهمت 
منزيل د.نا�سر عبد اجلواد )دير بلوط( ود.عمر عبد الرازق )�سلفيت( الختطاف ولديهما 
اختطاف  مذكرتي  �سلمتهما  جتدهما  مل  وملَّا  النجاح،  جامعة  يف  الطالبني  و�سعيد  اأوي�ض 
جماعني،  من  زيتاوي  خولة  رة  املحرَّ االأ�سرية  عبا�ض  اأمن  اأجهزة  ا�ستدعت  كما  بحقهما، 
ر جا�سر اأبو عمر املختطف لدى وقائي �سلفيت منذ اأكرث من �سهر. وهي زوجة االأ�سري املحرَّ
ر  املحرَّ واالأ�سري  اأ�سامة �سوافطة )طوبا�ض(،  ر  املحرَّ ٭ ويف حمافظة طوبا�ض:االأ�سري 
)طوبا�ض(،  دراغمة  وحممد  )طوبا�ض(،  دراغمة  واأحمد  )طوبا�ض(،  �سوافطة  فرا�ض 
ر عرفات �سوافطة )طوبا�ض(،  املحرَّ واالأ�سري  نادر �سوافطة )طوبا�ض(،  ر  املحرَّ واالأ�سري 
اأبو عرة  عا�سف  وبالل  امل�سري )عقابا(،  واأحمد طاهر  اأبو عرة )عقابا(،  اأمني  وعمار 
اهلل  عبد  وع��ب��ادة  )ط��م��ون(،  خريو�ض  حممد  علي  ر  امل��ح��رَّ االأ���س��ري  والقيادي  )عقابا(، 
الطوبا�سي )طمون(، واأمين عماد بني عودة )طمون(، وال�سيدالين اآدم عبد العزيز بني 

مطر )طمون(.
حلم(،  )بيت  ال��وردي��ان  ح�سن  القيادي  ر  املحرَّ االأ�سري  حل��م:  بيت  حمافظة  ويف  ٭ 
اإبراهيم  اأحمد  ر حممود ح�سن الورديان )بيت حلم(، وال�سيخ جمال �سعد  واالأ�سري املحرَّ

الوح�ض )زعرتة(.
جامعة  يف  )طالب  م�سعل  معاذ  ال�سحفي  املحرر  االأ�سري  اهلل:  رام  حمافظة  يف  ٭ 
ر  املحرَّ واالأ�سري  بريزيت(،  جامعة  يف  )طالب  عرام  اأبو  اأمين  ر  املحرَّ واالأ�سري  النجاح(، 

اأدهم اأبو عرقوب )طالب يف جامعة بريزيت(، و�سهيل ح�سونة )بيتونيا(.
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في شهر أيلول/ سبتمبر:

بتاريخ 2010/9/1م:
�سد  وا�سعة  وا�ستدعاءات  ومداهمات  اختطافات  حملة  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  �سّنت  ٭ 
قيادات حركة املقاومة االإ�سالمية )حما�ض( واأن�سارها يف جميع حمافظات ال�سفة املحتلة؛ 
حيث مت اختطاف اأكرث من 250 من اأبناء احلركة واأن�سارها يف اأعقاب العملية البطولية 
دهمت  ذاتها  االأجهزة  املحتلة.  الغربية  بال�سفة  اخلليل  يف  الق�سام«  »كتائب  ذتها  نفَّ التي 
وقامت  احلركة،  يف  ون�سطاء  ورموز  وقياديني  نواب  اإىل  تعود  التي  املنازل  مئات  بهمجية 
ن مل جتد  ن ا�ستطاعت اختطافهم، يف حني �سلَّمت ذوي املئات ممَّ باختطاف الع�سرات ممَّ
ها، و�سمن حملتها ال�سر�سة حا�سرت  اأبناءهم اأو اأزواجهم ا�ستدعاءات فورية للح�سور ملقارِّ
االأجهزة ع�سرات امل�ساجد اأثناء �سالة الفجر واختطفت العديد من امل�سلني اأثناء خروجهم 
رات يف �سلفيت وقلقيلية؛ ففي  من ال�سالة. كما قامت با�ستدعاء عدد من االأ�سريات املحرَّ
ر عارف نوفل، واالأ�سري  حمافظة قلقيلية، ُعرف من �سمن املختطفني كلٌّ من: االأ�سري املحرَّ
واالأ�سري  ن�سار،  اأ�سيد  ر  واملحرَّ االأ�سري  �سوي،  قا�سم  ر  املحرَّ واالأ�سري  ر عمر هندي،  املحرَّ
ر ال�سيخ ع�سام لطفي  ر عمر ذياب، وحممد اأحمد هالل )قلقيلية(، واالأ�سري املحرَّ املحرَّ
ال�سوي  اإميان  رتني  املحرَّ االأ�سريتني  با�ستدعاء  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  قامت  كما  اجلعيدي، 

وعائ�سة ال�سوي من املدينة.
)دير  عبيد  اأبو  حممد  من:  كلٌّ  املختطفني  �سمن  من  ُعرف  نابل�ض،  حمافظة  ويف  ٭ 
)تل(،  ريحان  يو�سف  معاذ  ر  املحرَّ واالأ�سري  �سرف(،  )دير  ذيب  توفيق  وق�سي  �سرف(، 
وال�سيخ حممد ربحي املالح- اإمام م�سجد النور )نابل�ض(،ويزيد الطنبور )نابل�ض(، واأحمد 
ر معن �سبارو  ر رامي احلمامي )نابل�ض(، واالأ�سري املحرَّ ال�س�سرتي )نابل�ض(، واالأ�سري املحرَّ

)نابل�ض(، وتي�سري جواد ال�سايح )نابل�ض(.
ر عبد  ٭ ويف حمافظة جنني، ُعرف من �سمن املختطفني كلٌّ من: القيادي االأ�سري املحرَّ
ر خالد احلاج )جلقمو�ض(، والقيادي  البا�سط احلاج )جلقمو�ض(، والقيادي االأ�سري املحرَّ
ر و�سيم اأبو عون )جبع(،  ر ال�سيخ يحيى زيود )�سيلة احلارثية(، واالأ�سري املحرَّ االأ�سري املحرَّ
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واالأ�ستاذ  نزال )قباطية(،  الزغل )زبوبا(، وحممد مفيد  االأ�ستاذ ح�سن  ر  املحرَّ واالأ�سري 
ر  املحرَّ واالأ�سري  )قباطية(،  �سباعنة  ثامر  املهند�ض  ر  املحرَّ واالأ�سري  )جبع(،  غنام  با�سل 
ما�سي الكيالين )�سيلة احلارثية(، واالأ�ستاذ عبد الروؤوف خماي�سة، واالأ�ستاذ �سالمة ب�سام 
غنمة،  جربي  وحممد  الزعبي،  اإبراهيم  وحممود  زايد،  طاهر  ح�سن  واالأ�ستاذ  خماي�سة، 
وفادي بالل �سمارة، وهيثم عبد اهلل حو�سية، وعبادة علي عتيق، وعبيدة راتب الرفاعي، 

ومهدي مر�سد ب�سناق.
ر با�سل اأبو  ٭ ويف حمافظة طولكرم، ُعرف من �سمن املختطفني كلٌّ من: االأ�سري املحرَّ
نور  )خميم  اجلابر  تي�سر  ر  املحرَّ واالأ�سري  )طولكرم(،  زقوت  وك�ساب  )طولكرم(،  حجر 
ر اأحمد الع�س�ض )خميم نور �سم�ض(، وحممود الع�س�ض )خميم نور  �سم�ض(، واالأ�سري املحرَّ
ر اإياد اأ�سعد �سلباية )خميم نور �سم�ض(، ون�سال اأبو ظريفة )خميم  �سم�ض(، واالأ�سري املحرَّ
نور �سم�ض( )اأجريت له عملية يف رجله حديًثا، واختطفوه رغم عجزه ال�سحي(، وعامر اأبو 
ر  ر فوؤاد ال�سلبي )طولكرم(، والقيادي االأ�سري املحرَّ ليفة )خميم طولكرم(، واالأ�سري املحرَّ
ر حازم فتحي القرعاوي )خميم نور  حممد اأبو اخلري )خميم نور �سم�ض(، واالأ�سري املحرَّ
�سم�ض(- جنل النائب فتحي القرعاوي، واأحمد ريا�ض رداد )�سيدا( - جنل النائب ريا�ض 

ر معاذ هر�سة )قفني(. رداد، واالأ�سري املحرَّ
عمرو  حممد  ال�سيخ  م��ن:  ك��لٌّ  املختطفني  �سمن  من  ع��رف  اخلليل،  حمافظة  يف  ٭ 
)دورا(، ومنت�سر حممد عمرو )دورا(، وحممد فوزي اخلطيب )اخلليل(، ويو�سف م�سودة 

)اخلليل(، وحمزة اإ�سماعيل الطل )الظاهرية(.
يون�ض  ر  املحرَّ االأ�سري  من:  كلٌّ  املختطفني  �سمن  من  ُع��رف  �سلفيت،  حمافظة  يف  ٭ 
عيا�ض )رافات( وهو �سقيق املهند�ض يحيى عيا�ض، وح�سام عبد اهلل )دير بلوط(، و�سعد 
رة خولة زيتاوي  االأ�سرية املحرَّ ا�ستدعت االأجهزة ذاتها  مرعي )قراوة بني ح�سان(، كما 
ر جا�سر اأبو عمر املختطف لدى وقائي �سلفيت منذ  من جماعني، وهي زوجة االأ�سري املحرَّ

اأكرث من �سهر.
اأ�سامة  ر  املحرَّ االأ�سري  كلٌّ من:  املختطفني  ٭ ويف حمافظة طوبا�ض، ُعرف من �سمن 
دراغمة  واأح��م��د  )ط��وب��ا���ض(،  �سوافطة  فرا�ض  ر  امل��ح��رَّ واالأ���س��ري  )ط��وب��ا���ض(،  �سوافطة 
ر نادر �سوافطة )طوبا�ض(، واالأ�سري  )طوبا�ض(، وحممد دراغمة )طوبا�ض(، االأ�سري املحرَّ
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ر عرفات �سوافطة )طوبا�ض(، وعمار اأمني اأبو عرة )عقابا(، واأحمد طاهر امل�سري  املحرَّ
ر علي حممد خريو�ض  اأبو عرة )عقابا(، والقيادي االأ�سري املحرَّ )عقابا(، وبالل عا�سف 
)طمون(،  ع��ودة  بني  عماد  واأمي��ن  )ط��م��ون(،  الطوبا�سي  اهلل  عبد  وع��ب��ادة  )ط��م��ون(، 

وال�سيدالين اآدم عبد العزيز بني مطر )طمون(.
ر القيادي  ٭ يف حمافظة بيت حلم، ُعرف من �سمن املختطفني كلٌّ من: االأ�سري املحرَّ
ر حممود ح�سن الورديان )بيت حلم(، وال�سيخ  ح�سن الورديان )بيت حلم(، واالأ�سري املحرَّ

جمال �سعد اأحمد اإبراهيم الوح�ض )زعرتة(.
ر ال�سحفي  ٭ ويف حمافظة رام اهلل، ُعرف من �سمن املختطفني كلٌّ من: االأ�سري املحرَّ
ر اأمين اأبو عرام )طالب يف جامعة  معاذ م�سعل )طالب يف جامعة النجاح(، واالأ�سري املحرَّ
ر اأدهم اأبو عرقوب )طالب يف جامعة بريزيت(، و�سهيل ح�سونة  بريزيت(، واالأ�سري املحرَّ

)بيتونيا(.
ر غ�سان الزغيبي، املوظف املف�سول ه�سام الديراوي. ٭ يف حمافظة جنني: االأ�سري املحرَّ

بتاريخ 2010/9/5م:
ا�ض حمالت االختطاف �سد اأن�سار حركة حما�ض يف جميع  ٭ وا�سلت اأجهزة اأمن عبَّ
واأن�سارها  احلركة  قيادات  من   35 اختطفت  حيث  املحتلة،  الغربية  ال�سفة  حمافظات 
اإىل  واخلليل  اهلل  رام  البطولية يف  »الق�سام«  عمليات  بعد  اختطافهم  مَتَّ  من  لريتفع عدد 
االأ�سري  من:  كالًّ  ا�ض  عبَّ اأم��ن  اأجهزة  اختطفت  اهلل،  رام  حمافظة  ففي  خمتطفًا.   750
ر  ر املهند�ض راين الربغوثي - كفر عني - خمتطف �سابقًا عدة مرات، واالأ�سري املحرَّ املحرَّ
وبا�سم  اأبوفالح،   - حمايل  وطارق  اأبوفالح،   - �سومان  وعدنان  عطارة،   - حممود  عطية 
جمعة- اأبوفالح، ورائد اخلطيب- اأبوفالح، وعالء عبد اهلل حمايل- اأبوفالح، وعوبد اهلل 

ال�ساحلي - خميم �سلواد، وعاطف ال�ساحلي - خميم �سلواد.
 - نابل�ض   - الطاهر  معتز  ر  املحرَّ االأ�سري  من:  كالًّ  اختطفت  نابل�ض،  ٭ ويف حمافظة 
ات، وعمر الوادي - نابل�ض، وهايل عزيز - دير احلطب - خمتطف  ة مرَّ خمتطف �سابقًا عدَّ
نابل�ض - خمتطف   - ا�ستيتية  وم��روان  �سابق،  نابل�ض - خمتطف   - وب�سار خويرة  �سابق، 
�سابق، واملعلم عبد اهلل اأبو حجلة - نابل�ض، و�ساهر �سالمة - خميم ع�سكر، وخالد �سالمة 
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املهند�ض مهدي  ر  املحرَّ واالأ�سري  نابل�ض،   - يحيى غزال  ر  املحرَّ واالأ�سري  ع�سكر،  - خميم 
ر املهند�ض بكر االأغرب  احلنبلي - نائب رئي�ض بلدية نابل�ض - خمتطف �سابق، االأ�سري املحرَّ
ر ب�سار د�سون - نابل�ض خمتطف �سابق، عثمان اأبو ال�سعود - نابل�ض،  - نابل�ض، واالأ�سري املحرَّ
زاهي  نابل�ض،   - ال�سايح  اأمين  ر  املحرَّ واالأ�سري  نابل�ض،   - العنبتاوي  زياد  ر  املحرَّ واالأ�سري 

حنني - بيت فوريك - خمتطف �سابق.
ر عالء اجلعبة. ا�ض االأ�سري املحرَّ ٭ ويف حمافظة اخلليل: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ

ة  ر يو�سف زقوت - خمتطف �سابقًا عدَّ ٭ ويف حمافظة طولكرم، اختطفت االأ�سري املحرَّ
ات.  مرَّ

ر حارث  ا�ض كالًّ من: االأ�سري املحرَّ اأمن عبَّ ٭ ويف حمافظة قلقيلية: اختطفت اأجهزة 
ات، اأحد طلبة جامعة النجاح الوطنية،  ة مرَّ عو�ض عودة - عزبة �سلمان، خمتطف �سابقًا عدَّ
ر اأحمد �سوياين - قلقيلية - خمتطف  ر رامز عبيد - كفر قدوم، واالأ�سري املحرَّ واالأ�سري املحرَّ
ر عبد الرحمن ق�سوع - قلقيلية - خمتطف �سابق -  �سابق - طالب جامعي، واالأ�سري املحرَّ
ر يو�سف و�ساح عناية - قلقيلية - خمتطف �سابق  طالب يف جامعة النجاح، واالأ�سري املحرَّ

- طالب جامعي.
ر يو�سف قنبز- فرخة  ٭ ويف حمافظة �سلفيت: اختطفت االأجهزة ذاتها االأ�سري املحرَّ

- خمتطف �سابق. 
ر عوين عدنان كميل - قباطية  ٭ ويف حمافظة جنني، متَّ اختطاف كلًّ من: االأ�سري املحرَّ
ر كمال �سباح - خميم جنني، وال�سيخ �سهيل  - خمتطف �سابقًا عدة مرات، واالأ�سري املحرَّ

جالمنة - جنني.

بتاريخ 2010/9/6م:
منزله  اأم��ام  من  النت�سة  اأجمد  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  اختطفت  اخلليل:  حمافظة  يف  ٭ 
يف �سارع ال�سالم يف اخلليل، واختطفت حممود عي�سى غنام املدر�ض يف مدر�سة االأن�سار 
التابعة للجمعية االإ�سالمية يف يطا. كما قامت عنا�سر من االأجهزة ذاتها باقتحام م�سجد 
ر غ�سان كراجة، علمًا اأن كراجة  الرباط يف حلحول واختطفت اإمام امل�سجد االأ�سري املحرَّ
ة مرات،  ر اأم�سى اأكرث من 5 �سنوات يف �سجون االحتالل، وهو خمتطف �سابق عدَّ اأ�سري حمرَّ
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كما اختطفت اأي�سًا �سقيقه عدنان كراجة. 
ا�ض من بلدة اليامون كالًّ من االأ�ستاذ  ٭ ويف حمافظة جنني: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
ر ال�سيخ هيثم جعربي، كما اختطفت يف مدينة نابل�ض االأ�سري  ح�سن طاهر، واالأ�سري املحرَّ
اختطفت جنل  كما  فقوعة،  قرية  م�ساد من  فوؤاد  وميالد  م�ساد،  فوؤاد  نزيه  اأحمد  ر  املحرَّ
واأثناء  الهيجا من خميم جنني.  اأبو  ال�سالم جمال  اأبوالهيجا عبد  االأ�سري جمال  القيادي 
اإحياء امل�سلني لليلة القدر املباركة، داهم عنا�سر من االأجهزة ذاتها يف بلدة برقني امل�سجد 
ر املعلم حممود الق�سرواي  ال�سرقي )م�سجد عمر بن اخلطاب(، واختطفوا االأ�سري املحرَّ
ذاتها كالًّ من: م�سطفى  القرية  اختطفوا من  كما  ات،  مرَّ ة  �سابق عدَّ اأنَّه خمتطف  علمًا 
ة  جرار وحممد �سبح وعبادة عتيق بعد مداهمة منازلهم، وجميعهم خمتطفون �سابقًا عدَّ

ات.  مرَّ
٭ ويف حمافظة نابل�ض: اختطفت االأجهزة ذاتها من بلدة ع�سرية ال�سمالية كالًّ من: 
اأحمد نظام حمادنة وحازم البريواي ون�سال ال�سويل، ي�سار اإىل اأّن حمادنة طالب يف جامعة 

النجاح الوطنية. 
ا�ض قرية قراوة بني ح�سان واختطفت  ٭ ويف حمافظة �سلفيت: داهمت اأجهزة اأمن عبَّ
بعد  عامًا(   16( العربي  حممد  العزيز  وعبد  عامًا(   15( مرعي  اهلل  حمد  احلميد  عبد 
ر جهاد عبد احلميد �سالمة من بلدة بديا  مداهمة منزليهما. كما اختطفت االأ�سري املحرَّ

بعد ا�ستدعائه للمقابلة، علما اأنه خمتطف �سابق.
ا�ض الطالب اجلامعي جالل قزمار  ٭ ويف حمافظة قلقيلية: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ

من عزبة �سلمان، علمًا اأنَّه خمتطف �سابق. 
ر زياد اخل�سور بعد  ا�ض االأ�سري املحرَّ ٭ ويف حمافظة القد�ض: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
بة من عائلته اأّن االأجهزة ذاتها  مداهمة حمله التجاري يف بلدة بدو، كما اأكدت م�سادر مقرَّ
نقلت اخل�سور اإىل امل�ست�سفى بعد تعّر�سه الإ�سابة بالراأ�ض جّراء تعّر�سه لل�سرب باأعقاب 

امل�سد�سات من قبل عنا�سر االأجهزة ذاتها. 
عطري  معن  من:  كالًّ  املدينة  من  ذاتها  االأجهزة  اختطفت  طولكرم:  حمافظة  ويف  ٭ 
وجماهد ال�سيد ومعاذ االأ�سقر واأمين اأبو �سفاقة، يذكر اأّن عطري طالب يف جامعة النجاح. 
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بتاريخ 2010/9/7م:
ر اأ�سرف ع�سفور من  ا�ض االأ�سري املحرَّ ٭ يف حمافظة اخلليل: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
منزل اأحد اأقربائه، علمًا اأّن االأجهزة ذاتها كانت قد داهمت منزل ع�سفور ثالث مرات 
كبريًا من  مبلغًا  و�سادرت  منزله،  بتفتي�ض  قامت  اختطافه، حيث  اأجل  من  يومني،  خالل 
ر اعتقل عدة مرات وخمتطف �سابق من قبل االأجهزة  املال.ي�سار اإىل اأّن اأ�سرف اأ�سري حمرَّ
ابق. كما اأعادت اختطاف الطالب يف  �ض لتعذيب وح�سي يف االختطاف ال�سَّ ذاتها، وقد تعرَّ
املدينة، وهو طالب يف جامعة اخلليل  اأبو حديد من  ر حممد  االأ�سري املحرَّ جامعة اخلليل 

وخمتطف �سابق اأفرج عنه قبل اأ�سبوعني من �سجون االأجهزة ذاتها. 
ا�ض حممد عبد احلفيظ الرابي )55  ٭ ويف حمافظة نابل�ض: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ

عامًا( من بلدة بديا بعد ا�ستدعائه للمقابلة. 
ر جمال جربوع من  ا�ض االأ�سري املحرَّ ٭ ويف حمافظة �سلفيت: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ

ات.  ة مرَّ خميم ع�سكر بعد مداهمة منزله، علمًا اأنه خمتطف �سابق عدَّ

بتاريخ 2010/9/10م:
بعد  طه  وجدي  ر  املحرَّ االأ�سري  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  اختطفت  اخلليل:  حمافظة  يف  ٭ 
ة مرات، كما  �سابق عدَّ البوليتكنك، وخمتطف  للمقابلة، وهو طالب يف جامعة  ا�ستدعائه 

اختطفت عّز الدين م�سك، وهو اإمام م�سجد حمزة بن عبد املطلب يف املدينة. 
قرية  من  انخيلي  علي  اهلل  عبد  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  جنني:اختطفت  حمافظة  ويف  ٭ 
ولفرتات طويلة من  �سابق عدة مرات  اأنَّه خمتطف  علمًا  للمقابلة،  ا�ستدعائه  بعد  فقوعة 
ا�ض، وهو �سقيق املختطف املهند�ض اأحمد علي انخيلي، واملحكوم لدى  قبل اأجهزة اأمن عبَّ

ة �سنتني.  االأجهزة ذاتها بال�سجن ملدَّ

بتاريخ 2010/9/12م:
ا�ض املهند�ض ف�سل البيتاوي جنل النائب  ٭ يف حمافظة نابل�ض اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
يف املجل�ض الت�سريعي ال�سيخ حامد البيتاوي بعد مداهمة منزله فجرًا، علمًا اأّن ف�سل اأ�سري 
ة مرات. كما اختطفت  ة �سنوات يف �سجون االحتالل وخمتطف �سابق عدَّ ر، اأم�سى عدَّ حمرَّ
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اأّن  ر جماهد حمامي بعد مداهمة منزله يف حي ال�ساحية يف املدينة، يذكر  االأ�سري املحرَّ
ابقة. �ض للتعذيب ال�سديد يف االختطافات ال�سَّ احلمامي خمتطف �سابق، وكان قد تعرَّ

 بتاريخ 2010/9/17م:
ا�ض من قرية �سقبا كالًّ من م�سطفى  ٭ يف حمافظة رام اهلل: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
اأبو �سليم واأحمد ح�سان، كما اختطفت معتز �ساهر الربغوثي من قرية كوبر، وح�سني لداودة 
اخلواجا  وحمادة  عمرية  �سالح  من  كالًّ  اختطفت  نعلني  بلدة  ومن  القبلية.  املزرعة  من 

ر وخمتطف �سابقًا عدة مرات. واملهند�ض حممد عمرية، علمًا اأن حممد اأ�سري حمرَّ
رين وائل العلي وبكر  ٭ ويف حمافظة طولكرم: اختطفت االأجهزة ذاتها االأ�سريين املحرَّ

ات �سابقًا.  ة مرَّ عتيلي علما اأنهما تعر�سا لالختطاف عدَّ
ر لوؤي ازغري، كما قامت با�ستدعاء  ٭ ويف حمافظة اخلليل: مت اختطاف االأ�سري املحرَّ
ر اأكرم دعنا بعد �ساعات من االإفراج عنه من �سجون االحتالل، كما اختطفت  االأ�سري املحرَّ

اإبراهيم نعيم احلاليقة ورامي رزق بعد مداهمة منزليهما. 
رين زكي غالب  ا�ض االأ�سريين املحرَّ ٭ ويف حمافظة قلقيلية: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
�سجون  يف  العامني  قرابة  اأم�سيا  اأنهما  علمًا  املدينة،  من  ن��زال  ع��ادل  د  وحممَّ ال�سنطي 

االحتالل، وجاء اختطاف ال�سنطي بعد اأيام من اإفراج قوات االحتالل عنه. 
ا�ض حممد اإبراهيم عمارنة من يعبد،  ٭ ويف حمافظة جنني: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
اختطفت  عرابة  بلدة  ومن  ذاتها،  االأجهزة  قبل  من  �سابق  خمتطف  العمارنة  اأن  علمًا 
حممد  و  �سيباين  ح�سني  �سيبانيواأحمد  حممود  و  �سيباين  ح�سام  حازم  كالًّمن  االأجهزة 

رون من �سجون االحتالل.  ح�سني �سيباين، علمًا اأنهم جميعًا اأ�سرى حمرَّ
�سليم  ر  املحرَّ االأ�سري  املدينة  من  ذاتها  االأجهزة  اختطفت  �سلفيت:  حمافظة  ويف  ٭ 
امل�سري  اأن  بني ح�سان، علمًا  امل�سري وعبد فرج، كما اختطفت معتز مرعي من قراوة 

خمتطف �سابق لدى االأجهزة ذاتها. 

بتاريخ 2010/9/18م:
ر عالء ح�سني  ا�ض اختطاف االأ�سري املحرَّ ٭ يف حمافظة �سلفيت: اأعادت اأجهزة اأمن عبَّ



الكتاب الأ�سود )4(13٨ 

االأ�سري  نابل�ض  يف  عبا�ض  »وقائي«  اختطف  كما  منزله،  مداهمة  بعد  جماعني  من  مديني 
كان  حيث  املدينة،  يف  رفيديا  م�ست�سقى  يف  وجوده  اأثناء  جماعني  من  غازي  موؤيد  ر  املحرَّ
ة  اأنَّ غازي خمتطف �سابق عدَّ موجودًا برفقة ولده املري�ض الإجراء عملية جراحية، علمًا 

مرات من قبل االأجهزة ذاتها. 
حممد  ر  املحرَّ االأ�سري  اختطاف  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  اأع��ادت  اخلليل:  حمافظة  ويف  ٭ 
الق�سقي�ض من حلحول، علمًا اأنه كان قد اختطف �سمن احلملة التي �سّنتها االأجهزة ذاتها 
ر نافذ بايل بعد اقتحام منزله يف  ومّت االإفراج عنه قبل العيد، كما اختطفت االأ�سري املحرَّ
عثمان  ر حمزة  املحرَّ االأ�سري  واختطت  ذاتها،  االأجهزة  لدى  �سابق  وهو خمتطف  املدينة، 
العويوي بعد اقتحام منزله والعبث مبحتوياته، وهو �سقيق ال�سهيد عبا�ض العويوي وخمتطف 

ة مرات.  �سابق عدَّ
ر عا�سم ع�سيدة  املحرَّ االأ�سري  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  اختطفت  نابل�ض:  ٭ ويف حمافظة 
من قرية تل بعد اقتحام منزله يف القرية، علمًا اأنه �سقيق ال�سهيد الق�سامي ن�سر ع�سيدة 
ر  وخمتطف �سابق عدة مرات من قبل االأجهزة ذاتها. كما اختطفت من املدينة االأ�سري املحرَّ
براء حممد اأبو جعفر، وهو طالب يف جامعة النجاح وخمتطف �سابق لدى االأجهزة ذاتها. 

ر ربيع عمر  ا�ض اختطاف االأ�سري املحرَّ ٭ ويف حمافظة طولكرم: اأعادت اأجهزة اأمن عبَّ
اأبو زينة من �سويكة، وكالهما  ر حممد  من خميم نور �سم�ض، كما اختطفت االأ�سري املحرَّ

ات �سابقًا من قبل خمتلف االأجهزة ذاتها يف املدينة. ة مرَّ �ض لالختطاف عدَّ تعرَّ
ر و�سيم اأبو عون من  ا�ض االأ�سري املحرَّ ٭ ويف حمافظة جنني: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
واختطفت  الوطنية،  النجاح  جامعة  يف  العليا  الدرا�سات  كلية  يف  طالب  وهو  جبع،  قرية 
االأجهزة  لدى  �سابق  وخمتطف  النجاح  جامعة  يف  طالب  وهو  جلبون،  من  الرب  اأبو  عمر 
جمال  االأ�سري  القيادي  جنل  الهيجا  اأبو  جمال  عماد  ر  املحرَّ االأ�سري  اختطفت  كما  ذاتها، 
ا�ض منذ قرابة  اأبو الهيجا و�سقيق املختطف عبد ال�سالم اأبو املختطف لدى »خمابرات« عبَّ

ثالثة اأ�سابيع. 
من  حلبية  اإ�سماعيل  باختطاف  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  قامت  القد�ض:  حمافظة  ويف  ٭ 
ا�ستهدافها  من  �سّعدت  ذاتها  االأجهزة  اأنَّ  علمًا  القد�ض،  جامعة  يف  طالب  وهو  اأبودي�ض، 
من  البو  فار�ض  من  كالًّ  اختطفت  حيث  اجلامعة،  يف  االإ�سالمية  الكتلة  واأن�سار  لن�سطاء 
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حلحول و بالل ن�سر اهلل من خميم نور �سم�ض. 
ر جمال علقم من  ا�ض االأ�سري املحرَّ ٭ ويف حمافظة بيت حلم: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ

اخل�سر، علمًا اأنَّه اأم�سى اأكرث من ع�سر �سنوات يف �سجون االحتالل ال�سهيوين. 

بتاريخ 2010/9/19م: 
حمافظة  يف  حما�ض  حركة  ق��ادة  اأح��د  اختطاف  على  عبا�ض  اأم��ن  اأجهزة  اأقدمت  ٭ 
العبد(  )اأبو  اأبو عيدة  املهند�ض وجيه  وهوالقيادي  املحتلة،  الغربية  ال�سفة  ب�سمال  نابل�ض 
من مقر املحكمة، وذلك على الرغم من معاناته من عدة اأمرا�ض مزمنة. وذكرت امل�سادر 
ر من �سجون االحتالل  ا�ض واأ�سري حمرَّ اأنَّ القيادي اأبو عيدة خُمتطف �سابق يف �سجون عبَّ
ة اأمرا�ض مزمنة واآالم والتهابات يف اأ�سفل العمود الفقري نتيجة  ال�سهيوين، ويعاين من عدَّ
التعذيب ال�سديد وال�سبح املتوا�سل؛ حيث تعّر�ض الأ�سد اأنواع التعذيب على يد اأجهزة اأمن 
عبا�ض وقوات االحتالل. كما اختطفت االأجهزة ذاتها كاًل من املربي معت�سم من�سور من 
القائد جمال من�سور من منزله مبخيم  ال�سهيد  و�سقيق  االإ�سالمي  للن�سيد  الغرباء  فرقة 
بالطة، واملربي االأ�ستاذ فرا�ض طه من فرقة الغرباء للن�سيد االإ�سالمي من منزله مبخيم 

العني قرب نابل�ض.

بتاريخ 2010/9/21م:
٭ اختطفت اأجهزة اأمن عبا�ض، النائب عن حمافظة طولكرم املهند�ض عبد الرحمن 
اإىل طولكرم. وكانت قوة كبرية  بالقوة  واقتياده  ب�سكٍل همجيٍّ  اقتحام منزله  بعد  زيدان، 
اقتحامه  على  تقدم  اأن  قبل  فجرًا  زيدان  النائب  منزل  »فتح«حا�سرت  �سلطة  اأجهزة  من 
بعد تك�سري بابه الرئي�سي، ومن ثم قامت القوة بتفتي�ض وحتطيم حمتويات املنزل والعبث 
فيه وم�سادرة الهاتف اجلوال اخلا�ض بالنائب وقطع خط الهاتف عنه، وم�سادرة جهاز 

الكمبيوتر. 
الدين  عالء  رين  املحرَّ االأ�سرى  اخلليل  حمافظة  يف  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  اختطفت  ٭ 
حملة  وا�سلت  االأجهزة  تلك  اأن  اجلعبة.واأو�سحت  وب�سار  النت�سة  وعالء  عجمة  اأبو  اأحمد 
االعتقاالت التي �سنتها يف قرى حمافظة نابل�ض منذ عدة اأيام، حيث اأعادت يف بلدة قبالن 
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ر حممد اأبوزهرة بعد اأيام على االإفراج عنه من �سجونها. اعتقال االأ�سري املحرَّ
٭ ومن قرية تل يف نابل�ض: اختطفت املعلَِّمنينْ اإ�سماعيل حمزة وناجح ع�سيدة والطالب 
يف جامعة النجاح حممود ع�سيدة، كما اختطفت كالًّ من ريحان فوؤاد ريحان وحممد عو�ض 

رم�سان وحممد ا�ستية، والطالب يف الثانوية العامة جا�سم رم�سان. 
املعتقل  �سقيق  وهو  �سوي،  مو�سى  ر  املحرَّ االأ�سري  اختطفت  قلقيلية:  حمافظة  ويف  ٭ 

قا�سم �سوي.

بتاريخ 2010/9/22م:
٭ يف مدينة اخلليل: اختطفت علي حميدات، ومراد زيدات من بلدة بني نعيم، علمًا 
ا�ض قد �سّن حملة  اأّنهما ُف�سال من وظائفهما على خلفية االنتماء ال�سيا�سي. وكان اأمن عبَّ
واأ�سقاء  والد  من  كالًّ  اختطفت  حيث  العائلة،  اأبناء  من  للعديد  وا�ستدعاءات  اختطافات 

حمن ا�سعيد. زوجة القيادي الكرمي؛ وهم بهاء و�سياء، ومعت�سم، وعبد الرَّ
املعتقلني خم�سة  بني  ُعرف من  نابل�ض،  قرى  اعتقاالت يف  نابل�ض: حملة  ويف حمافظة 
رين من بلدة ع�سرية ال�سمالية؛ وهم: القيادي �سرار حمادنة، و�سامر �سواحلة،  اأ�سرى حمرَّ
ونا�سر جرارعة، وهاين حمادنة، واأ�سامة حمادنة، وجميعهم تعر�سوا لالختطاف �سابقًا. 
ومن بلدة تل: عرف القيادي جعفر ريحان وخالد وخلدون ع�سيدة و معاذ ريحان و كما 
اختطفت كالًّ من حممد ع�سيدة واإ�سماعيل هندي وحممد ومثنى وبالل ريحان. كما اعتقل 
ر حمزة القرعاوي جنل النائب فتحي القرعاوي من مكان  اأجهزة اأمن عبا�ض االأ�سري املحرَّ
عمله يف م�ست�سفى رفيديا، وهو اأحد طلبة جامعة النجاح الوطنية، علمًا اأنَّه خمتطف �سابقًا 
ات. كما اختطفت من املدينة ال�سيدالين ب�سار ها�سم واالأ�ستاذ حممد فطوم من  ة مرَّ عدَّ

ات �سابقًا. ة مرَّ البلدة القدمية، علمًا اأنَّ فطوم تعر�ض لالختطاف عدَّ
واأحمد  �سالح،  اأبو  اأحمد  رين  املحرَّ االأ�سريين  اعتقال  متَّ  طولكرم:  حمافظة  ويف  ٭ 

القطاوي من املدينة.
رين عمر هندي  ا�ض االأ�سريين املحرَّ ٭ ويف حمافظة قلقيلية: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
ة مرات �سابقًا، كما اختطفت علي  �ض لالختطاف عدَّ و جنم الدين من�سور وكالهما تعرَّ

من�سور، وهو خمتطف �سابق اأي�سًا.
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ا�ض كالًّ من �سادي دروي�ض ا�ستيه،  اأمن عبَّ اأجهزة  ٭ ويف حمافظة �سلفيت: اختطفت 
و�سائد وفادي ازبيدية علما اأنهم جميعًا تعر�سوا لالختطاف �سابقًا.

بتاريخ 2010/9/24م:
ر اإبراهيم الزير من حمافظة بيت حلم  ا�ض االأ�سري املحرَّ ٭ اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ

بعد ا�ستدعائه للمقابلة.

بتاريخ 2010/9/29م:
رين؛  ا�ض من املدينة ثالثة اأ�سرى حمرَّ ٭ يف حمافظة قلقيلية: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
وهم معت�سم الباز و�سم�ض الدين من�سور وحممد �ستات ملحم، كما اختطفت كالًّ من عبد 
�سوا  البا�سط خيزران ونوفل نوفل وحامت الباز، علمًا اأّن الباز ومن�سور وملحم وخيزران تعرَّ

لالختطاف �سابقًا. 
ر م�سطفى عمر  ا�ض، االأ�سري املحرَّ ٭ ويف حمافظة طولكرم:اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ

ات �سابقًا.  ة مرَّ �ض لالختطاف عدَّ بدير من املدينة، علمًا اأنه تعرَّ
الرجبي من  اأجمد  ر  املحرَّ االأ�سري  االأجهزة ذاتها،  ٭ ويف حمافظة اخلليل: اختطفت 

املدينة، بعد ا�ستدعائه للمقابلة. 
جمدي  املحامي  ر  املحرَّ االأ�سري  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  اختطفت  جنني:  حمافظة  ويف  ٭ 

يا�سني من قرية عانني، علمًا اأنه خمتطف �سابق. 
ا�ض خالد حم�سن العطاري من بلدة  ٭ ويف حمافظة رام اهلل:اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ

دير �سرف غرب نابل�ض بعد ا�ستدعائه للمقابلة.

بتاريخ 2010/9/30م:
ا�ض من بلدة خر�سا االأ�سريين املحررين  ٭ يف حمافظة اخلليل: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
ال�سقيقني خليل و اأحمد عبد اجلليل �سحاتيت بعد اقتحام منزلهما يف القرية، علمًا اأّنهما 
رين من بلدة بيت كاحل، وهم  �سا لالختطاف �سابقًا، كما اختطفت اأربعة اأ�سرى حمرَّ تعرَّ
طه  واملهند�ض  ع�سافرة  اأحمد  وهمام  ع�سافرة  ف�سل  واأحمد  ع�سافرة  اإبراهيم  �سياف 
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ع�سافرة، وهم جميعًا تعر�سوا لالختطاف �سابقًا. 
حمن  الرَّ عبد  ر  املحرَّ االأ�سري  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  اهلل:اختطفت  رام  حمافظة  ويف  ٭ 

م�سطفى حامد من بلدة �سلواد بعد ا�ستدعائه للمقابلة. 
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في شهر تشرين األول/ أكتوبر:

بتاريخ 2010/10/2م: 
وا�سعة يف  ا�ض حملة اختطافات  اأمن �سلطة عبَّ اأجهزة  �سنَّت  ٭ يف حمافظة رام اهلل: 
قرية عابود، حيث داهمت العديد من املنازل، وُعرف من �سمن املختطفني كلٌّ من: مظفر 
في�سل عبد املجيد، وعدي في�سل عبد املجيد، وحممد حممود عبد املجيد، وحممد عبد 

احلي الربغوثي، وعميد حممود �سعيد العبد، وتامر عبد اهلل العبد. 
ر نا�سر بدوي ال�سحاتيت، �سقيق زوجة  ٭ ويف حمافظة اخلليل: اختطفت االأ�سري املحرَّ
وهو  مرة،  الأكرث من  �سابق  اأنه خمتطف  علمًا  دورا،  الق�سامي منري احلروب من  املطارد 
موظف يف اجلمعية اخلريية االإ�سالمية يف دورا. واختطفت من بلدة يطا ال�سيخ ه�سام اأبو 
ر طاهر فطافطة من بلدة بيت كاحل،  زهرة وعدًدا من اأبنائه، كما اختطفت االأ�سري املحرَّ

ومتَّ حتويله ملحاكمة ع�سكرية مبا�سرًة. 
٭ ويف حمافظة نابل�ض: اختطفت جالل احللبوين من املدينة بعد ا�ستدعائه للمقابلة.

بتاريخ 2010/10/4م:
اأ�سامة  املهند�ض  ر  املحرَّ االأ�سري  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  اختطفت  اخلليل:  ٭ يف حمافظة 
مندوب  اختطفت  كما  للمقابلة،  ا�ستدعائه  بعد  الفوار  خميم  من  النجار  ح�سن  حممد 
بعد  الباي�ض  اأمني  االأ�ستاذ  املحافظة  يف  ال�سهداء«  جثامني  ال�سرتداد  الوطنية  »احلملة 

ا�ستدعائه للمقابلة علمًا اأنَّه ال ينتمي للحركة. 
ر عالء  املحرَّ االأ�سري  النجاح  الطالب يف جامعة  اختطاف  نابل�ض: متَّ  ٭ ويف حمافظة 
�سهور   6 ال�  قرابة  واأم�سى  ات،  مرَّ ة  عدَّ �سابق  اأنَّه خمتطف  علمًا  عنبتا،  بلدة  االأعرج من 
ا�ض، واختطفت بالل حممد نياز  ا�ض اخلا�سعة الإمرة حممود عبَّ يف �سجون اأجهزة اأمن عبَّ
عواد من منزله يف قرية عورتا و�سادرت جهاز احلا�سوب اخلا�ض به، كما اأعادت اختطاف 
ر �سهيب حمدان م�سلح وهو �سقيق املختطف �سياء م�سلح، والذي اأ�سدرت  االأ�سري املحرَّ
ا�ض- فيَّا�ض حكمًا بال�سجن لثالث �سنوات قبل اأيام.  �سّده حمكمة ع�سكرية تاأمتر باإمرة عبَّ
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من  فريج  لوؤي  ر  املحرَّ االأ�سري  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  اختطفت  قلقيلية:  حمافظة  ويف  ٭ 
رين ريا�ض احلوتري وحممد طب�سية »اأبو  مكان عمله يف املدينة، واختطفت االأ�سريين املحرَّ
ر القيادي اأنور  رغيد« بعد مداهمة منزليهما يف املدينة، كما اأعادت اختطاف االأ�سري املحرَّ
مراعبة من قرية راأ�ض عطية وهو وكيل وزارة االأوقاف �سابقًا، ويذكر باأّن مراعبة اختطف 

�ض خاللها الأب�سع اأنواع التعذيب.  ات وتعرَّ ة مرَّ �سابقًا عدَّ
براء قرعاوي وذلك  النائب فتحي قرعاوي  ٭ ويف حمافظة رام اهلل: اختطفت جنل 
ر املهند�ض  بعد االعتداء عليه يف مكان عمله يف رام اهلل، واأعادت اختطاف االأ�سري املحرَّ
اأدهم عمر اأبو عرقوب من بعد اأيام من االإفراج عنه حينما ذهب ال�سرتجاع اأغرا�سه التي 
تها على  ا�ض ملنزله �سمن احلملة التي �سنَّ مت م�سادرتها عند اقتحام عنا�سر اأجهزة اأمن عبَّ
من  �سعيد  اإبراهيم  م�سعب  القد�ض  جامعة  يف  الطالب  اختطفت  كما  اأ�سبوع،  قبل  البلدة 

بريزيت اأثناء تواجده يف بلدة بيتونيا. 
٭ ويف حمافظة طولكرم: اختطفت ال�سحفي �سليم تايه مرا�سل وكالة »قد�ض بر�ض« 
اأبو  فرا�ض  ال�سحفي  اختطفت  كما  املدينة،  يف  منزله  مداهمة  بعد  طولكرم  يف  لالأنباء 
غالب وحممد عطا  اأحمد  من  كالَّ  اأي�سًا  ذاتها  االأجهزة  واختطفت  بلعا.  بلدة  من  لطفية 

نوفل وكالهما خمتطفان �سابقًا من قبل االأجهزة. 
ر فادي يون�ض جابر من قرية تيا�سري  ٭ ويف حمافظة رام اهلل: مت اختطاف االأ�سري املحرَّ
ق�ساء طوبا�ض، علمًا اأن جابر ممثل �سابق للكتلة االإ�سالمية يف جامعة بريزيت، وهو خريج 

من كلية الهند�سة، وخمتطف �سابق.
ج�سر  على  االأردن  من  عائد  وهو  العويوي  ماأمون  اختطفت  اخلليل:  حمافظة  ويف  ٭ 
ه  ا�ض قد اقتحمت حمله يف حارة ال�سيخ ثالث اأيام العيد، ولكنَّ اأريحا، وكانت اأجهزة اأمن عبَّ

كان م�سافرًا، فاختطفوه اأثناء عودته، وهو االآن يقبع يف �سجن اأريحا. 

بتاريخ 2010/10/5م: 
�سادت حمافظة  التي  واال�ستياء  الغ�سب  مع حالة  وبالتزامن  قلقيلية،  ٭ يف حمافظة 
ا�ض- فيَّا�ض  قلقيلية يف اأعقاب االأحكام الع�سكرية التي اأ�سدرتها حماكم اخلا�سعة الإمرة عبَّ
ا�ض يف املدينة  يف رام اهلل �سّد عدد من خمتطفي احلركة يف املدينة، �سنَّت اأجهزة اأمن عبَّ
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رين؛ وهم ب�سري نوفل  حملة اختطافات وا�ستدعاءات وا�سعة طالت عدًدا من االأ�سرى املحرَّ
�سوا لالختطاف �سابقًا. واإ�سالم جعيدي وقا�سم �سوي وعماد جعيدي، علمًا اأنَّهم جميعًا تعرَّ

بتاريخ 2010/10/6م:
واالأ�سريين  القياديني  اختطاف  ا�ض  عبَّ حممود  اأجهزة  اأع��ادت  جنني:  حمافظة  يف  ٭ 
اليامون،  بلدة  من  نواه�سة  واإبراهيم  اأبو خليفة من خميم جنني  رين حممد رجب  املحرَّ
ر اأحمد اأبو خليفة، والطالب يف جامعة  كما اختطفت �سقيق القيادي اأبوخليفة االأ�سري املحرَّ
النجاح اأحمد يو�سف فريحات من بلدة اليامون، علمًا اأن القيادي اأبو خليفة اأم�سى ما يزيد 
�سنوات  الع�سر  قرابة  نواه�سة  القيادي  اأم�سى  كما  االحتالل،  �سجون  ال� 17 عامًا يف  عن 

ا�ض �سابقًا.  �ض لالختطاف لدى اأجهزة اأمن عبَّ اأي�سًا، وجميعهم تعرَّ
ر مر�سي نزار زيادة  ا�ض االأ�سري املحرَّ ٭ ويف حمافظة نابل�ض: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
من قرية مادما من اأمام بوابة جامعة النجاح، وهو اأحد طلبة كلية ال�سريعة يف اجلامعة، 
ر حممد �سبحي خلف من قرية ع�سرية القبلية بعد ا�ستدعائه  كما اختطفت االأ�سري املحرَّ

للمقابلة، وهو خمتطف �سابقًا عدة مرات. 
»اأب��و  الربغوثي  عمر  ر  املحرَّ واالأ���س��ري  القيادي  اختطفت  اهلل:  رام  حمافظة  ويف  ٭ 
الربغوثي  لنائل  االأكرب  ال�سقيق  رام اهلل، وهو  بلدة كوبر ق�ساء  عا�سف« )55 عامًا( من 
عميد االأ�سرى الفل�سطينيني، وابن عم االأ�سري فخري الربغوثي، علمًا اأنه اأحد اأبرز االأ�سرى 

الذين اأفرج عنهم يف �سفقة العام 1985. 

بتاريخ 2010/10/8م:
حممود  ر  املحرَّ االأ�سري  ا�ض  عبَّ حممود  اأمن  اأجهزة  اختطفت  اخلليل  حمافظة  يف  ٭ 
ال�سحاتيت بعد مداهمة منزله، علمًا اأن �سقيقيه خليل واأحمد خمتطفان لدى اأجهزة اأمن 
ر مو�سى عمرو والطالب يف جامعة  عبا�ض ذاتها، واختطفت من مدينة دورا االأ�سري املحرَّ
اأّن مو�سى اأم�سى قرابة ال� 15 عامًا يف  اخلليل حممد عمرو و�سقيقه باج�ض عمرو، يذكر 
ر يعقوب الزعارير من املدينة، حيث قامت  �سجون االحتالل، كما اختطفت االأ�سري املحرَّ

باختطاف �سقيقه من اأجل اإجباره على ت�سليم نف�سه. 
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ح�سني  رين  املحرَّ االأ�سريين  ا�ض  عبَّ اأم��ن  اأجهزة  اختطفت  قلقيلية:  حمافظة  ويف  ٭ 
�سريف الني�ض واأحمد نور برهم من املدينة، كما اختطفت كالًّ من عا�سم م�ساحلة من 

ر حممد اأكرم احل�سن من املدينة.  قرية حّجة، واالأ�سري املحرَّ
ا�ض ال�سيخ مراد عودة اإمام م�سجد  ٭ ويف حمافظة طولكرم: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ

�سيدا علمًا اأنه خمتطف �سابق. 

بتاريخ 2010/10/10م:
االأ�سري  القيادي  املدينة  من  ا�ض  عبَّ اأم��ن  اأجهزة  اختطفت  طولكرم:  حمافظة  يف  ٭ 
رين ك�ساب ويو�سف  ر ال�سيخ عمار مناع وجمد الهم�سري وال�سقيقني االأ�سريين املحرَّ املحرَّ
ر �سفيان اإ�ستيتي، ي�سار اإىل اأنَّ هذه  زقوت، كما اختطفت كالًّ من جعفر عودة واالأ�سري املحرَّ
االختطافات تاأتي على خلفية امل�ساركة يف جنازة ت�سييع القيادي ال�سهيد ن�ساأت الكرمي، كما 

يذكر اأنَّهم جميعًا خمتطفون �سابقًا.
يف  االأغ��رب  عائلة  منزل  االأمنية  عبا�ض  اأم��ن  اأجهزة  داهمت  نابل�ض  حمافظة  ويف  ٭ 
املدينة، وعاثت فيه ف�سادًا كبريًا وقامت بتفتي�سه قبل اأن تختطف عددًا من اأفراد العائلة، 

ر حممد وغ�سان ورمزي االأغرب، يذكر اأنَّهم جميعًا اختطفوا �سابقًا. وهم االأ�سري املحرَّ

بتاريخ 2010/10/11م:
عنان  ر  املحرَّ االأ�سري  املدينة  يف  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  اختطفت  نابل�ض:  حمافظة  يف  ٭ 
ة  قزيح، وذلك بعد ا�ستدعائه للمقابلة، علمًا اأنَّ قزيح حافظ لكتاب هلل وخمتطف �سابق عدَّ

ات وكان قد متَّ ف�سله من وظيفته على خلفية االنتماء ال�سيا�سي.  مرَّ
ر عالء  ٭ ويف حمافظة قلقيلية: اختطفت اأجهزة اأمن �سلطة فريق اأو�سلو االأ�سري املحرَّ

ق�سمر بعد ا�ستدعائه للمقابلة علما اأنَّه خمتطف �سابق. 
ر تامر اإبراهيم �سكر بعد مداهمة  ٭ ويف حمافظة طولكرم: متَّ اختطاف االأ�سري املحرَّ

منزله على خلفية م�ساركته يف جنازة ال�سهيد الكرمي. 

بتاريخ 2010/10/13م:
رين اأمين  ا�ض االأ�سريين املحرَّ ٭ يف حمافظة طولكرم: اختطفت اأجهزة اأمن حممود عبَّ



 147 الكتاب الأ�سود )4(

عارف من املدينة ون�سال قلق من خميم نور �سم�ض بعد ا�ستدعائهما للمقابلة، علمًا اأنَّهما 
اأم�سيا قرابة ت�سع �سنوات يف �سجون االحتالل. 

عامر  النجاح  جامعة  يف  والطالب  ر  املحرَّ االأ�سري  اختطفت  نابل�ض:  حمافظة  ويف  ٭ 
ات.  ة مرَّ امل�سري من خميم ع�سكر، علمًا اأنَّه خمتطف �سابقًا عدَّ

بتاريخ 2010/10/16م:
ا�ض من بلدة بيت اأوال كالًّ من االأ�سري  ٭ يف حمافظة اخلليل: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
ر ال�سيخ زياد حممود �سباح وحممد اإدري�ض العملة وجمال عبد اجلبار حماد وحممد  املحرَّ
�سوا لالختطاف  عبد الرحيم حرب بعد مداهمة منازلهم يف البلدة، علمًا اأنهم جميعا تعرَّ

�سابقًا، وحممد عبد الرحيم هو �سقيق املختطف ال�سيخ اأنور حرب.
القد�ض  جامعة  يف  الطالب  ا�ض  عبَّ اأم��ن  اأجهزة  اختطفت  اهلل:  رام  حمافظة  ويف  ٭ 
املفتوحة اإدري�ض يو�سف ال�سوداين من بيتونيا بعد اقتحام منزله وتفتي�سه وم�سادرة حا�سوبه 

ال�سخ�سي، يذكر اأّن اإدري�ض اأفرج عنه قبل اأ�سبوعني من �سجون الوقائي يف املدينة. 
٭ ويف حمافظة نابل�ض: اختطفت ن�سال ن�سار من قرية بالطة البلد بعد اقتحام منزله.

بتاريخ 2010/10/17م:
وحممد  �سليمان  عثمان  اأ�سيد  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  اختطفت  طولكرم:  حمافظة  يف  ٭ 
حمدان من قرية بلعا بعد اقتحام منزليهما، علمًا اأنهما خمتطفان �سابقًا وهما طالبان يف 

كلية الرو�سة يف مدينة نابل�ض. 
ر عالء �سليم دويكات  ٭ ويف حمافظة نابل�ض: اختطفت ال�سيخ وائل مو�سى واالأ�سري املحرَّ

بعد ا�ستدعائهما للمقابلة وهما من قرية بالطة البلد. 
رين من املدينة؛ وهم رفيق نوفل  ٭ ويف حمافظة قلقيلية: مت اختطاف ثالثة اأ�سرى حمرَّ
اأّنهم جميعًا تعر�سوا لالختطاف  واإبراهيم دحم�ض، يذكر  اإبراهيم هندي زيد  واملهند�ض 
�سا�ض يف  �سابقًا والهندي هو �سقيق املختطف عمر الهندي والدحم�ض كان قد اأ�سيب بالرَّ
�سدره ويده عند اعتقاله من قبل قوات االحتالل وقد اأم�سى اأكرث من 7 �سنوات يف �سجون 

االحتالل. 
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بتاريخ 2010/10/18م:
البلد  بالطة  قرية  من  ا�ض  عبَّ حممود  اأم��ن  اأجهزة  اختطفت  نابل�ض:  حمافظة  يف  ٭ 
اأّن وائل  ال�سقيقني نافذ عادل مو�سى ووائل عادل مو�سى بعد ا�ستدعائهما للمقابلة، علمًا 
هو مدير دائرة ال�سري يف مدينة طوبا�ض، حيث جاء اختطافهما ب�سبب قيام تلك االأجهزة 

با�ستدعاء زوجتيهما للمقابلة اإالَّ اأنهما رف�سا، فتم احتجازهما بداًل من زوجتيهما. 
النواب يف  مكتب  املوظف يف  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  اختطفت  اهلل:  رام  ٭ ويف حمافظة 

ات.  ة مرَّ املدينة عبد اهلل غامن، علمًا اأّنه خمتطف �سابق عدَّ

بتاريخ 2010/10/20م:
ر ال�سيخ ماجد اأبو خديجة  ا�ض االأ�سري املحرَّ ٭ يف حمافظة رام اهلل: اختطف وقائي عبَّ
�سنوات يف  اأم�سى ثالث  اأبو خديجة  اأّن  املدينة، يذكر  اقتحام منزله يف  بعد  )55 عامًا( 
امي اإ�سماعيل اأبو خديجة الذي يق�سي حكمًا بال�سجن  �سجون املحتل وهو والد االأ�سري الق�سَّ
وال�سكري.  ال�سغط  اأبرزها  مزمنة؛  اأمرا�ض  عدة  من  يعاين  ��ه  اأنَّ كما  �سنوات،  �سبع  ملدة 
ر ال�سيخ ماهر اأبوكويك )55 عاما( بعد اقتحام  واختطف جهاز االأمن الوقائي االأ�سري املحرَّ
منزله، يذكر اأّن ال�سيخ ماهر اأم�سى عدة �سنوات يف �سجون االحتالل وخمتطف �سابق لدى 
االأجهزة يف رام اهلل. كما اختطف الوقائي ال�سيخ ع�سمت اأبو بكر )55 عامًا( بعد اقتحام 

منزله يف قرية دير ابزيع، علمًا اأنه خمتطف �سابق.
املدينة  �سريفة من  اأبو  راأفت  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  اختطفت  ٭ ويف حمافظة طولكرم: 

�سا لالختطاف �سابقًا. وال�سيخ مراد عبد اهلل عودة من �سيدا، علما اأنَّهما تعرَّ
ا�ض  ا�ض ع�سو جمل�ض قروي اجليب عبَّ ٭ ويف حمافظة القد�ض: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ

ر عامر اأبو حماد من العيزرية.  اأبو دية، واالأ�سري املحرَّ
�سالمة  احلاج  ر  املحرَّ االأ�سري  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  اختطفت  اخلليل:  حمافظة  ويف  ٭ 
ه اأ�سري  اإبراهيم الفقيه )58 عامًا( من قرية الربج بعد مداهمة منزله بالقرية، ي�سار اإىل اأنَّ

ر ق�سى 3 �سنوات ون�سف يف االعتقال االإداري يف �سجون االحتالل. حمرَّ

بتاريخ 2010/10/21م: 
املحتلة،  الغربية  ال�سفة  و�سط  اهلل  رام  مدينة  يف  االإ�سالميون  النواب  ا�ستنكر  ٭ 
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التوايل، عبد اهلل  الثالثة على  ة  وللمرَّ املوظف يف مكتبهم،  ا�ض،  عبَّ اأمن  اأجهزة  اختطاف 
غامن )22 عامًا( من قرية كفر نعمة. وقال النواب، يف بيان لهم: »اإنَّ عنا�سر من املخابرات 
د النواب يف  العامة اعتقلوا غامن من اأمام مكتب النواب يف حي امل�سايف يف رام اهلل«. واأكَّ
االإ�سالمية  احلركة  وكوادر  اأن�سار  بحق  واال�ستدعاءات  االعتقاالت  »ا�ستمرار  اأنَّ  بيانهم: 
املوؤ�س�سة  ق��ادة  لدى  ال�سادقة  غري  النوايا  وج��ود  على  ودليل  امل�ساحلة،  جلهود  تخريب 
قبله  ومن  غامن  »اعتقال  اأنَّ  على  البيان  د  و�سدَّ الغربية«.  ال�سفة  يف  الفل�سطينية  االأمنية 
ا يزيدهم اإ�سراًرا وعزًما على  العديد من موظفي مكتب رام اهلل، لن يوؤثر على عملهم، واإنَّ
موا�سلة اخلطى نحو االأمام، يف خدمة اأبناء الوطن الذين و�سعوا ثقتهم كاملة يف النواب 
ا�ض وحركة »فتح« بتوفري االأجواء  خالل انتخابات 2006 املا�سية«. وطالب البيان �سلطة عبَّ
املنا�سبة للم�ساحلة، »والكف عن اعتقال املواطنني والت�سييق عليهم يف رزقهم ومعي�ستهم، 
حتى يت�سنى للمتحاورين اأن ي�سلوا لوفاق وطني يعيد الهيبة للق�سية ويوحد الوطن والكلمة 

يف مواجهة االحتالل وانتهاكاته«.

بتاريخ 2010/10/23م:
اإبراهيم  ال�سيخ  ر  املحرَّ االأ�سري  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  اختطفت  اخلليل:  حمافظة  يف  ٭ 
الهذالني من يطا بعد اأ�سبوع من االإفراج عنه، علمًا اأنه خمتطف �سابق وعمل �سابقًا مديًرا 

جلمعية اأن�سار ال�سجني يف املحافظة.
ر والداعية االإ�سالمي ماجد ح�سن بعد  ٭ ويف حمافظة رام اهلل: اختطف االأ�سري املحرَّ
ا�ستدعائه للمرة الثالثة للمقابلة، علمًا اأن )اأبا عبيدة( كان قد اأفرج عنه قبل اأ�سبوعني من 
�سجون االحتالل ال�سهيوين بعد ق�ساء ثالثة اأعوام يف االعتقال االإداري وهو زوج االأ�سرية 

رة ندى اجليو�سي.  املحرَّ
اأحمد طاهر يا�سني بعد  ٭ ويف حمافظة نابل�ض: اختطفت الطالب يف جامعة النجاح 

مداهمة �سكنه يف املدينة.

بتاريخ 2010/10/24م:
وذلك  املدينة،  من  اأعمر  جمال  عبا�ض  اأمن  اأجهزة  اختطفت  اأريحا:  حمافظة  يف  ٭ 
ب�سبب تقدميه منزله للنائب علي رومانني ال�ستقبال املهنئني باالإفراج عنه فيه، حيث قام 
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ى جهاز »الوقائي« باعتقال اأعمر، واالعتداء عليه، وتهديده يف حال قام با�ستقبال  ما ي�سمَّ
النائب و�سيوفه. 

منزل  اقتحام  بعد  بالل  بكر  �سعيد  ر  املحرَّ االأ�سري  اختطفت  نابل�ض:  حمافظة  ويف  ٭ 
وهو  بالل  بكر  االحتالل  �سجون  يف  االأ�سري  جنل  هو  �سعيد  اأّن  يذكر  املدينة،  يف  عائلته 

خمتطف �سابق لدى االأجهزة ذاتها. 
ر عاطف رباع من بلدة يطا بعد مداهمة  ٭ ويف حمافظة اخلليل: اختطفت االأ�سري املحرَّ

منزله، علمًا اأّنه خمتطف �سابقًا عدة مرات. 

بتاريخ 2010/10/26م: 
ا�ض كالًّ من: عمرو  ا�ض التابعة الإمرة عبَّ ٭ يف حمافظة اأريحا: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
مو�سى ح�سني وحممد جمعة رومانني ومازن اأحمد كعابنة على خلفية م�ساركتهم يف ا�ستقبال 

�سوا لالختطاف �سابقًا.  ر علي رومانني، علمًا اأنَّهم جميعا تعرَّ النائب املحرَّ
العزيز  عبد  حممد  حفي  ال�سَّ عبا�ض  اأم��ن  اأجهزة  اختطفت  طوبا�ض:  حمافظة  ويف 
ب�سارات من بلدة طمون اأثناء وجوده يف مدينة نابل�ض، علمًا اأنَّ ب�سارات تعر�ض لالختطاف 

ات �سابقًا. ة مرَّ عدَّ
ا�ض الطالب يف جامعة بريزيت اأ�سرف  ٭ ويف حمافظة نابل�ض: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
عوي�ض من قرية اللنب ال�سرقية، يذكر اأنَّ عوي�ض طالب يف ال�سنة االأخرية يف ق�سم الريا�سيات 
�ض لها  االقت�سادية، ومل يتمكن من الّتخّرج حتى االآن ب�سبب االختطافات املتكّررة، التي تعرَّ
على اأيدي االأجهزة يف رام اهلل ونابل�ض حيث مكث عدة �سهور يف اأقبية الوقائي واملخابرات 

واال�ستخبارات الع�سكرية، وتعر�ض خاللها للتعذيب ال�سديد.
البني يف جامعة القد�ض حذيفة  ا�ض الطَّ ٭ ويف حمافظة القد�ض: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
عبد اجلبار جرار وابن عمه عبد اهلل جرار بعد اقتحام �سكن للطالب يف بلدة اأبو دي�ض، 
حيث اأّكد الطلبة اأّن عنا�سر االأجهزة عاثوا باملنزل ف�سادًا وتدمريًا كبريًا، يذكر اأّن حذيفة 

ة اأ�سهر. هو جنل القيادي ال�سيخ عبد اجلبار جرار، واملختطف لدى االأجهزة منذ عدَّ

بتاريخ 2010/10/27م: 
عبد  حممد  املربي  االأمنية  ا�ض  عبَّ حممود  اأجهزة  اختطفت  اخلليل:  حمافظة  يف  ٭ 
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الهادي ع�سافرة )57 عامًا(، من بلدة بيت كاحل بعد ا�ستدعائه للمقابلة، وهو خمتطف 
بعد  احلمامدة  كامل  مروان  فل�سطني  بوليتكنك  جامعة  يف  الطالب  اختطفت  كما  �سابق؛ 

اقتحام منزله يف يطا. 
٭ ويف حمافظة بيت حلم: اختطفت اأ�سيد الورديان من املدينة، علمًا اأنَّ اأ�سيد هو جنل 

القيادي ح�سن الورديان و�سقيق املختطف حممود الورديان. 
الزبيدي بعد ا�ستدعائه  ر فرا�ض كامل  نابل�ض:اختطفت االأ�سري املحرَّ ٭ ويف حمافظة 
عماد  امي  الق�سَّ اال�ست�سهادي  �سقيق  وهو  ات،  مرَّ ة  عدَّ �سابق  خمتطف  اأنه  علمًا  للمقابلة، 

الزبيدي.

بتاريخ 2010/10/29م:
ر نائل الفحل من  ا�ض االأ�سري املحرَّ اأمن عبَّ ٭ يف حمافظة رام اهلل: اختطفت اأجهزة 
اأكرث من 9 �سنوات يف �سجون االحتالل وهو خمتطف  اأم�سى  اأّن الفحل  قرية كوبر، علمًا 

�سابق. 
٭ ويف حمافظة نابل�ض: مت اختطاف �سداد اأبو عم�سة من قرية زواتا، علمًا اأن اختطافه 

تها تلك االأجهزة يف القرية.  جاء �سمن حملة مداهمات واختطافات �سنَّ

بتاريخ 2010/10/30م:
ا�ض جهاد بالل ال�سلبي بعد مداهمة  ٭ يف حمافظة طولكرم: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ

منزله يف املدينة والعبث مبحتوياته وم�سادرة حا�سوبه اخلا�ض. 
٭ ويف حمافظة رام اهلل: اختطفت الطالب يف جامعة بري زيت حمزة يو�سف كفاية من 

بيتونيا، علمًا اأنه خمتطف �سابق. 

بتاريخ 2010/10/31م: 
ا�ض الكاتب والباحث املخت�ض  ٭ يف حمافظة رام اهلل: اختطفت اأجهزة اأمن حممود عبَّ
يف �سوؤون القد�ض واال�ستيطان عالء الرمياوي من بلدة بيت رميا على اإحدى احلواجز اأثناء 
ر وخمتطف �سابق وع�سو جمل�ض بلدي  توجهه ملدينة رام اهلل، علمًا اأنَّ الرمياوي اأ�سري حمرَّ
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ة  عدَّ واأم�سى  االحتالل،  قوات  قبل  من  ات  مرَّ ة  عدَّ اعتقل  اأنَّه  كما  رميا،  بيت  يف  منتخب 
�سنوات يف االأ�سر.

٭ ويف حمافظة نابل�ض: اختطفت الطالب يف جامعة النجاح اأيهم بني عودة من بلدة 
طمون، كما اختطفت موؤمن �سبارو من املدينة علمًا اأنه خمتطف �سابق وابن عم املختطف 

معن �سبارو. 
٭ ويف حمافظة قلقيلية: مت اختطاف القيادي البارز ال�سيخ �سامح حممود عفانة بعد 
قلقيلية  بلدي  جمل�ض  ع�سو  اأنه  علمًا  بيتونيا،  �سجن  من  عنه  االإف��راج  على  �سهر  من  اأقل 
ة طويلة من قبل االأجهزة ذاتها. كما اختطفت  ر، وخمتطف �سابق ملدَّ املنتخب، واأ�سري حمرَّ
ة مرات.  االأجهزة طارق نوفل �سقيق املختطف عبد اهلل نوفل، علمًا اأنه خمتطف �سابق عدَّ

٭ ويف حمافظة اخلليل: اختطفت الطالب يف جامعة القد�ض علي قباجة من ترقوميا، 
وذلك بعد ا�ستدعائه للمقابلة. 

حفي طارق �سهاب من قرية عنبتا؛ حيث  ٭ ويف حمافظة طولكرم: متَّ اختطاف ال�سَّ
و�سادرت  املنزل،  بتفتي�ض  قامت  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  اأن  عائلته  بة من  مقرَّ اأكدت م�سادر 
لدى  �سابق  خمتطف  �سهاب  اأنَّ  يذكر  اخلا�سة،  اأوراق��ه  من  والعديد  ال�سخ�سي  حا�سوبه 

ة مرات. االأجهزة ذاتها عدَّ
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في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر:

بتاريخ 2010/11/1م:
اأحمد  رين  املحرَّ االأ�سريين  ا�ض  عبَّ اأم��ن  اأجهزة  اختطفت  طولكرم:  حمافظة  يف  ٭ 
اأنَّ معت�سم هو  املرتوك من خميم طولكرم، ومعت�سم �سلباية من خميم نور �سم�ض علمًا 
ر م�سطفى بدير  امي اإياد �سلباية، كما اأعادت اختطاف االأ�سري املحرَّ �سقيق ال�سهيد الق�سَّ
ر  االأ�سري املحرَّ اأعادت اختطاف  بلدة عنبتا  للمقابلة، ومن  ا�ستدعائهما  وثابت عليان بعد 

عامر �سحادة بعد يومني من االإفراج عنه من �سجون املخابرات. 
٭ يف حمافظة قلقيلية: اختطفت نور نوفل من املدينة، علمًا اأنه خمتطف �سابق و اأم�سى 

ا�ض.  اأكرث من 16 �سهر يف �سجون اأجهزة اأمن عبَّ
اأّنه خمتطف  ٭ يف حمافظة اخلليل: اختطفت ال�سيخ حممود �سناران من يطا، علمًا 

�سابق عدة مرات.
٭ يف حمافظة بيت حلم: اختطفت نائل مو�سى زواهرة من املدينة.

بتاريخ 2010/11/2م:
ا�ض ح�سام حممد عبد اهلل ال�سوابكة  ٭ يف حمافظة اخلليل: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
من خميم الفوار بعد مداهمة مكان عمله. وي�سار اإىل اأنَّ ح�سام ح�سل على وظيفة يف �سلك 
اأنَّ اجلهات املخت�سة ترف�ض توظيفه على الرغم  اإالَّ اأن الرتبية اأخربته  الرتبية والتعليم، 
من تخّرجه بتقدير امتياز من جامعة اخلليل. كما اختطفت اأن�ض نايف العب�سي بعد مداهمة 

ا�ض. منزله يف خميم الفوار، علمًا اأّنه خمتطف �سابق لدى ا�ستخبارات عبَّ
اجلهاد  حركة  ن�سطاء  من  رين  حمرَّ اأ�سرى  ثالثة  اختطفت  طولكرم،  حمافظة  يف  ٭ 
االإ�سالمي من خميم نور �سم�ض وهم ربيع عزات زنديق و ح�سن وليد رايق و يا�سر االأ�سلي، 
يذكر اأّن االأ�سلي اأفرج عنه قبل اأ�سبوع من �سجون االحتالل، كما ي�سار اإىل اأّن ربيع خمتطف 

�سابق لدى االأجهزة وح�سن رايق جريح.   
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بتاريخ 2010/11/3م:
ا�ض مدير مكتب وزير الزراعة ال�سابق  ٭ يف حمافظة رام اهلل: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
ر حممد هدى االأ�سمر من بيت رميا، علمًا اأن االأ�سمر ع�سو جمل�ض بلدي بيت  االأ�سري املحرَّ
رميا، واأم�سى اأكرث من 10 �سنوات يف �سجون االحتالل، كما اختطفت ن�سال ثلجي الرمياوي 

من بيت رميا اأي�سًا، وكالهما اختطف بعد ا�ستدعائه للمقابلة. 
٭ يف حمافظة اخلليل: اختطفت الطالب يف جامعة اخلليل اأديب بركات االأطر�ض، وهو 
�سقيق املختطف حممد االأطر�ض املوجود يف �سجن اأريحا بعد مداهمة منزله. كما داهمت 
�سبارنة، وحممود  كالًّ من: �سخر حممد ح�سن  واختطفت  اأمر  بيت  بلدة  ذاتها  االأجهزة 

ر ال�سيخ جميل علقم.  جميل حممود علقم، وهو جنل االأ�سري املحرَّ

بتاريخ 2010/11/5م: 
ر ن�سيم العموري  ا�ض اختطاف االأ�سري املحرَّ ٭ يف حمافظة جنني: اأعادت اأجهزة اأمن عبَّ
من خميم جنني بعد �ساعات من اإفراجها عنه، لكي يح�سر دفن والدته يف املقربة و�سط 
حرا�سة م�سّددة جدًا، دون اأن ت�سمح له اأن يوّدعها يف البيت اأو يف امل�سجد بعد �سالة اجلمعة، 

ثم اأعادت اختطافه وحتويله للتحقيق دون اأن ت�سمح له بامل�ساركة يف بيت العزاء. 
ر كرمي �ساهني  ا�ض االأ�سري املحرَّ ٭ يف حمافظة اخلليل: اختطفت اأجهزة اأمن حممود عبَّ
ة مرات من قبل قوات االحتالل، واأم�سى  بعد مداهمة منزله، يذكر اأنَّ �ساهني اعتقل عدَّ

عدة �سنوات يف �سجون االحتالل.

بتاريخ 2010/11/6م: 
ا�ض منزل املختطف لديها  ٭ يف مدينة اخلليل: اقتحمت قوة من عنا�سر اأجهزة اأمن عبَّ
عي�سى �سالح من بلدة يطا، وقامت بتفتي�ض املنزل واختطفت �سقيقيه زكريا ويحيى، وكلهم 
رون. كما اختطفت ذات االأجهزة كالًّ من همام ه�سام اأبو زهرة وخليل اأبو زهرة  اأ�سرى حمرَّ
د اأبو زهرة، لريتفع عدد اأبناء هذه العائلة اإىل ما يقارب 12 �سخ�سًا من عائلة اأبو زهرة  وحممَّ
يف �سجون �سلطة اأو�سلو. كما طالت حملة االختطافات عنا�سر من اجلهاد االإ�سالمي، ُعِرَف 
هناك  كان  اأنَّه  عيان  �سهود  واأكد  ران.  حم��رَّ اأ�سران  وهما  ا�سريتح،  وحمزة  اأي�سر  بينهم  من 
اأكدت حركة  االقتحام.  ا�ض، �سمن عملية  عبَّ اأمن  واأجهزة  االحتالل  قوات  قوة م�سرتكة من 
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عامًا.   50 م�ساملة«  احلكيم  »عبد  ا�ض  لعبَّ التابع  املخابرات  جهاز  اعتقال  االإ�سالمي  اجلهاد 
اإنَّه مت اعتقال القيادي م�ساملة خالل وجوده مبكان �سري ب�سبب  وقالت احلركة يف بيان لها: 
مطاردة قوات االحتالل له. واأ�سارت م�سادر خا�سة اإىل اأنَّ اأجهزة املخابرات ا�ستعدت اأي�سًا 
زوجة »م�ساملة« اإىل اأحد مراكز التحقيق التابعة له. ويعدُّ عبد احلكيم م�ساملة اأحد القيادات 
ال�سيا�سية للجهاد االإ�سالمي يف رام اهلل، وهو مطلوب ومطارد لقوات االحتالل منذ 8 �سنوات.
ا�ض ال�سقيقني اأمري واأمين خليل عرام  ٭ يف حمافظة رام اهلل: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
ة �ساعات من  بعد اقتحام منزلهما يف بلدة بريزيت، ثمَّ قامت باالإفراج عن اأمين بعد عدَّ
ات. كما قامت اأجهزة  ة مرَّ اأنَّ اأمري واأمين تعّر�سا لالختطاف �سابقًا عدَّ اختطافه، يذكر 
ا�ض باختطاف الطالبني يف جامعة بريزيت ح�سن جمال من بلدة بريزيت، وحممود  اأمن عبَّ

عدنان، وذلك بعد ا�ستدعائهما للمقابلة.

بتاريخ 2010/11/7م: 
رين والطالبني يف  ا�ض االأ�سريين املحرَّ ٭ يف حمافظة نابل�ض: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
جامعة النجاح الوطنية عمر خويرة وبراء حممد اأبو جعفر، يذكر اأنَّ براء هو جنل املحا�سر 

�ض لالختطاف �سابقًا. يف اجلامعة حممد اأبو جعفر، وكالهما تعرَّ

بتاريخ 2010/11/8م: 
ر نبيل عنرت من املدينة  ٭ يف حمافظة نابل�ض: اختطفت اأجهزة اأمن عبا�ض االأ�سري املحرَّ
بعد يومني من االإفراج عنه من �سجون االحتالل بعد اعتقال دام 3 �سنوات، كما اختطفت 
بعد  ال�سويل وعالء جرارعة  رين حممد عمر  املحرَّ االأ�سريين  ال�سمالية  بلدة ع�سرية  من 
�ض  ا�ستدعائهما للمقابلة، يذكر اأّن ال�سويل هو �سهر النائب ح�سني البوريني و�سبق اأن تعرَّ

ات �سابقًا. ة مرَّ لالختطاف واال�ستدعاء عدَّ

بتاريخ 2010/11/9م: 
ة منازل،  ا�ض بلدة دير الغ�سون، وداهموا عدَّ اأمن عبَّ اأجهزة  ٭ اقتحمت عنا�سر من 
ر لواء عمر ا�ستيوي،  اأ�سد ب�سري بدران، و�سالح بدران، واالأ�سري املحرَّ واختطفوا كاًل من: 

وثالثتهم طالب يف جامعة القد�ض املفتوحة. 
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بتاريخ 2010/11/12م: 
حفي عامر اأبو عرفة مرا�سل  ا�ض ال�سَّ ٭ يف حمافظة اخلليل: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
وكالة �سهاب بعد مداهمة منزله يف املدينة، علمَا اأنَّ منزل اأبو عرفة يقع يف منطقة خا�سعة 
ر، و�سبق اأن اأم�سى عّدة اأ�سهر  لل�سيادة ال�سهيونية، كما ي�سار اإىل اأنَّ اأبو عرفة اأ�سري حمرَّ

ا�ض يف اخلليل.  يف �سجون اأجهزة اأمن عبَّ

بتاريخ 2010/11/14م: 
رين من كوادر حركة اجلهاد االإ�سالمي  ا�ض اأ�سريين حمرَّ ٭ اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
وم�سادرة  وتفتي�سهما  منزليهما  مداهمة  ب�عد  وذلك  جنني،  ق�ساء  راعي«  »كفر  بلدة  يف 
اأموال ومتعلقات �سخ�سية. واأفاد �سهود عيان، اأنَّ املعتقلني هما: اأن�ض وليد ال�سيخ اإبراهيم 
الذي اأم�سى 4 �سنوات يف �سجون االحتالل، وبالل نبيل ذياب وق�سى 7 �سنوات يف ال�سجون 

ال�سهيونية.

بتاريخ 2010/11/15م: 
اأمن عبا�ض ثالثة من طلبة جامعة النجاح  ٭ يف حمافظة طولكرم: اختطفت اأجهزة 
الوطنية؛ وهم االأ�سري املحرر حمزة فتحي قرعاوي من خميم نور �سم�ض، واأكرم �سحرور 
�سوا  تعرَّ جميعًا  اأنهم  علمًا  عالر،  بلدة  من  �سديد  اأ�سعد  املحّرر  واالأ�سري  بلعا،  بلدة  من 
اأقربائهم وتفتي�سها  لالختطاف �سابقا، وقد مّت اختطافهم بعد مداهمة منازلهم ومنازل 
ال�سخ�سية  متعلقاتهم  من  العديد  مب�سادرة  االأجهزة  قامت  حيث  مبحتوياتها،  والعبث 
ا�ض حملة  بينها م�سروع تخرج للطالب اأكرم �سحرور. ويف بلدة دير الغ�سون: �سّن وقائي عبَّ

اختطافات طالت كالًّ من �سالح مو�سى وحممد عبا�ض. 

بتاريخ 2010/11/18م: 
اأ�سعد  لديها  املختطف  منزل  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  اقتحمت  طولكرم:  حمافظة  يف  ٭ 
والعبث  املنزل  تفتي�سها  بعد  و�سقيقته  �سديد  زياد  ال�سيخ  والده  باختطاف  وقامت  �سديد، 
اأنَّ  ر وخمتطف �سابق لعدة مرات، وي�سار اإىل  اأّن ال�سيخ زياد اأ�سري حمرَّ مبحتوياته، علمًا 
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ر  ة اأيام، كما اختطفت االأ�سري املحرَّ اأ�سعد طالب يف جامعة النجاح، وقد مت اختطافه قبل عدَّ
ماهر حطاب من قرية فرعون ونقلته مبا�سرة اإىل �سجن اجلنيد يف نابل�ض، علمًا اأّن حطاب 
طالب يف جامعة النجاح وخمتطف �سابق لدى االأجهزة ذاتها، كما اختطفت تلك االأجهزة 
اإيهاب مو�سى قعدان من بلدة  ا�ض؛  اأمن عبَّ حممد نا�سيف من املدينة. واختطفت اأجهزة 
دير الغ�سون ليلة عيد االأ�سحى املبارك، وقامت بنقله اإىل �سجن اجلنيد، علمًا اأنَّه خمتطف 

�سابق عدة مرات وهو �سقيق املختطف �سالح قعدان.

بتاريخ 2010/11/19م: 
ال�سعود  اأبو  املربية متام  اختطاف  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  اأعادت  نابل�ض:  ٭ يف حمافظة 
ة  »اأم عامر« بعد مداهمتها املنزل بعد اأقل من يومني من االإفراج عنها بعد اختطافها لعدَّ
اأكرث  �ساعات، كما قام عنا�سر االأجهزة بعمليات دهم وتفتي�ض وحفر يف املنزل ا�ستمرت 
اأّن اإعادة اختطاف اأم عامر ياأتي بالتزامن مع قيام قوات االحتالل  من 36 �ساعة، يذكر 
باعتقال جنلها معت�سم اأثناء توجهه لل�سفر لالأردن. ي�سار اإىل اأنَّ منزل اأبو ال�سعود و�سكن 
ا�ض وقوات  ات من قبل اأجهزة اأمن عبَّ ة مرَّ الطلبة التابع له تعّر�ض لالقتحام واملداهمة عدَّ

االحتالل.
من  كميل  عوين  ر  املحرَّ االأ�سري  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  اختطفت  جنني:  حمافظة  ويف  ٭ 
بلدة قباطية بعد مداهمة منزله، علمًا اأنه خمتطف �سابقًا عدة مرات وهو طالب يف كلية 
الدرا�سات العليا يف جامعة النجاح الوطنية، وكان مت منعه من مزاولة مهنة التدري�ض يف 

الرتبية والتعليم رغم اجتيازه امتحان القدرات ب�سبب انتمائه ال�سيا�سي. 

بتاريخ 2010/11/20م: 
ا�ض اختطاف رجل االأعمال املهند�ض  اأمن عبَّ اأجهزة  اأعادت  ٭ يف حمافظة رام اهلل: 
ة يومني فرتة العيد، واأّكدت م�سادر  با�سم حممد ثابت من قرية �سقبا بعد االإفراج عنه ملدَّ
بة من عائلته اأنَّ خمابرات رام اهلل ت�ساومه على دفع مبلغ خم�سني األف دوالر مقابل  مقرَّ
بعد  وذلك  العجويل  الطالب يف جامعة بريزيت ف�سل ماجد  اختطفت  كما  االإف��راج عنه. 
مداهمة بيته يف قرية عجولن علمًا اأنه خمتطف �سابق، كما اختطفت عبد الرحمن يو�سف 
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اجلهاز  لدى  واملختطف  كفاية،  حمزة  املختطف  �سقيق  وهو  بيتونيا،  يف  منزله  من  كفاية 
نف�سه منذ حوايل ال�سهر. 

ر اإدري�ض  ا�ض اختطاف رجل االأعمال واالأ�سري املحرَّ ٭ ويف القد�ض: اأعادت اأجهزة اأمن عبَّ
حجة من بلدة بري نباال بعد االإفراج عنه عدة اأيام فرتة العيد، وهو خمتطف منذ مطلع �سهر 
اأيار/مايو املا�سي، علمًا اأن خمابرات رام اهلل كانت قد �سادرت من املختطف حجة مبلغ 
خم�سمائة األف �سيكل من ماله اخلا�ض وما زالت تطالبه بالتنازل عن قطعة اأر�ض مب�ساحة 

دومن كامل تعود ملكيتها جلمعية فرح اخلريية التي كانت قد ا�سرتتها مببلغ مليون دوالر. 
املختطفة  منزل  الثالثة  للمرة  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  اقتحمت  نابل�ض:  حمافظة  ويف  ٭ 
املربية متام اأبو ال�سعود »اأم عامر«، واختطفت جنلها خ�سر اأبو ال�سعود )16 عامًا(، وقامت 
دت م�سادر  اأي�سًا بهدم جدران املنزل بالكامل بحجة البحث عن اأ�سلحة واأموال، حيث اأكَّ
االأكتاف  اأحد املختطفني حممواًل على  اأح�سرت معها  االأجهزة  تلك  اأنَّ  العائلة  بة من  مقرَّ

لعدم قدرته على الوقوف من �سدة التعذيب. 
ة منازل يف مدينة طولكرم  ا�ض عدَّ اأمن عبَّ اأجهزة  ٭ ويف حمافظة طولكرم: داهمت 
اأ�سفرت عن عدة اختطافات لعدد من طلبة جامعة النجاح الوطنية، عرف منهم كال من: 
واالأ�سري  �سمارة،  فادي عزيز  املحرر  واالأ�سري  زينة،  اأبو  ب�سام  اهلل  وعبد  اأحمد  ال�سقيقني 
املحّرر اأحمد اجليو�سي، كما اختطفت الطالب يف جامعة خ�سوري التقنية اأحمد اجلالد، 

ات من قبل االأجهزة ذاتها.  ة مرَّ علمًا اأنهم جميعًا خمتطفون �سابقًا عدَّ
ان من قرية قراوة بني ح�سان بذريعة  ٭ ويف حمافظة �سلفيت: متَّ اختطاف ثمانية �سبَّ
ابن  وهو  مرعي  عدنان  جماهد  منهم:  عرف  العيد؛  اأي��ام  اجل��دران  على  �سعارات  كتابة 
امي عدنان مرعي، كما عرف منهم كلٍّ من: عبد اهلل عزام مرعي، وعدنان  ال�سهيد الق�سَّ
حممد مرعي، وموؤمن مرعي، وعبد العزيز عبد الكرمي مرعي. كما اختطفت الطالب يف 
جامعة النجاح الوطنية اأحمد ر�سمي اخلف�ض من قرية مردا بعد يومني من االإفراج عنه من 

�سجونها، علمًا اأنه خمتطف �سابق الأكرث من 11 مرة. 
االأقرع من  االأ�سري املحّرر حممد عبد الرحمن  ٭ ويف حمافظة قلقيلية: مت اختطاف 
اأيام فقط؛ بعد اعتقال دام  االإفراج عنه من �سجون االحتالل بخم�سة  �سكان املدينة بعد 

�سنتني على خلفية انتمائه حلركة اجلهاد االإ�سالمي.
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بتاريخ 2010/11/21م: 
٭ يف حمافظة نابل�ض: و�سمن حملتها املتوا�سلة على جامعة النجاح الوطنية، اختطفت 
ر عمر اأبو ليل من خميم بالطة، وهو  ا�ض الطالب يف اجلامعة االأ�سري املحرَّ اأجهزة اأمن عبَّ

ة مرات.  خمتطف �سابق عدَّ
ا�ض منزل االأ�سري يف �سجون االحتالل  ٭ ويف حمافظة اخلليل: داهمت اأجهزة اأمن عبَّ
اأ�سقائه، اأفرجت عن اثنني منهم الحًقا،  عايد دودين يف بلدة دورا، واختطفت ثالثة من 
وعاثوا خراًبا يف املنزل، و�سادروا ممتلكات �سخ�سية تعود لالأ�سري دودين. يذكر اأنَّ االأ�سري 
اإداري،  اأ�سري  اأق��دم  وهو  �سنوات،  ثالث  من  اأكرث  منذ  االإداري  االعتقال  يف  يقبع  دودي��ن 

واأم�سى يف �سجون االحتالل ما يزيد عن 13 �سنة.  
ا�ض بلدة بريزيت واختطفت الطالب  ٭ ويف حمافظة رام اهلل: داهمت اأجهزة اأمن عبَّ
يف اجلامعة اأمري اأبو عرام، وهو خمتطف �سابق عدة مرات، وقد داهمت منزله يف االأيام 
ه مل يكن حا�سرًا، وقد اأفرج عنه قبل اأ�سبوعني من �سجون  ة مرات الختطافه، لكنَّ املا�سية عدَّ
ا�ض؛ حيث كان قد اختطف واأخوه بعد مداهمة بيتهم. كما اختطفت الطالبني  اأجهزة اأمن عبَّ
يف اجلامعة ح�سن جمال ومعتز عواد، وكالهما �سبق واأن اختطف من قبل االأجهزة ذاتها. 
بعد مداهمة منزله يف  ثابت  ر حممد  املحرَّ االأ�سري  الطالب يف جامعة بريزيت  واختطفت 
بلدة �سقبا، وهو ع�سو جمل�ض طلبة �سابق عن الكتلة االإ�سالمية يف اجلامعة، وهو خمتطف 
ات، واأفرج عنه ليلة عيد الفطر ليعاد اختطافه بعدها باأ�سبوع ويفرج عنه ليلة  ة مرَّ �سابق عدَّ

عيد االأ�سحى. 
ر عبد القادر جابر  ا�ض االأ�سري املحرَّ ٭ ويف حمافظة طولكرم: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
اأن  و�سبق  املدينة،  يف  �سويكة  �ساحية  يف  عمله  مكان  مداهمة  بعد  �سم�ض  نور  خميم  من 
ا�ض عدة مرات ولفرتات طويلة، وهو خال املختطفني  اأمن عبَّ اأجهزة  اختطف �سابقًا لدى 
االأ�سري  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  اختطفت  كما  دية.  اأبو  الدين  وعز  يزيد  ذاتها  االأجهزة  لدى 
املدينة  يف  م�سجد  اإمام  وهو  املدينة،  يف  منزله  مداهمة  بعد  النجار  اأ�سيد  ال�سيخ  ر  املحرَّ
ات وقد اأفرج عنه قبل ثالثة اأ�سابيع  ة مرَّ ومتطوع يف دار القراآن الكرمي، وخمتطف �سابق عدَّ
املجل�ض  يف  النائب  منزل  ا�ض  عبَّ اأمن  الأجهزة  م�سرتكة  ة  قوَّ اقتحمت  فيما  �سجونهم.  من 
الت�سريعي فتحي قرعاوي يف خميم نور�سم�ض، حيث قاموا بتفتي�ض املنزل بطريقه همجية 



الكتاب الأ�سود )4(160 

ر حازم، و�سادروا اأجهزة حا�سوب خا�سة من بينها احلا�سوب  واختطفوا جنله االأ�سري املحرَّ
ت م�سادرة جميع جواالت اأهل البيت مبا فيها جوال النائب.  ال�سخ�سي للنائب، وكذلك متَّ
�سور  فيها  مبا  �سوره  وجميع  النائب  تخ�ض  واأبحاث  �سخ�سية  اأوراق  م�سادرة  ت  متَّ كما 

االإبعاد اإىل مرج الزهور. 
العزيز ح�سان من  ا�ض حممد عبد  اأمن عبَّ اأجهزة  ٭ ويف حمافظة قلقيلية: اختطفت 

قرية اإماتني بعد مداهمة منزله يف القرية، وهو خمتطف �سابق. 

بتاريخ 2010/11/22م: 
ا�ض االأ�سري املحرر �سعد ال�سلعو�ض بعد  ٭ يف حمافظة نابل�ض: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
�سنوات، حيث  ثالث  دام  اإداري  اعتقاٍل  بعد  االحتالل  �سجون  من  عنه  االإف��راج  من  اأي��ام 
مت اختطافه ليلة العيد، هذا وقد اأم�سى ال�سلعو�ض ما يقارب 13 عامًا متفّرقة يف �سجون 
االحتالل، ومن اجلدير ذكره اأنَّ �سعد كان مرافًقا ال�سيخ جمال من�سور قبل ا�ست�سهاده يف 
ر �سهيب حمدان م�سلح  ا�ض اختطاف االأ�سري املحرَّ العام 2001م. كما اأعادت خمابرات عبَّ
ليلة العيد، وذلك بعد اأيام من االإفراج عنه من زنازين الوقائي، يذكر اأنَّه �سقيق املختطف 
بال�سجن  اأو�سلو حكمًا  لفريق  تابعة  اأ�سدرت �سّده حمكمة ع�سكرية  والذي  �سياء م�سلح، 
ر ب�سري حامد زيادة  ا�ض االأ�سري املحرَّ لثالث �سنوات. ويف قرية مادما اختطف خمابرات عبَّ
علمًا اأنه خمتطف �سابق، ويتم ا�ستدعاوؤه ب�سكل دوري، كما متَّ اختطاف ال�سيخ اأحمد كامل، 
ال�سرعية على خلفية  فيَّا�ض غري  التعليم مّت ف�سله من قبل حكومة  وهو موظف يف قطاع 

االنتماء ال�سيا�سي. 
عبد  حممد  ر  املحرَّ االأ�سري  ا�ض  عبَّ اأم��ن  اأجهزة  اختطفت  طولكرم:  حمافظة  ويف  ٭ 
العزيز ر�سوان خرفان من بلدة عزون، وهو اأحد طلبة جامعة النجاح الوطنية وخمتطف 
�سابق، وذلك بعد ا�ستدعائه الفوري للمقابلة، علمًا باأن والد حممد قد تويف قبل 3 �سنوات 
ا�ض فوق راأ�سه عندما اأتت  اإثر �سكتة قلبية عند اإطالق الر�سا�ض من قبل اأجهزة اأمن عبَّ

العتقال جنله، فتويف على الفور حينها. 
ا�ض باختطاف عالء م�سباح  ٭ ويف حمافظة قلقيلية: قامت عنا�سر من اأجهزة اأمن عبَّ
غامن من بلدة اإماتني �سرق قلقيلية، وهو خمتطف �سابق الأجهزة اأمن عبا�ض، وهو طالب يف 
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جامعة اأبو دي�ض. 
ا�ض للمرة الثالثة االأ�سريين املحّررين  ٭ ويف حمافظة اخلليل: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ

عبد الفتاح جريوي وحممد عمران بدوي. 

بتاريخ 2010/11/23م: 
د  ا�ض الطالب يف جامعة النجاح حممَّ ٭ يف حمافظة نابل�ض: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
ات �سابقًا.  ة مرَّ �ض لال�ستدعاء عدَّ عبد اهلل ن�سر بعد اقتحام منزله بنابل�ض، علمًا اأنَّه تعرَّ
ر عّز الدين فتا�ض مدير مكتب نواب يف  ٭ ويف حمافظة �سلفيت: اختطفت االأ�سري املحرَّ

ات.  ة مرَّ املحافظة، علمًا باأنَّه خمتطف �سابق عدَّ

بتاريخ 2010/11/24م: 
ال�سر�سة �سد طلبة جامعة  ا�ض حملتها  اأمن عبَّ اأجهزة  وا�سلت  نابل�ض:  ٭ يف حمافظة 
خميم  من  م�سايخ  طلحة  وهم:  رين،  حمرَّ اأ�سرى  ثالثة  اختطفت  حيث  الوطنية؛  النجاح 
ع�سكر، وعبد اللطيف خ�سر �سوندك من جيت، و عبد اهلل اأحمد دويكات من بالطة البلد، 
�سوا لالختطاف �سابقًا، ي�سار اإىل اأّن عدد طلبة النجاح املختطفني يف  علمًا اأنهم جميعًا تعرَّ
�سون لعمليات تعذيب وح�سية. كما  ا�ض جتاوز ال� 33 خمتطًفا، معظمهم يتعرَّ �سجون اأمن عبَّ
د  اختطفت اأجهزة اأمن عبا�ض �ستة من عنا�سر »اجلبهة ال�سعبية« يف قرية عورتا؛ حيث اأكَّ
�سهود عيان اأنَّ عنا�سر جهاز املخابرات اعتدوا عليهم بال�سرب اأمام ذويهم قبل اختطافهم. 
ر �سياء ق�سوع بعد  ا�ض االأ�سري املحرَّ ٭ ويف حمافظة رام اهلل: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ

ات، وهو اأحد طلبة جامعة القد�ض.  ة مرَّ ا�ستدعائه للمقابلة، علمًا اأنَّه خمتطف �سابق عدَّ
٭ ويف حمافظة قلقيلية: اختطفت الطالب يف جامعة القد�ض عالء غامن بعد ا�ستدعائه 
ا�ض من املدينة اأكرث من ع�سرة طالب من اأن�سار  للمقابلة. كما اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
الطالبية  الكتلة  عقدت  اأن  بعد  وذلك  اخلليل،  يف  البوليتكنك  جامعة  يف  التحرير  حزب 

التابعة للحزب ندوة ثقافية يف اجلامعة.

بتاريخ 2010/11/25م: 
ا�ض الطالبني يف جامعة بيت حلم  ٭ يف حمافظة بيت حلم: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
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�سجون  من  حمّرران  اأ�سريان  والقا�سي  �سليمان  اأّن  علمًا  القا�سي،  واأن�ض  �سليمان  غ�سان 
االحتالل. 

بعد مداهمة  ال�سعيد«  »اأم  املربية مي�سم �سالودة  رام اهلل: اختطفت  ٭ ويف حمافظة 
اأّنها  علمًا  البيت،  م�سروف  هو  مايل  مبلغ  وم�سادرة  همجية  بطريقة  وتفتي�سه  منزلها 
موظفة ف�سلت من وزارة احلكم املحلي على خلفية االنتماء ال�سيا�سي. كما اأعادت اأجهزة 
ر االأ�ستاذ خالد اأبو البهاء مدير جمعية اأن�سار ال�سجني ال�سابق  اأمن اختطاف االأ�سري املحرَّ
بعد مداهمة منزله بطريقة همجية ووح�سية يف حماولة منهم لل�سغط على والدته لت�سليم 

مبلغ مايل و�سل اإليها كراتب ل�سهرها الذي يتابع درا�سة الدكتوراه خارج الوطن. 
٭ يف حمافظة نابل�ض، متَّ اختطاف و�سام مليطات من قرية بيت فوريك. كما اختطفت 
النوري بعد  اأخيه حازم  وابن  النوري  ا�ض يف مدينة طولكرم احلاج ماجد  اأمن عبَّ اأجهزة 
عودتهم من احلج بيوم واحد، وكانت التهمة التي �سوقتها تلك االأجهزة الختطاف احلاجني 

النوري هي التقاوؤهم وزيارتهم حّجاج قطاع غزة. 

بتاريخ 2010/11/26م: 
ر فرا�ض م�سمار بعد  ٭ يف حمافظة نابل�ض: اختطفت اأجهزة اأمن عبا�ض االأ�سري املحرَّ
واختطفت  �سديد،  لتعذيب  حينها  وتعّر�ض  �سابق  خمتطف  اأنه  علمًا  للمقابلة،  ا�ستدعائه 
املهند�ض �سعيد اأ�سمة من املدينة، والذي يعمل يف ال�سعودية، وكان يف زيارة ق�سرية لق�ساء 
ا�ض بلدة عقربا جنوب املدينة، واختطفت  فرتة العيد مع اأهله. كما داهمت اأجهزة اأمن عبَّ
ر، والطالب يف جامعة النجاح معت�سم نظري بني منية، والطالب يف  كاًل من االأ�سري املحرَّ
ا�ض قرية مادما  الثانوية العامة ريان عبد الروؤوف بني منية. كما اقتحمت اأجهزة اأمن عبَّ
اأنهما  علمًا  ن�سار،  اأكثم  و  زيادة  اهلل  عبد  الرحمن  عبد  املحّررين  االأ�سريين  واختطفت 

تعّر�سا لالختطاف �سابقًا. 
ر جواد فايز غلمة اأثناء  ا�ض االأ�سري املحرَّ ٭ ويف حمافظة اخلليل: اختطفت خمابرات عبَّ
امي  وجوده يف املنطقة اجلنوبية من املدينة، علمًا اأّن غلمة هو �سقيق ال�سهيد القائد الق�سَّ
امي �سادي غلمة. كما اختطفت جالل املحت�سب من املدينة اأثناء  جهاد غلمة واالأ�سري الق�سَّ

وجوده يف مدينة رام اهلل، وهو خمتطف �سابق. 
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بتاريخ 2010/11/28م: 
وطلبتها،  الوطنية  النجاح  ا�ستهدافها جلامعة  م�سل�سل  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  وا�سلت  ٭ 
حيث قامت باختطاف اأربعة من الطلبة اأحدهم الطالب �سامل العزازمة الذي اختطف من 
من  وهو  ال�سريعة،  بكلية  الرابعة  ال�سنة  يف  طالب  اأنه  علمًا  القدمي،  اجلامعة  حرم  داخل 
قرية اجلفتلك، وخمتطف �سابق اأم�سى اأكرث من 5 اأ�سهر يف �سجن اأريحا. واختطفت اأي�سًا 
الطالب يف كلية الهند�سة واالأ�سري املحرر فخري اأبو زهرة بعد يومني من االإفراج عنه من 
�سجون االحتالل، كما اختطفت ال�سقيقني رفيق ويزيد كمال الطنبور بعد مداهمة منزليهما 
ران وطالبان يف جامعة النجاح وخمتطفان �سابقًا عدة  يف املدينة، علمًا اأّنهما اأ�سريان حمرَّ
القائد  ال�سركجي جنل  يو�سف  ر معاذ  املحرَّ االأ�سري  اختطفت  ولفرتات طويلة. كما  مرات 
اأن اأم�سى  الق�سامي ال�سهيد يو�سف ال�سركجي بعد االإفراج عنه من �سجون االحتالل بعد 

قرابة خم�سة اأ�سهر ون�سف ال�سهر. 
ا�ض من بلدة اليامون ال�سحفي اأحمد  ٭ ويف حمافظة جنني، اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
اأبو الهيجا ومعت�سم زايد، علمًا اأنهما خمتطفان �سابقًا من قبل االأجهزة ذاتها، كما اأعادت 
ر ع�سام اأبو الهيجا جنل االأ�سري القائد جمال اأبو الهيجا بعد اقتحام  اختطاف االأ�سري املحرَّ
اأمن  اأجهزة  واختطفت  للمقابلة.  الهيجا  اأبو  حمزة  �سقيقه  با�ستدعاء  قامت  كما  منزله، 
اأبو اجلدايل )46عامًا( بعد ا�ستدعائه  ا�ض رئي�ض بلدية ال�سموع االأ�ستاذ جمال مو�سى  عبَّ
ى »جهاز املخابرات« التابع لعبا�ض  للمقابلة. وقالت عائلة املختطف اأبو اجلدايل اأنَّ ما ي�سمَّ
ا�ستدعاه �سباحًا ملقابلة م�سوؤول اجلهاز يف مدينة اخلليل وعندما ذهب اإىل هناك قاموا 
اأغ�سط�ض  اآب/  الوقائي« يف  ي�سمى »جهاز  ما  لدى  اختطف  اأبو اجلدايل  وكان  باختطافه. 
ة االأخرية بتاريخ 2009/1/1 ، وخرج  2008 ثم قامت �سلطات االحتالل باختطافه يف املرَّ

بعد اأن اأم�سى ما يقارب 20 �سهرًا.

بتاريخ 2010/11/29م:
واملحا�سر  القيادي  ا�ض  عبَّ حممود  واليته  املنتهية  ال�سلطة  رئي�ض  اأجهزة  اختطفت  ٭ 
منزله  اقتحام  بعد  بالطة،  خميم  من  ذوقان  غ�سان  الدكتور  الوطنية  النجاح  جامعة  يف 
كانت  االأجهزة  تلك  اأن  ويذكر  الغربية.  ال�سفة  �سمال  نابل�ض  مدينة  يف  املعاجني  حي  يف 
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قد ا�ستدعت القيادي ذوقان فور االإفراج عنه من �سجون االحتالل، بعد اأن اأم�سى قرابة 
ثالث �سنوات يف االعتقال االإداري متنقاًل بني عدة �سجون. ويعدُّ املحا�سر اجلامعي ذوقان 
وله  النف�ض،  وعلم  الرتبية  يف  اأ�ستاذ  وهو  من�سور،  جمال  القائد  ال�سهيد  رفقاء  اأبرز  من 
ر  املحرَّ االأ�سري  اختطاف  اأعادت  كما  املهمة.  االأكادميية  والبحوث  الدرا�سات  من  العديد 
ب�سبب  اأيام  االإف��راج عنه ملدة ثالثة  العزيز مو�سى من قرية زواتا بعد  مفيد حممود عبد 
وفاة عمه، كما اأعادت اختطاف االأ�سري املحرر خلدون ع�سيدة من بلدة تل بعد ا�ستدعائه 
ا�ض م�سل�سل ا�ستهدافها لطلبة جامعة النجاح، حيث قامت  للمقابلة. ووا�سلت اأجهزة اأمن عبَّ
ر عالء �سعود طه  باختطاف ثالثة من طلبة اجلامعة من بلدة عقربا؛ وهم: االأ�سري املحرَّ
بني منية، وم�سعب جميل بني ف�سل، وطارق حممد قا�سم بني ف�سل بعد مداهمة منازلهم 
�سوا لالختطاف �سابقًا. كما اأعادت اختطاف ال�سيخ اأديب  يف البلدة، علمًا اأّنهم جميعًا تعرَّ
ة  قا�سم بني ف�سل بعد اقتحام حمله التجاري و�سط بلدة عقربا، علمًا اأنَّه خمتطف �سابق ملدَّ

تزيد عن �ستة اأ�سهر. 
٭ ويف حمافظة قلقيلية: متَّ اختطاف االأ�سري املحّرر عمر ب�سام ذياب بعد ا�ستدعائه 
اأن  و�سبق  االحتالل،  �سجون  يف  �سنوات  خم�ض  من  اأكرث  اأم�سى  ذياب  اأّن  علمًا  للمقابلة، 
ا�ض يف املدينة، واأم�سى اأكرث من �ستة �سهور يف  تعّر�ض لالختطاف من قبل اأجهزة اأمن عبَّ

�سجونها، كما يذكر اأنَّه �سقيق االأ�سري الق�سامي �سعيد ذياب املحكوم 27 عامًا. 
ر �سهيل جالمنة من مدينة  ٭ ويف حمافظة جنني: اختطفت تلك االأجهزة االأ�سري املحرَّ
جنني من اأحد �سوارع املدينة، حيث قاموا حينها باقتياده اإىل منزله واأجروا فيه عمليات 
تفتي�ض وتخريب وا�سعة قبل اأن يختطفوه. كما اختطفت ال�سقيقني �سامر وطارق اأبو الهيجا 
من خميم جنني من اأمام م�ست�سفى جنني احلكومي، يذكر اأنهما �سقيقا ال�سهيد الق�سامي 

ن�سال اأبو الهيجا. 
٭ ويف حمافظة اخلليل: مت اختطاف الطالب يف جامعة البوليتكنك اأن�ض القا�سي بعد 
مداهمة منزل عائلته يف بلدة �سوريف، واختطفت حامد ح�سني اأحمد العدم من بلدة بيت 
اأوال بعد مداهمة منزله، علما اأنه خمتطف �سابقاأً عدة مرات. كما اختطفت �سمري عبيدو 
اأعادت  كما  للمقابلة،  ا�ستدعائهما  بعد  نعيم  بني  بلدة  من  منا�سرة  وح�سن  املدينة،  من 
اختطاف االأ�سري املحرر نائل حامد حاليقة واالأ�سري املحرر حممد حممود حاليقة من بلدة 
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املحّررين حاليقة  االأ�سريين  اأنَّ  اإبراهيم حاليقة، علما  البلدة حممد  ال�سيوخ، ومن ذات 
ات.  ة مرَّ �سا لالختطاف عدَّ �سبق اأن تعرَّ

بتاريخ 2010/11/30م: 
العا�سي )38  ر �سامي  ا�ض فجرًا ال�سحفي واالأ�سري املحرَّ اأمن عبَّ اأجهزة  ٭ اختطفت 
�سجون  من  عنه  االإف��راج  من  اأيام  بعد  للمقابلة  ا�ستدعائه  بعد  نابل�ض  مدينة  من  عامًا(، 
اأب��رز  من  العا�سي  اأنَّ  يذكر  �سنوات.  ث��الث  قرابة  ا�ستمر  اإدراي  اعتقال  بعد  االحتالل 
واالإذاع��ة  التلفزة  حمطات  من  العديد  مع  عمل  اأن  و�سبق  نابل�ض،  مدينة  يف  ال�سحفيني 
املحلية يف املدينة وعرف عنه اجلراأة وال�سرعة يف تغطية االأحداث وحتديًدا االجتياحات 
انتفا�سة االأق�سى. كما  اأثناء  التي كانت تتعر�ض لها املدينة  وعمليات اجلي�ض ال�سهيوين 
 49( احلاليقة  �سبح  اإ�سماعيل  املواطن  من  كالًّ  اخلليل  يف  املخابرات«  »جهاز  اختطف 
عامًا(، و�سقيقه عطية �سبح حاليقة )47 عامًا( بعد ا�ستدعائهما ملقابلة م�سوؤول املخابرات 
بعد  �سابق،  وقت  يف  احلاليقة  ال�سقيقني  اعتقل  قد  ا�ض  لعبَّ التابع  »الوقائي«  وكان  هناك. 

االإفراج عنهما من �سجون االحتالل ال�سهيوين.
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في شهر كانون األول/ ديسمبر:

بتاريخ 2010/12/4م: 
ر من�سور حافظ ملحم  ا�ض عند منت�سف الليل االأ�سري املحرَّ ٭ اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
)27 عاما( من بلدة كفر راعي ق�ساء جنني �سمال ال�سفة املحتلة بعد مداهمتها منزله، 
االنتماء  بتهمة  اأع��وام  �ستة  االحتالل  �سجون  يف  اأم�سى  قد  كان  ملحم  اأنَّ  بالذكر  وجدير 

حلركة اجلهاد االإ�سالمي.

بتاريخ 2010/12/5م: 
ا�ض القيادي ال�سيخ في�سل �سباعنة من  ٭ يف حمافظة جنني: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
ات، ومتَّ حتويله  ة مرَّ ر، وخمتطف �سابق عدَّ قباطية بعد مداهمة منزله، علما اأنه اأ�سري حمرَّ
االأ�سري  اختطفت  كما  اختطافه.  اأثناء  ال�سحية  حالته  تدهور  اإثر  للم�ست�سفى  ات  مرَّ ة  عدَّ

ر عبد الرحمن اأبو الّرب من املدينة، علما اأنه طالب جامعي وخمتطف �سابق.  املحرَّ
منا�سرة  احلليم  عبد  ح�سن  ا�ض  عبَّ اأم��ن  اأجهزة  اختطفت  اخلليل:  حمافظة  ويف  ٭ 
اأنَّه طالب يف جامعة القد�ض املفتوحة. كما اأعادت اختطاف �سالح  من بني النعيم، علمًا 
القوا�سمي من اأمام بوابة �سجن اأريحا بعد دقائق من االإفراج عنه وتوقيعه على اإجراءات 

االإفراج، حيث جرى نقله اإىل �سجن اأريحا يف اليوم نف�سه الذي �سدر فيه القرار. 
ا�ض معت�سم ح�سونة من املدينة، وهو  ٭ ويف حمافظة نابل�ض: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ

ات.  ة مرَّ اأحد طلبة جامعة القد�ض املفتوحة، وخمتطف �سابق عدَّ
ا�ض لقمان �سليمان مراعبة، واأحمد  ٭ ويف حمافظة قلقيلية: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
راتب مراعبة من قرية راأ�ض عطية بعد مداهمة منزليهما، كما اختطفت الطالب يف جامعة 

ر حارث عو�ض، علما اأّنه خمتطف �سابق.  النجاح واالأ�سري املحرَّ

بتاريخ 2010/12/7م: 
النجاح  �سّد طلبة جامعة  عبا�ض حملتها  اأمن  اأجهزة  وا�سلت  نابل�ض:  ٭ يف حمافظة 
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ر حممد عدنان �سبارو بعد يوم واحد من االإفراج  الوطنية، واختطفت كال من االأ�سري املحرَّ
بعد  بلدة اجلديدة جنوب جنني  �سمرة من  اأبو  في�سل حلمي  و  االحتالل  �سجون  عنه من 
مداهمة �سكنه يف املدينة، وكالهما طالب يف كلية الهند�سة، كما اختطفت الطالبني يف كلية 
ال�سريعة اأحمد ترابي من �سرة، ويا�سر مناع من املدينة، وذلك بعد ا�ستدعائهما للمقابلة 

وكالهما تعر�ض لالختطاف �سابقا.
ر والطالب يف جامعة القد�ض عبد الرحمن  ٭ ويف حمافظة جنني: اختطفت االأ�سري املحرَّ

العبادي من بلدة يعبد ق�ساء جنني بعد ا�ستدعائه ملقابلة.
٭ ويف حمافظة طولكرم: اختطفت كفاح �سامي مو�سى غامن من قرية دير الغ�سون من 

مكان عمله يف املدينة، علما اأنه خمتطف �سابق.
ر اإبراهيم اأحمد مرعي من قراوة بني  ٭ ويف حمافظة �سلفيت: اختطفت االأ�سري املحرَّ
ح�سان بعد مداهمة منزله، علما اأنه حافظ لكتاب اهلل وخمتطف �سابق عدة مرات، و�سقيقه 

ا�ض.  عدنان ما زال خمتطفا لدى خمابرات عبَّ

بتاريخ 2010/12/8م:
٭ يف حمافظة اخلليل: �سّنت اأجهزة اأمن عبا�ض حملة اختطافات وا�سعة طالت العديد 
من قياديي ون�سطاء احلركة عرف منهم: القيادي ال�سيخ عادل نعمان اجلنيدي )60 عاما( 
من املدينة، وهو اأ�سري حمرر واأحد مبعدي مرج الزهور ورئي�ض اجلمعية االإ�سالمية �سابقا، 
ر اأن�ض اأمري ر�سر�ض من املدينة وهو خمتطف �سابق، ال�سيخ عبد اهلل حممد  االأ�سري املحرَّ
�ساور التميمي من املدينة، وهو اأحد رموز ووجهاء حمافظة اخلليل، جنله املهند�ض بكر عبد 
اهلل �ساور التميمي من املدينة، القيادي نبيل النت�سة وهو اأحد مبعدي مرج الزهور ووالد 
ر نعمان عزام �سلهب جنل  ال�سهيد الق�سامي با�سل النت�سة وهو خمتطف �سابق، االأ�سري املحرَّ
وهو  املحت�سب  بالل  ر  املحرَّ االأ�سري  �سابق،  وهو خمتطف  املدينة  من  �سلهب  النائب عزام 
ر �سالح الهرميي  �سهر النائب عزام �سلهب من املدينة وهو خمتطف �سابق، االأ�سري املحرَّ
ر اأ�سامة �ساهني وهو خمتطف �سابق، نايف احلروب من  وهو خمتطف �سابق، االأ�سري املحرَّ
االأق�سى  اإذاعة  اروي�سد مرا�سل  �سامر  ال�سحفي  الزهور،  اأحد مبعدي مرج  وهو  خارا�ض 
�سابقا وهو خمتطف �سابق، بالل عزت �ساللدة من �سعري وهو خمتطف �سابق، اإياد الكوازبة 
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من �سعري وهو خمتطف �سابق، الدكتور عدنان م�سودي )67 عامًا(.
ا�ض خالل اليومني ال�سابقني كاّل من:  ٭ ويف حمافظة نابل�ض: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
النا�سط احلقوقي جمال حممد �سعيد دغل�ض )50 عامًا( من ع�سرية ال�سمالية، وهو مدير 
ر فرا�ض عي�سى اأزعر من بلدة قبالن،  جمعية عالج وتاأهيل �سحايا التعذيب، االأ�سري املحرَّ
وقد اختطف بعد يومني من اإفراج قوات االحتالل عنه بعد اأن اأم�سى 38 �سهرا يف �سجون 
قبالن  بلدة  يف  منزله  مداهمة  بعد  اأزع��ر  جودة  قا�سم  حممود  ر  املحرَّ االأ�سري  االحتالل، 
وهو خمتطف �سابق، فر�سان ال�سانع من املدينة، وهو خمتطف �سابق، الطالب يف جامعة 
الطالب يف جامعة  منزله،  بعد مداهمة  وذلك  قليل،  كفر  قرية  اأن�ض من�سور من  النجاح 

النجاح م�سطفى عبد اهلل من قرية دير احلطب وذلك بعد مداهمة منزله. 
ر  ا�ض كاّل من: القيادي واالأ�سري املحرَّ ٭ ويف حمافظة بيت حلم: اختطف اأجهزة اأمن عبَّ
ر  اإياد حبيب من املدينة بعد مداهمة منزله، وهو خمتطف عدة مرات �سابقا، االأ�سري املحرَّ
ر مو�سى اأبو احلور من ال�سواورة، االأ�سري  ع�سام عودة اجلواري�ض من املدينة، االأ�سري املحرَّ

ر يو�سف حمامدة بعد مداهمة منزله، علما اأنه خمتطف �سابق عدة مرات.  املحرَّ
النجاح  جامعة  يف  الطالب  ا�ض،  عبَّ اأمن  اأجهزة  اختطفت  طولكرم:  حمافظة  ويف  ٭ 

حممد �سالح من عزبة �سوفة وذلك بعد مداهمة منزله. 
واأيوب  ا�ض، كاّل من ممدوح �سوان  عبَّ اأمن  اأجهزة  قلقيلية:اختطفت  ٭ ويف حمافظة 

�سوان من قرية اماتني بعد مداهمة منزليهما، علما باأنهما خمتطفان �سابقا عدة مرات. 
٭ ويف حمافظة �سلفيت: اختطفت املواطن معتز حممود مرعي من قراوة بني ح�سان 
ا�ض.  بعد ا�ستدعائه للمقابلة، علما اأنَّ �سقيقه عز الدين ما زال خمتطفا لدى اأجهزة اأمن عبَّ
ا�ض الطالب يف جامعة النجاح اأ�سامة  ٭ ويف حمافظة جنني: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ

احل�سني بعد مداهمة منزله يف قرية فقوعة.

بتاريخ 2010/12/9م:
حممود  حكيم  ر  املحرَّ االأ�سري  ا�ض  عبَّ اأم��ن  اأجهزة  اختطفت  اخلليل:  حمافظة  يف  ٭ 
اأن  امل�سادرات، يذكر  بالعديد من  وقيامها  بعد مداهمة منزله  بلدة �سعري  ال�ساللدة من 
�ساللدة انتخب ع�سوا يف جمل�ض بلدي �سعري عن قائمة التغيري واالإ�سالح، واختطفت اأي�سا 
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ر عالء يو�سف عا�سور حاليقة من بلدة �سيوخ. االأ�سري املحرَّ
ا�ض الطالب يف جامعة النجاح الوطنية  ٭ ويف حمافظة نابل�ض: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
ر اإبراهيم �سواهنة من قرية كفر ثلث، علما اأنه خمتطف �سابق عدة مرات  واالأ�سري املحرَّ
ا�ض. كما اختطفت الطالب يف كلية  اأمن عبَّ اأجهزة  واأم�سى قرابة �سبعة �سهور يف �سجون 

الهند�سة م�سطفى جمال ح�سني من قرية دير احلطب. 
ر �سادي �سحادة من  ا�ض االأ�سري املحرَّ ٭ ويف حمافظة بيت حلم اختطف اأجهزة اأمن عبَّ

املدينة. 
ا�ض الطالب يف جامعة النجاح معن  ٭ ويف حمافظة طولكرم اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ

عطري. 
املدينة  نوفل من  ا�ض طارق حممد  اأمن عبَّ اأجهزة  قلقيلية: اختطفت  ٭ ويف حمافظة 
وعماد مراعبة من را�ض عطية، كما اختطفت كالًّ من جابر اإبراهيم �سدة واأن�ض ال�سدة من 

قرية جيت، علمًا اأنَّهما خمتطفان �سابقا. 
ن�سال  ر  املحرَّ االأ�سري  من  كاّل  عبا�ض  اأم��ن  اأجهزة  اختطفت  جنني:  حمافظة  ويف  ٭ 
اإبراهيم خمزمية من املدينة، ويحيى هنداوي من واد برقني، يذكر اأنَّ خمزومية اختطف 

من مدينة رام اهلل وهو خمتطف �سابق من قبل االأجهزة ذاتها.

بتاريخ 2010/12/10م:
بعد  �سويل  عالء  ر  املحرَّ االأ�سري  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  اختطفت  نابل�ض:  حمافظة  يف  ٭ 
ات، كما  ة مرَّ مداهمة منزله يف قرية ع�سرية ال�سمالية، علمًا اأنَّ ال�سويل خمتطف �سابق لعدَّ
اختطفت اأ�سرف �سويل من مكان عمله يف م�ست�سفى نابل�ض التخ�س�سي، وهو �سقيق االأ�سري 

ر اأدهم ال�سويل واملختطف منذ قرابة ال�سهر.  املحرَّ
�سمري  ر  املحرَّ االأ�سري  ا�ض  عبَّ حممود  اأمن  اأجهزة  اختطفت  اخلليل:  حمافظة  ويف  ٭ 

اعبيدو من املدينة، علما اأنه خمتطف �سابق. 
ر معت�سم  ٭ ويف حمافظة طولكرم: اأعادت اأجهزة اأمن عبا�ض اختطاف االأ�سري املحرَّ
اختطفت  كما  �سلباية،  اإي��اد  الق�سامي  ال�سهيد  �سقيق  وهو  �سم�ض،  نور  خميم  من  �سلباية 

ر رجائي عموري من املدينة وهو خمتطف �سابق. االأ�سري املحرَّ
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بتاريخ 2010/12/11م:
٭ يف حمافظة رام اهلل: �سنَّت اأجهزة اأمن عبا�ض حملة مداهمات واختطافات يف بلدة 
ر نوح هري�ض واالأ�ستاذ نا�سر  بيتونيا، حيث عرف من �سمن املختطفني كلٌّ من االأ�سري املحرَّ
لالختطاف  تعر�سوا  جميعا  اأنهم  يذكر  الدحلة،  ال�سايف  عبد  ر  املحرَّ واالأ�سري  الق�سراوي 
�سابقا، كما ي�سار اإىل اأّن الدحلة كان قد ُف�سل من وظيفته يف مهنة التدري�ض ب�سبب انتمائه 

ال�سيا�سي. 
باقة  من  ق�سوع  حممد  ال�سيخ  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  اختطفت  نابل�ض:  حمافظة  ويف  ٭ 

�ض لتعذيب �سديد.  احلطب بعد اقتحام منزله، علما اأنه خمتطف �سابق، وكان قد تعرَّ
ر عبد  املحرَّ االأ�سري  الوقائي« اختطاف  ى »جهاز  ي�سمَّ اأعاد ما  ٭ ويف حمافظة جنني: 
علما  املخابرات عنه،  ى جهاز  ي�سمَّ ما  اإفراج  اأيام من  بعد  املدينة  الّرب من  اأبو  الرحمن 
لت عائلة الدكتور عدنان م�سودي )67  اأنه طالب جامعي وخمتطف عدة مرات �سابقا. حمَّ
عامًا( من مدينة اخلليل اأجهزة اأمن عبا�ض امل�سوؤولية الكاملة عن حياته بعد خ�سوعه لعملية 
ق�سطرة فورية يف م�ست�سفى امليزان. وقالت عائلة م�سودي يف ت�سريح �سحفي: اإنَّ الدكتور 
لال�ستجواب  اإخ�ساعه  متَّ  حيث   )2010/12/8( يوم  التع�سفي  لالعتقال  ر�ض  تعَّ عدنان 
اأ�سيب بذبحة �سدرية مت على  ة �ساعات من اعتقاله، حيث  داخل غرف التحقيق بعد عدَّ
اإثرها نقله اإىل م�ست�سفى امليزان ليال، واأجريت له عملية فورية. واأكدت العائلة اأنَّ الدكتور 
عدنان، وهو اأحد ال�سخ�سيات االعتبارية يف املدينة، واأجري عدة عمليات يف الظهر، حيث 
يعاين من غ�ساريف متعددة يف عموده الفقري ويحتاج للعناية والرقابة الطبية الدائمة، 
قام  الوقائي«  »جهاز  ى  ي�سمَّ ما  اإنَّ  العائلة:  وقالت  حياته.  على  حقيقي  خطر  يوجد  حيث 
اإىل  الق�سطرة  عملية  اإج��راءه  على  �ساعات  بعد  الدكتور  باإعادة  2010/12/10م  بتاريخ 
لت العائلة م�ست�سفى امليزان  مقر اجلهاز يف املدينة دون مراعاة لو�سعه ال�سحي. كما حمَّ
امل�سوؤولية عن اأّية م�ساعفات قد حتدث للدكتور علمًا اأنَّهم يدركون الو�سع ال�سحي له متامًا 
كافة اجلهات  م�سودي  الدكتور  عائلة  وطالبت  امل�ستمرة.  والرقابة  للعناية  املا�سة  وحاجته 
اأنَّ الدكتور يحتاج  دت العائلة  واملوؤ�س�سات احلقوقية واالإن�سانية التدخل لالإفراج عنه، واأكَّ

فعاًل الأجواء منا�سبة للحفاظ على و�سعه ال�سحي. 
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بتاريخ 2010/12/12م:
بعد  الواوي  ر معتز  املحرَّ االأ�سري  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  اختطفت  نابل�ض:  ٭ يف حمافظة 
ا�ستدعائه للمقابلة، واختطفت الطالب يف جامعة النجاح حممد جمال عبد الغني من باقة 

�سا لالختطاف �سابقًا.  احلطب بعد مداهمة منزله، علما اأنَّهما تعرَّ
ا�ض الطالب يف جامعة اخلليل جماهد  ٭ ويف حمافظة اخلليل: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ

ورا�سنة، علمًا اأنه خمتطف �سابق. 
بعد  قباطية  من  كميل  جمال  طاهر  ر  املحرَّ االأ�سري  اختطفت  جنني  حمافظة  ويف  ٭ 
ا�ستدعائه للمقابلة، علما اأنه طالب يف اجلامعة العربية االأمريكية، كما اختطفت املوظف 
يف جمعية الهالل االأحمر ب�سار جرار من قرية اجلديدة، وهو �سقيق املختطف فرا�ض جرار.
ا�ض حملة اختطافات لياًل؛ حيث داهمت  ٭ ويف حمافظة �سلفيت �سنَّت اأجهزة اأمن عبَّ
بني  من  ُعرف  وقد  �سلفيت،  مدينة  يف  حما�ض  حركة  واأن�سار  اأع�ساء  من  العديد  منازل 
زاه��ر،  اأب��و  عماد  ال�سيخ  ر  امل��ح��رَّ االأ���س��ري  وه��و جنل  زاه��ر،  اأب��و  عماد  املختطفني: حممد 

ا�ض- فيَّا�ض.  ات لدى اأجهزة اأمن عبَّ ة مرَّ واملختطف عدَّ
ر مي�سرة حممود  ا�ض، االأ�سري املحرَّ ٭ ويف حمافظة قلقيلية: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ

عفانة بعد مداهمة منزله يف املدينة، علما اأنه خمتطف �سابق عدة مرات. 

بتاريخ 2010/12/13م: 
ا�ض حملة اختطافات وا�ستدعاءات وا�سعة  ٭ يف حمافظة �سلفيت: �سنَّت اأجهزة اأمن عبَّ
يف املحافظة طالت الع�سرات من اأن�سار احلركة بينهم عدد من الفتية على خلفية كتابة 
ي�سار  م�سلم  الفتى  عائلة  من  مقربة  م�سادر  اأكدت  حيث  االنطالقة،  مبنا�سبة  ال�سعارات 
ا�ض داهموا املدر�سة االبتدائية يف مدينة  ا�ستية )12 عامًا( اأّن عنا�سر من اأجهزة اأمن عبَّ
�سلفيت اأثناء �ساعات الدوام املدر�سي، وذلك من اأجل اختطاف جنلها، وعند رف�ض مدير 
للمدر�سة  احل�سور  اأجل  من  بوالديه  باالت�سال  قام  �سّنه  ل�سغر  ��اه  اإيَّ ت�سليمهم  املدر�سة 
وعراك  م�سادات  حدثت  الفتى  والدي  و�سول  وعند  االأجهزة،  تلك  عنا�سر  مع  والتفاهم 
باالأيدي بني �سابط احلملة ووالدة الفتى انتهت باختطاف الفتى م�سلم ووالده ال�سيخ ي�سار 
ب�سبب تدخله ملنع لف�ض  االأ�ستاذ عثمان عمران، وذلك  ا�ستية )43 عاما(، كما اختطفوا 
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ا�ض - فيَّا�ض كاّل من: حممد  االإ�سكال واختطاف طالب املدر�سة. واختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
رين  �ساهني و�سند فتا�ض من املدينة بعد مداهمة منزليهما، كما اختطفت االأ�سريين املحرَّ
اأ�سامة دواهقة و�سلهم يون�ض من املدينة، علما اأن اأ�سامة هو �سقيق ال�سهيد الق�سامي �سامر 
دواهقة، كما ي�سار اإىل اأّن �سلهم اعتقل مرتني من قبل قوات االحتالل واأم�سى يف اعتقاله 
�سابقا،  اال�ستخبارات«  »جهاز  ى  ي�سمَّ ما  قبل  من  اختطافه  مت  كما  �سنوات،  �ست  االأخ��ري 

واأم�سى عاما كامال ومّت االإفراج عنه بعد ف�سله من عمله يف جهاز الدفاع املدين. 
ا�ض حملة اختطافات يف املدينة طالت  اأمن عبَّ اأجهزة  ٭ ويف حمافظة قلقيلية: �سنَّت 
وال�سحفي  �ستات،  وحممد  حنت�ض،  واأجمد  قرعان،  اأ�سرف  وهم  حمّررين؛  اأ�سرى  �سبعة 
�سوا  ماهر اأبو ع�سب، ون�سيم ال�سنطي، ومهدي نزال، ومي�سرة عفانة، علمًا اأنَّهم جميعًا تعرَّ

لالختطاف �سابقًا. 
عبد  رين  املحرَّ واالأ�سريين  ال�سقيقني  املدينة  من  اختطفت  طولكرم:  حمافظة  ويف  ٭ 
�سا  تعرَّ وقد  بدير،  ريا�ض  القائد  ال�سهيد  جنال  وهما  بدير  ريا�ض  اإ�سالمبويل  و  الفتاح 
حمن عودة. ومن بلدة  ر عبد الرَّ ات �سابقًا، كما اختطفت االأ�سري املحرَّ ة مرَّ لالختطاف عدَّ
عالر اختطفت االأجهزة كالًّ من عبادة �سديد واأحمد حازم احلاج وموؤمن نواف بعد مداهمة 
�سوا لالختطاف �سابقًا.  منازلهم، علما اأنَّ احلاج طالب يف الثانوية العامة، وجميعهم تعرَّ

بتاريخ 2010/12/14م: 
٭ يف �ساعة متاأخرة من الليل �سنَّت قوة كبرية من اأجهزة اأمن عبا�ض حملة دهم وا�سعة 
�ساعات  حتَّى  وتوا�سلت  منهم،  الع�سرات  طالت  واأن�سارها  حما�ض  حركة  ك��وادر  ملنازل 
طالب  معظمهم  احلركة،  اأن�سار  من  ف��ردا   20 اختطاف  عن  احلملة  واأ�سفرت  الفجر، 
رون، وُعرف من بني املختطفني كلٌّ من: �سذاي �سلمان، وحممد اأبو  جامعيون واأ�سرى حمرَّ
واأحمد عودة، ومعت�سم  ويحيى معمر،  وبهاء عودة،  و�ساهر عدوان،  الددو،  دية، وحممد 
اأبو  �سلباية، ورجاءي عموري، وعبد اهلل ر�سيد، وحممد الزامل، وم�سعب ب�سري، وحممد 
�سنب، وحممود ع�س�ض، وفادي اعمري، وعبد الرحمن عودة، واإ�سالمبويل بدير، وحممود 

اأبو عي�سى، وحممود الزرعي.
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بتاريخ 2010/12/16م: 
ر اأن�ض خ�سر �سوندك  ا�ض االأ�سري املحرَّ ٭ يف حمافظة نابل�ض، اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
خ�سر  الدكتور  وال��ده  منزل  ا�ض  عبَّ ا�ستخبارات  من  عنا�سر  داهم  كما  منزله،  اأم��ام  من 
يف  الهند�سة  كلية  يف  الطالب  حممد  �سقيقه  اختطاف  وحاولوا  جيت،  قرية  يف  �سوندك 
جامعة النجاح، علما اأّن �سقيقه عبد اللطيف �سوندك خمتطف منذ قرابة ال�3 اأ�سابيع، كما 
اختطفت اأي�سًا اإ�سالم عا�سم احلنبلي من املدينة، وهو �سهر الدكتور ال�سوندك وحما�سب 
ر حممد جناجرة بعد  يف جامعة النَّجاح الوطنية. ومن بلدة طلوزة اختطفت االأ�سري املحرَّ
�سجون  �سنوات يف  يقارب اخلم�ض  ما  اأم�سى  اأّن جناجرة  يذكر  وتفتي�سه،  مداهمة منزله 

ات.  ة مرَّ االحتالل، وخمتطف �سابقًا عدَّ
ا�ض الطالبني يف جامعة القد�ض عالء  ٭ ويف حمافظة القد�ض: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ

م�سباح غامن و�سقيقه بهاء م�سباح غامن بعد مداهمة �سكنهما وتفتي�سه بهمجية. 
القيادي  جن��ل  احل�سري  ع��دن��ان  م�سعب  اختطاف  متَّ  طولكرم:  حمافظة  ويف  ٭ 
املختطف عدنان احل�سري من خميم طولكرم من مكان عمله، كما اختطفت ثالثة اأ�سرى 
رين من املدينة، وهم م�سعب ب�سري اأبوعي�سة وعبد اهلل ر�سيد وم�سطفى عودة، علمًا  حمرَّ

�سوا لالختطاف �سابقًا.  اأّنهم جميعًا تعرَّ
ر م�سعب زهران  ا�ض االأ�سري املحرَّ اأمن عبَّ اأجهزة  ٭ ويف حمافظة قلقيلية: اختطفت 

ات.  ة مرَّ مراعبة من املدينة، وهو خمتطف �سابقًا عدَّ
اقتحام  بعد  اأحمد اجلعبة  االأ�ستاذ  ر  املحرَّ االأ�سري  ٭ ويف حمافظة اخلليل، اختطفت 
منزله يف املدينة، علما اأّنه خمتطف �سابق، كما اختطفت عبد املهدي الزهور من قرية بيت 

كاحل بعد مداهمة منزله والعبث مبحتوياته.

بتاريخ 2010/12/17م:
ا�ض العديد من اأن�سار احلركة يف مدينة  ٭ يف حمافظة اخلليل اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
ر عو�ض يون�ض الرجوب )55 عاما(، واالأ�سري  دورا وقراها، ُعرف منهم كلٌّ من: االأ�سري املحرَّ
ر حممود حمي�سن الرجوب، وهو اإمام وخطيب م�سجد الكوم، علما اأنَّ كليهما تعر�ض  املحرَّ
اأمرا�ض.  عّدة  من  يعاين  الّرجوب  عو�ض  واأنَّ  االأجهزة،  تلك  قبل  من  �سابقًا  لالختطاف 
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واختطفت اأي�سا كاّل من: جهاد اأحمد خليل الرجوب، واأمني عبد القادر الرجوب، وهو اإمام 
ر نبيل حممد الرجوب  م�سجد بيت مقدوم وعطية يو�سف اإبراهيم الرجوب واالأ�سري املحرَّ

وعبد اهلل حممد م�سباح الرجوب. 
اأ�سيد جهاد بعد مداهمة منزله،  ا�ض  ٭ ويف حمافظة نابل�ض: اختطف اأجهزة اأمن عبَّ
كما قامت مبداهمة منزل جده الأمه املرحوم ال�سيخ �سعيد بالل وقامت بتفتي�سه و�سادرت 
جعفر  رين  املحرَّ االأ�سريين  طلوزة  بلدة  من  اختطفت  كما  والوثائق.  االأوراق  من  العديد 
ا�ض من قرية تل طالبي الثانوية العامة  دباب�سة وطاهر جناجرة. واختطفت ا�ستخبارات عبَّ

التواأم اأن�ض وعا�سم جميل ا�ستية بعد مداهمة منزلهما. 
وفادي  العزة  �سامي  حممد  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  اختطفت  حلم  بيت  حمافظة  ويف  ٭ 

عدوين من خميم العزة بعد ا�ستدعائهما للمقابلة. 
بعد  طوبا�ض  من  �سوافطة  اأ�سامة  ر  املحرَّ االأ�سري  اختطفت  طوبا�ض  حمافظة  ويف  ٭ 
ر اأم�سى اأكرث من 5 �سنوات يف �سجون االحتالل،  ه اأ�سري حمرَّ ا�ستدعائه للمقابلة، علمًا اأنَّ

ات، وهو اأحد طلبة اجلامعة العربية االأمريكية.  ة مرَّ وخمتطف �سابق عدَّ
د جمعة �سعيد بعد  ٭ ويف حمافظة رام اهلل اختطفت الطالب يف جامعة بريزيت حممَّ
ا�ض من قرية جيت االأ�سري  مداهمة منزله يف بلدة بريزيت. كما اختطفت ا�ستخبارات عبَّ
ر م�سطفى ال�سدة والنجل الثالث للدكتور خ�سر �سوندك حممد �سوندك الطالب يف  املحرَّ

جامعة النجاح. 

بتاريخ 2010/12/18م: 
ا�ض املربية مهيا ا�ستية من املدينة بعد  ٭ يف حمافظة �سلفيت: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
االعتداء عليها بال�سرب وخلع كتفها، حيث جاء اختطافها يف اأعقاب رف�سها ت�سليم جنلها 
ذكرى  يف  �سعارات  كتابة  خلفية  على  الختطافه  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  جاءت  الذي  القا�سر 
�سجن  اإىل  نقلها  متَّ  وقد  �سلفيت،  يف  مدر�سة  مديرة  ا�ستية  اأّن  اإىل  ي�سار  كما  االنطالقة، 

الن�ساء يف جنني. 
٭ ويف حمافظة اخلليل: متَّ اختطاف رئي�ض بلدية بيت اأمر االأ�ستاذ فرحان مو�سى علقم 
)44 عامًا( بعد اقتحام منزله وتفتي�سه تفتي�سا دقيقا وم�سادرة حا�سوبه، يذكر اأّن علقم 
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ما  اأم�سى  حيث  االحتالل،  �سلطات  لدى  ليعتقل  عنه  اأفرج  ثم  �سابقتني،  مرتني  اختطف 
يقارب العام ون�سف العام يف اعتقاله االأخري. 

٭ ويف حمافظة نابل�ض: مت اختطاف املهند�ض �سعد حم�سن العطاري من بلدة دير �سرف 
ة  بعد مداهمة مكان عمله يف منطقة اأم ال�سرايط يف رام اهلل، علما اأنه اختطف �سابقا عدَّ

مرات، وهو �سهر املختطف املهند�ض وجيه اأبو عيدة.  
ا�ض املواطن عبد احلليم البا�سا من  ٭ ويف حمافظة قلقيلية، اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
مكان عمله يف املدينة، وهو �سقيق ال�سهيد عبد النا�سر البا�سا الذي اغتالته عنا�سر اأمنية 

ا�ض، وذلك الإيوائه ال�سهيدين الق�ساميني ال�سّمان ويا�سني.  تابعة لعبَّ

بتاريخ 2010/12/19م: 
٭ اأقدمت اأجهزة اأمن عبا�ض، على اقتحام بلدة الظاهرية ق�ساء اخلليل وقامت باأعمال 
ر ال�سيخ عادل  تفتي�ض يف منازل املواطنني. كما اقتحمت تلك االأجهزة منزل االأ�سري املحرَّ
�سنيور البالغ من العمر 65 عاما، وقام باختطافه بعد عملية تفتي�ض دقيق اأجرتها يف منزله. 
من  بعد خروجه  ا�ض  عبَّ اأمن  واأجهزة  وقائي  لدى  ات  مرَّ ثالث  اعتقل  �سنيور  ال�سيخ  وكان 
�سجون االحتالل، التي اأم�سى فيها اأكرث من 60 �سهرًا يف االعتقال االإداري املتوا�سل. ويعدُّ 
ال�سيخ �سنيور من اأبرز ال�سخ�سيات الدينية والع�سائرية يف حمافظة اخلليل، وهو خطيب 
ال�سجون  يف  للعزل  تعّر�ض  وقد  االحتالل.  �سجون  يف  طويلة  �سنوات  اأم�سى  مفوه،  واإم��ام 
عينيه،  اإحدى  يف  املائة  يف   90 بن�سبه  الب�سر  اأفقده  ما  املتوا�سل،  والتحقيق  ال�سهيونية 
ة عمليات جراحية بعد خروجه من  له عدَّ واأجريت  اأمرا�ض  ة  اإىل معاناته من عدَّ اإ�سافة 
�سجون االحتالل. واأ�سافت امل�سادر الفل�سطينية ذاتها اأنَّ جهاز »الوقائي« �سّلم الع�سرات 
من املواطنني بالغات ح�سور ملقابله م�سوؤول اجلهاز يف مقره يف بلدة الظاهرية. ويف ال�سياق 
بون من عائلة ع�سو بلدية �سعري االأ�ستاذ حكيم حممود �ساللدة )47 عاما(،  ذاته؛ اأكد مقرَّ
اأنَّ جهاز املخابرات التابع لعبا�ض، قام بعزله منذ ثالثة اأيام يف �سجن انفرادي مبدينة دورا 
جنوب اخلليل، ال �سيَّما واأنَّ �ساللدة خمتطف منذ العا�سر من كانون اأول/دي�سمرب اجلاري. 
وقالوا: اإنَّ تلك االأجهزة منعت عن �ساللدة الزيارة من قبل ذويه اأو اأي موؤ�س�سة حقوقية اأو 
اإن�سانية. ويعّد �ساللدة، ع�سو بلدية �سعري من ال�سخ�سيات الدينية وال�سيا�سية والع�سائرية 
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ات لدى �سلطات االحتالل واأفرج عنه بداية عام  ة مرَّ املعروفة يف البلدة، وقد اختطف عدَّ
ات اثنتان لدى الوقائي والثالثة لدى جهاز  ا�ض ثالث مرَّ 2010م، واعتقل لدى اأجهزة اأمن عبَّ
ا�ض - فيَّا�ض من مدينة دورا كاّل من �سربي مر�سد  املخابرات. كما اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
جامعة  يف  الطالب  اختطفت  كما  الرجوب.  القادر  عبد  حممد  ر  املحرَّ واالأ�سري  الرجوب، 
القد�ض اأحمد حاليقة بعد اأ�سبوعني من اإفراج قوات االحتالل عنه، فيما اأعادت اختطاف 

ة عزاء والده.  ح�سام نا�سر الدين بعد انتهاء مدَّ
اأبو دية من خميم نور  ا�ض حممد  اأمن عبَّ اأجهزة  ٭ ويف حمافظة طولكرم: اختطفت 
ا�ض؛ حيث  �سم�ض، وقاموا باالعتداء عليه بال�سرب املرّبح حلظة و�سوله مقر اأجهزة اأمن عبَّ
مّت نقله للم�ست�سفى جراء تدهور حالته، علما اأن اأبودية هو والد املختطفني يزيد اأبودية وعز 
البوليتكنك جهاد  اأبودية. كما اختطف وقائي عبا�ض يف اخلليل الطالب يف جامعة  الدين 

حجار من مدينة طولكرم.

بتاريخ 2010/12/20م: 
واختطافات  م��داه��م��ات  حملة  ا�ض  عبَّ اأم��ن  اأج��ه��زة  �سنَّت  اخلليل:  حمافظة  يف  ٭ 
وا�ستدعاءات وا�سعة يف املحافظة، حيث داهمت ع�سرات املنازل واملحال التجارية يف املدينة 
تعود لعائالت القوا�سمة واجلعبة واعبيدو وال�سرباتي، كما اقتحمت منزل املطارد الق�سامي 
ة �ساعات وقامت بتفتي�سه والعبث مبحتوياته. كما وا�سلت  اأيوب القوا�سمة، مكثت فيه عدَّ
بها،  املحيطة  والقرى  دورا  وقيادي احلركة يف  ن�سطاء  من  للع�سرات  اال�ستدعاءات  حملة 
حيث طالت احلملة العديد من كبار ال�سن ووجهاء الع�سائر والعائالت. وعرف من �سمن 
املختطفني ع�سو بلدية قرية نوبا االأ�ستاذ حممود ال�سروف، علما اأنه موّجه يف وزارة الرتبية 
ر نزار اأبو اجلدايل من ال�سموع،  وخمتطف �سابق عدة مرات، واختطفت اأي�سا االأ�سري املحرَّ

يذكر اأنه �سقيق رئي�ض بلدية ال�سموع املختطف منذ ثالثة اأ�سابيع جمال اأبو اجلدايل. 
ة اأيام من االإفراج عنه �سجون  ر بعد عدَّ ٭ ويف حمافظة نابل�ض: اختطفت االأ�سري املحرَّ
اأّن �سراب خمتطف �سابق قبل اعتقاله من قبل االحتالل، كما اختطفت  االحتالل، يذكر 
ر اأحمد ترابي من قرية �سرة، واختطفت من املدينة  الطالب يف جامعة النجاح االأ�سري املحرَّ
�سابقا.  لالختطاف  تعر�سوا  جميعا  اأنهم  علما  للمقابلة  ا�ستدعائه  بعد  ال�س�سرتي  ربيع 
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حممد  واأجمد  ف�سل،  بني  �سعادة  �سامي  رين  املحرَّ االأ�سريين  عقربا  بلدة  من  واختطفت 
�سا لالختطاف �سابقًا.  ديرية، وكالهما تعرَّ

بتاريخ 2010/12/21م: 
ا�ض  ٭ يف بلدة الظاهرية جنوب مدينة اخلليل يف ال�سفة املحتلة اأقدمت اأجهزة اأمن عبَّ
على اختطاف العديد من اأبناء البلدة، فيما �سلَّم الع�سرات بالغات ملقابلة م�سوؤويل اجلهاز 
من  يعاين  وال��ذي  عامًا(،   65( الزبدية  م�سباح  املربي  املختطفني  بني  من  وك��ان  فيها. 
الزبدية  واملختطف  �ساق مك�سورة.  ولديه  امل�سي  العكاكيز يف  وي�ستخدم  ن�سفي  �سبه  �سلل 
اإ�سافة  �سنوات طويلة يف �سجون االحتالل.  اأم�سى  وكان  املعروفة،  الع�سائرية  الوجوه  من 
اإىل ذلك اقتحم »جهاز الوقائي« مقر جلنة الزكاة يف البلدة، وقام باأعمال تفتي�ض فيها، 
ة �ساعات، ثم ما لبث اأن اأفرج عنه، كما قام  واختطف االأ�ستاذ �سحدة الطل واحتجزه لعدَّ

اجلهاز باختطاف ال�ساب ماأمون غازي من�سور، ونقله اإىل مقر الوقائي يف البلدة. 

 بتاريخ 2010/12/23م: 
النَّجاح،  اثنني من طلبة جامعة  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  اختطفت  نابل�ض:  ٭ يف حمافظة 
هما: حممد نر ع�سيدة من قرية تل، واأحمد نعيم فرج من قرية مادما، ويذكر اأنَّ ع�سيدة 
قرية ع�سرية  من  ال�سويل  عماد  اختطفت  كما  ات،  م��رَّ ة  عدَّ �سابق  ر خمتطف  اأ�سري حمرَّ

ات.  ة مرَّ ال�سمالية اأثناء عودته من العمل، علمًا اأنَّه خمتطف �سابق عدَّ
٭ ويف حمافظة اخلليل: اختطفت اأجهزة اأمن عبا�ض ثالثة اأ�سقاء من بلدة الظاهرية، 
جنوب املدينة، وهم: �سفيان عياد اأبو �سرخ )40 عاما(، وغ�سان )35 عاما(، وحممود )30 

عاما(، ونقلتهم اإىل مقّرها يف مدينة اخلليل. 

بتاريخ 2010/12/24م:
ا�ض خالد فايز عو�ض من بلدة بيت اأمر  ٭ يف حمافظة اخلليل اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ

�سمال اخلليل، وذلك بعد اأن اقتحمت منزله وعاثت فيه ف�سادا. 
٭ ويف حمافظة نابل�ض اأعادت اختطاف عالء �سعود بني منية من قرية عقربا جنوب 
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عي�سى  علي  باختطاف  قامت  كما  اأي��ام،  عدة  قبل  عنه  االإف��راج  متَّ  قد  كان  حيث  نابل�ض؛ 
خملوف من ع�سرية القبلية علمًا اأنَّه اختطف �سابقًا. 

ا�ض املدّر�ض حممد فايق اأبو عالية،  ٭ ويف حمافظة طولكرم اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
من بلدة �سوفة، جنوب املدينة، بعد يوٍم واحٍد على قرار ف�سله من عمله ال�سادر عن حكومة 

فيا�ض غري ال�سرعية على خلفيٍة �سيا�سية. 
ا�ض اختطاف الطالب اأحمد دراغمة من  ٭ ويف حمافظة جنني: اأعادت اأجهزة اأمن عبَّ
زال  وال  االحتالل،  �سجون  يف  �سنوات   5 من  اأكرث  اأم�سي  ر  حمرَّ اأ�سري  وهو  طوبا�ض،  بلدة 
يطارد حلمه بالتخرج من اجلامعة االأمريكية، حيث حالت كرثة االعتقاالت واالختطافات 
ة. كما اختطفت االأجهزة ذاتها طاهر نواه�سة من اليامون،  بينه وبني التخرج اأكرث من مرَّ

ات. ة مرَّ علمًا اأنَّه اختطف �سابقًا عدَّ

بتاريخ 2010/12/26م: 
ا�ض بلدة بيتا، وقامت بحملة اختطافات  ٭ يف حمافظة نابل�ض: اقتحمت اأجهزة اأمن عبَّ
ر حممد معال،  وا�سعة طالت العديد من ن�سطاء واأن�سار حما�ض، ُعرف منهم: االأ�سري املحرَّ
و�سقيقه اأحمد معال، وعبد احلميد حمايل، والطالبان يف جامعة النجاح اإ�سالم ال�ُسرفا، 
وعودة حمايل، علما اأنَّ معظمهم تعر�سوا لالختطاف �سابقا. كما اختطفت املواطن جابر 

عوي�ض من خميم بالطة من مكان عمله يف م�سنع ال�سفا ل�سناعة االألبان.
موظفي  اأحد  �سلمان،  د  حممَّ ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  اختطفت  طولكرم:  حمافظة  ويف  ٭ 

بلدية طولكرم بعد ا�ستدعائه للمقابلة.
ا�ض، املحامي حممد زكي اأبو عرة من  ٭ ويف حمافظة جنني: اختطف اأجهزة اأمن عبَّ
بلدة عقابا، وذلك بعد ا�ستدعائه للمقابلة، علما باأن حممد خمتطف �سابق لعدة مرات، 

وقد اأم�سى اأكرث من ثمانية اأ�سهر يف �سجون االأجهزة واأفرج عنه حديثًا. 
ا�ض اإبراهيم حممد جربان من جبل  ٭ ويف حمافظة بيت حلم: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ

هندزة، علمًا اأنَّه �سقيق املختطفني نادر ون�سر جربان. 
ا�ض الطالب يف جامعة القد�ض يزيد  ٭ ويف حمافظة رام اهلل: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
ر يحيى الرمياوي من بلدة بيت رميا، علمًا  غفري من �سنجل، كما اختطفت االأ�سري املحرَّ



 179 الكتاب الأ�سود )4(

القد�ض  �سوؤون  يف  واملخت�ض  الكاتب  الرمياوي  عالء  ر  املحرَّ واالأ�سري  املختطف  �سقيق  اأنَّه 
واال�ستيطان. 

ا�ض حي )القحوانة( �سرق بلدة ال�سيوخ �سمال �سرق اخلليل،  ٭ اقتحمت اأجهزة اأمن عبَّ
ف�سادًا،  فيه  وعاثوا  حاليقة،  عا�سور  يو�سف  املواطن  منزل  يف  تفتي�ض  باأعمال  وقاموا 
و�سادروا بع�ض ممتلكاته، وقاموا باختطاف جنله حممد )35عامًا(، ونقلوه اإىل مقر ما 
ى »االأمن الوقائي« باخلليل. كما اقتحمت منزل املواطن اأحمد يو�سف حاليقة، وقام  ي�سمَّ
ابنه يو�سف  ة البحث عن  اإىل منزله بحجَّ اأبنائه حممد ويو�سف باالإ�سافة  بتفتي�ض منازل 

الذي كان يعمل يف اأحد مقالع احلجر يف املنطقة ذاتها.

بتاريخ 2010/12/27م: 
اأن�ض  ا�ض الطالبني يف جامعة النجاح  ٭ يف حمافظة نابل�ض: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
االأ�سري يف �سجون  املدينة، وهما جنال  اقتحام منزلهما يف  اإ�سالم بعد  ال�سليبي و�سقيقه 
اأنَّهما اختطفا �سابقا  االحتالل الدكتور حممد ال�سليبي املحا�سر يف جامعة النجاح علما 

ات.  ة مرَّ عدَّ
القد�ض  جامعة  يف  الطالب  ا�ض  عبَّ اأم��ن  اأجهزة  اختطفت  طولكرم:  حمافظة  ويف  ٭ 
يف  �سهور   3 ة  ملدَّ �سابق  خمتطف  اأنه  علما  ذنابة،  بلدة  من  �سليط  �سوقي  همام  املفتوحة 

ا�ستخبارات اأريحا، تعّر�ض خاللها للتعذيب. 
ر عبد ال�سالم اأبو الهيجا جنل القيادي  ٭ ويف حمافظة جنني: اختطفت االأ�سري املحرَّ
االأ�سري جمال اأبو الهيجا من خميم جنني بعد ا�ستدعائه للمقابلة، علما اأنه اختطف �سابقًا 

ات.  ة مرَّ عدَّ
االأعمال عي�سى رم�سان حاليقة )52 عامًا(  ٭ ويف حمافظة اخلليل: اختطفت رجل 
ملقالع  البهاء  �سركة  اقتحموا  االأجهزة  تلك  عنا�سر  اأنَّ  علمًا  ال�سيوخ،  بلدة  يف  منزله  من 
مب�سادرة  وقاموا  ف�سادًا  فيها  وعاثوا  واإخوانه،  احلاليقة  ميتلكها  التي  والرخام  احلجر 
اأوراق وجهاز حا�سوب خا�ض بامل�سنع، ثم اقتحموا اأي�سًا حمجرًا خا�سًا بالعائلة يف منطقة 
القحوانة �سرق البلدة واأي�سًا عاثوا فيه ف�سادًا و�سادروا اأوراقًا خا�سة باملحجر، وي�سار اإىل 

ات �سابقًا.  ة مرَّ �ض لالختطاف واال�ستدعاء عدَّ اأنَّ احلاليقة تعرَّ
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بتاريخ 2010/12/28م: 
اإذنا غرب  بلدة  فجرا  فيَّا�ض   - ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  اقتحمت  اخلليل،  ٭ يف حمافظة 
مدينة اخلليل وقامت بتفتي�ض عدد من املنازل واختطفت ثالثة من اأن�سار حما�ض. وقال 
البطران  اأحمد  من  كّل  منازل  اقتحمت  العنا�سر  هذه  من  م�سرتكة  ة  قوَّ اإنَّ  عيان:  �سهود 
وقامت  املنازل،  يف  تفتي�ض  باأعمال  وقامت  النطاح،  واإ�سماعيل  اجحي�سة  اأب��و  واإبراهيم 

باقتيادهم اإىل مقراتها يف اخلليل. 
ر ماجد ح�سن  ٭ ويف حمافظة رام اهلل: اختطفت القيادي البارز يف احلركة االأ�سري املحرَّ
بعد اقتحام منزله يف املدينة بعد اأقل من �سهر من االإفراج عنه من �سجون املخابرات، حيث 
كان قد اختطف �سابقًا بعد اأ�سبوعني من االإفراج عنه من �سجون االحتالل عقب اعتقال 
اإداري دام 35 �سهرًا. كما اأعادت تلك االأجهزة اختطاف الطالب يف جامعة بريزيت اإيهاب 

ا�ض.  قطو�سة من قرية رنتي�ض بعد اأ�سبوع من االإفراج عنه من �سجون اأمن عبَّ
٭ ويف حمافظة قلقيلية: مت اختطاف الفتيني اأزر ب�سيم بري ) 15 عامًا(، وبكر عوين 
بري ) 15 عامًا( من قرية اإماتني، كما اقتحمت منزل الفتى حممد عفيف غامن الختطافه، 
لكنَّ والدته رف�ست ت�سليمه فقاموا بت�سليمه طلب ملراجعتهم، يذكر اأنَّ اختطاف الفتية ياأتي 

على خلفية كتابة ال�سعارات ورفع رايات التوحيد. 
بعد  ال�سيخ  ر طه  املحرَّ االأ�سري  ا�ض  ٭ ويف حمافظة بيت حلم: اختطفت خمابرات عبَّ

اقتحام منزله ومنازل اأقربائه يف قرية مراح رباح، علمًا اأنَّه خمتطف �سابق.
بعد مداهمة  ال�سحروري  ا�ض هاين  عبَّ اأمن  اأجهزة  اختطفت  نابل�ض،  ٭ ويف حمافظة 

منزله يف املدينة. 

بتاريخ 2010/12/29م: 
ر يا�سر االأزعر  ا�ض اختطاف االأ�سري املحرَّ ٭ يف حمافظة نابل�ض اأعادت اأجهزة اأمن عبَّ
اأمام �سجن اجلنيد بعد دقائق من االإفراج عنه من قبل الوقائي بعد  من بلدة قبالن من 
انتهاء حمكوميته البالغة 5 اأ�سهر، علمًا اأّن االأزعر كان قد اختطف �سابقا بعد االإفراج عنه 
ا�ض اختطاف الطالب  من �سجون االحتالل باأيام. ويف �ساأن مت�سل، اأعادت ا�ستخبارات عبَّ
يف جامعة النَّجاح براء حممد اأبو جعفر بعد ا�ستدعائه للمقابلة بعد اأيام من االإفراج عنه 
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ات. واختطفت من قرية  ة مرَّ ه اأ�سري حمّرر وخمتطف �سابق عدَّ من �سجون االأجهزة، علمًا اأنَّ
ر جهاد �سالح الدين البوم، واالأ�ستاذ جملي زهري جملي، علمًا  قريوت كالَّ من االأ�سري املحرَّ

اأّن البوم هو اإمام امل�سجد يف القرية. 
بلدة �سعري، واختطفت كالًّ من  ا�ض  اأمن عبَّ اأجهزة  ٭ ويف حمافظة اخلليل: اقتحمت 
حممد يا�سني ال�ساللدة، وعبد الّرحيم عقل ال�ساللدة بعد مداهمة منزليهما وتفتي�سهما. 

ا�ض ال�سحفي �سامر يون�ض من قرية  ٭ ويف حمافظة طولكرم: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
ات.  ة مرَّ بلعا وهو مدير يف وزارة االإعالم يف احلكومة العا�سرة، واختطف �سابقًا عدَّ

رئي�ض  وهو  ر حممد عادل حيفاوي  املحرَّ االأ�سري  اختطاف  ٭ ويف حمافظة جنني: متَّ 
ق�سم التفتي�ض والبناء يف بلدية جنني وع�سو الهيئة االإدارية لنقابة العاملني فيها، واختطفت 
رين حذيفة اجلمل وع�سام جمعة اأبو جبل، وهو ابن املجاهد جمعة  اأي�سا االأ�سريين املحرَّ
ابن  ن�سر جرار  اأحمد  اختطفت  كما  رجله يف معركة خميم جنني،  ُبرتت  الذي  اأبو جبل 
�سا لالختطاف �سابقًا.  ال�سهيد القائد ن�سر جرار، علمًا اأّن كالَّ من احليفاوي واجلمل تعرَّ
النائب  اأوي�ض عبد اجلواد جنل  ر  املحرَّ االأ�سري  �سلفيت: متَّ اختطاف  ٭ ويف حمافظة 
�سمية واخلا�سة،  نا�سر عبد اجلواد بعد مداهمة منزله، وم�سادر العديد من الوثائق الرَّ

يذكر اأّن اأوي�ض طالب يف جامعة النَّجاح الوطنية.

بتاريخ 2010/12/31م: 
اجلناح  الق�سام،  كتائب  يف  القيادي  اختطاف  على  ا�ض  عبَّ اأم��ن  اأجهزة  اأقدمت  ٭ 
الع�سكري حلركة املقاومة االإ�سالمية )حما�ض( يف حمافظة اخلليل اأيوب اأحمد القوا�سمي 
)46 عامًا(، بعد مالحقة م�سرتكة مع االحتالل منذ 23 عاما. وقالت و�سائل اإعالم تابعة 
تفاخرها  ة عن  القوا�سمي، معربِّ القيادي  اختطفت  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  اإنَّ  »فتح«:  حلركة 
طويلة؛  �سنوات  منذ  القوا�سمي  تطارد  االحتالل  قوات  اأنَّ  اإىل  ي�سار  العملية.  هذه  بتنفيذ 
قتلى وجرحى �سهاينة.  اأوقعت  التي  الع�سكرية  العمليات  تعّده م�سوؤواًل عن عدد من  حيث 
وحاولت قوات االحتالل اعتقال القوا�سمي الذي اختفى عن االأنظار منذ 1998 م مرارًا، 

مبداهمة منزله الكائن يف حي ال�سيخ و�سط مدينة اخلليل دون اأن تعرث عليه.
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الملخص التنفيذي:

ا�ض � فيا�ض حملتها امل�سعورة وامل�ستمرة منذ اأربع �سنوات، يف  1- وا�سلت اأجهزة اأمن عبَّ
اختطاف اأن�سار املقاومة عمومًا وكوادر واأن�سار حركة حما�ض على وجه اخل�سو�ض، ففي 

�سنة 2010م اختطفت اأكرث من 3000 مواطن فل�سطيني يف ال�سفة الغربية.
مواطنًا   178 فيَّا�ض   - ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  اختطفت  الثاين/يناير  كانون  �سهر  2- يف 
اآذار/ �سهر  ويف  مواطنًا،   180 اعتقلت  �سباط/فرباير  �سهر  ويف  اأ�سماوؤهم،  ن عرفت  ممَّ
�سهر  مواطنًا، ويف  اختطفت 205  ني�سان/اإبريل  �سهر  مواطنًا، ويف  اختطفت 202  مار�ض 
اأيار/مايو اختطفت 187مواطنًا، ويف �سهر حزيران/يونيو اختطفت 120 مواطنًا، ويف �سهر 
ويف  مواطنًا،   183 اختطفت  اآب/اأغ�سط�ض  �سهر  ويف  مواطنًا،   135 اختطفت  مّتوز/يوليو 
�سهر اأيلول/�سبتمرب اختطفت 252 مواطنًا، ويف �سهر ت�سرين االأول/اأكتوبر اختطفت 111 
مواطنًا، ويف �سهر ت�سرين الثاين/نوفمرب اختطفت 157 مواطنًا، ويف �سهر كانون االأول/

ن عرفت اأ�سماوؤهم. دي�سمرب اختطفت 213 مواطنًا ممَّ
ا�ض خالل �سنة 2010م اأكرث من 3000 حالة اعتقال �سيا�سي،  ذت اأجهزة اأمن عبَّ 3- نفَّ
ة  واأئمَّ اعتقال،  حالة   1404 االحتالل  �سجون  من  رين  املحرَّ االأ�سرى  ن�سيب  كان  حيث 
امل�ساجد 49 حالة، واأ�ساتذة اجلامعات واملدر�سني 35، وال�سحفيني 36، واأع�ساء املجال�ض 

البلدية 32، والطالب 417 حالة.
ز االأجهزة »الدايتونية« يف حملة اعتقاالتها على �سريحة معيَّنة من املواطنني؛  4- تركِّ

ة امل�ساجد واخلطباء. رون، والطالَّب اجلامعيون، واالأكادمييون واأئمَّ وهم االأ�سرى املحرَّ
اب املجل�ض الت�سريعي، اقتحمت اأجهزة اأمن  5- يف م�سل�سل اعتداءاتها ال�سافر على نوَّ
كما  واختطفت خم�سة من موظفيه،  دويك،  الت�سريعي عزيز  املجل�ض  رئي�ض  مكتب  ا�ض  عبَّ
اأبناءهم واقتحمت منازلهم وروَّعت  اآخرين، واختطفت  اأخرى لنواب  اعتدت على مكاتب 

اأهاليهم.
6- تركزت حملة االعتقاالت واالختطافات على املناطق واملدن التي حتظى فيها حما�ض 
ب�سعبية كبرية، وذلك ك�سيا�سة ثابتة لدى �سلطة اأو�سلو يف �سعيها احلثيث للنيل من القاعدة 
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ال�سعبية لدى احلركة.
ا�ض - فيَّا�ض  7- يف حربها �سد اأبناء »حما�ض« يف ال�سفة الغربية، ترتكز اأجهزة اأمن عبَّ
االأجهزة  ت�ستطيع هذه  االأحيان ال  ولكن يف بع�ض  رين،  املحرَّ االأ�سرى  يف اختطافاتها على 
رين بعد االإفراج عنهم؛ ب�سبب وقوع مناطق �سكناهم بالقرب من  اختطاف االأ�سرى املحرَّ
املغت�سبات ال�سهيونية، فتقوم قوات االحتالل بت�سليم بع�ض هويات االأ�سرى الذين اقرتبت 
ر  املحرَّ االأ�سري  اإجبار  اأجل  من  وذلك  ال�سلطة؛  اأمن  الأجهزة  حمكومياتهم  انتهاء  فرتات 
على الذهاب اإىل مقرات اأجهزة االأمن!!. فبعد االإفراج عن اأحد االأ�سرى، حتدث لو�سائل 
ى »جهاز االأمن الوقائي« يريد  االإعالم فقال: »قالت املخابرات ال�سهيونية يل: اإنَّ ما ُي�سمَّ
اعتقايل، واأنهم �سيرتكونني لهم، واإنَّ املخابرات »االإ�سرائيلية« ال تريد مني اأيَّ اعرتاف، 
ال�سرتجاع  ذهبت  عني  االإف��راج  وبعد  الفل�سطيني،  للجانب  هويتي  بت�سليم  قاموا  ولذلك 

الهوية وجدت نف�سي معتقاًل لدى ال�سلطة«!.
ا�ض - فيَّا�ض االأمنية حتتجز يف �سجونها املئات من اأبناء حركة  8- ال تزال اأجهزة عبَّ
املقاومة االإ�سالمية )حما�ض(، واأن�سار املقاومة يف ال�سفة الغربية، وال تزال م�ستمرة يف 

�سيا�سة االعتقال واالختطاف يف �سلوك خارج عن االأعراف واالأخالق الفل�سطينية.
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الفصل الثاني

ممار�سات و�نتهاكات
�أجهزة �أمن �سلطة فريق �أو�سلو

٭ التعذيب يف ال�ضجون
٭ ال�ضتدعاءات املتكررة والحتجاز غري القانوين

٭ املحاكم غري الد�ضتورية، ورف�ض تنفيذ القرارات الق�ضائية
٭ مواقف وقرارات ل تخدم املواطن ول حتمي الوطن

٭ مالحقة اجلمعيات اخلريية، والتدخل ال�ضافر يف �ضوؤون العمل الطالبي 
٭ قمع وتكميم اأفواه ال�ضحفيني والأكادمييني وخطباء امل�ضاجد.
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متهيد:

عن  2010م  �سنة  خالل  ال�سرعية  غري  فيَّا�ض  وحكومة  اأو�سلو  فريق  �سلطة  تتوقف  مل 
حماربة كّل َمن يخالف نهجها التفاو�سي والتفريطي مع االحتالل ال�سهيوين، وممار�ساتها 
غري القانونية  �سد املواطن الفل�سطيني يف ال�سفة الغربية، فلم تكتف بحمالت االعتقال 
واالختطاف التي ك�سفها ور�سدها الف�سل االأول من هذا الكتاب، بل عمدت ب�سكل ممنهج 
ا اأدى اإىل حتويلهم الفوري  اإىل ممار�سة التعذيب الوح�سي �سد املختطفني يف �سجونها ممَّ
ا�ض  اإىل امل�ست�سفيات لتلقي العالج، ثم يزج بهم  يف  زنازين واأقبية �سجون اأجهزة اأمن عبَّ
- فيَّا�ض ملوا�سلة التعذيب..، كما تلجاأ تلك االأجهزة االأمنية اإىل فربكة تهم لتقدمي بع�سهم 
ترف�ض  املقابل  ويف  طويلة.  �سنوات  ب�سجنهم  تق�سي  د�ستورية،  غري  ع�سكرية  حماكم  اإىل 
باالإفراج  الق�سائية   ال�سلطات  اأعلى  ق�ست  اأن  بعد  لديها  املختطفني  بع�ض  عن  االإف��راج 

الفوري عنهم.
ومار�ست تلك االأجهزة �سل�سلة ا�ستدعاءات متوا�سلة للمواطنني واحتجازهم ل�ساعات 
حيث  واالإن�سانية،  الفل�سطينية  لالأعراف  �سارخ  انتهاك  يف  لالإهانة  وتعري�سهم  طويلة 
�سملت هذه اال�ستدعاءات الفتية االأطفال والعجزة من كبار ال�سن واأمهات واأخوات وزوجات  

ال�سهداء واالأ�سرى واملختطفني لديها.
كما قامت تلك االأجهزة االأمنية التابعة لرئي�ض ال�سلطة املنتهية واليته باقتحام اجلامعات 
الفل�سطينية يف ال�سفة الغربية ومالحقة النا�سطني املنتمني اإىل الكتلة االإ�سالمية، والتدخل 

ال�سافر يف االنتخابات اخلا�سة باملجال�ض الطالبية.
ا�ض  باالعتداء على مكاتب  اأمن حممود عبَّ اأجهزة  للقانون، قامت  انتهاك �سارخ  ويف 
النّواب  بيوت  واقتحام  موظفيها،  واعتقال  الغربية،  ال�سفة  يف  الت�سريعي  املجل�ض  نواب 

واختطاف اأوالدهم واأقاربهم.
املواطنني  �سد  انتهاكات  من  ال�سفة  يف  يجري  ملا  احلقيقية  ال�سورة  اإي�سال  ولعدم   
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الغربية  ال�سفة  ال�سحفيني يف  امل�سايقات على  �سل�سلة من  االأمنية  االأجهزة  تلك  مار�ست 
تلك  اعتقلت  فقد  الغربية؛   ال�سفة  يف  الفل�سطيني  الواقع  اإب��راز  يف  ن�ساطهم  من  وللحد 
االأجهزة الع�سرات من ال�سحفيني واالإعالميني، وحاكمت بع�سهم  حماكمات غري قانونية، 

واقتحمت واأغلقت  مكاتب ملوؤ�س�سات �سحفية واإعالمية.
اًل لدور االأجهزة  االأمنية  ا حكومة فيَّا�ض غري ال�سرعية، فقد كانت  متار�ض دورًا مكمِّ اأمَّ
يف خطة وا�سحة املعامل للق�ساء على حركة حما�ض وت�سفية وجودها يف ال�سفة الغربية، 
وذلك مبالحقة مدراء  واأع�ساء اجلمعيات اخلريية واالجتماعية والثقافية، واإغالق بع�سها 
وتغيري جمال�سها املنتخبة وتعيني م�سوؤولني عنها من منت�سبي حركة فتح واالأجهزة االأمنية، 
وكان لوزراء يف هذه احلكومة دور بارز يف تكميم اأفواه اخلطباء واإق�ساء دورهم يف الدفاع 
عن الثوابت واحلقوق الوطنية وت�سويه ر�سالة امل�ساجد بتعيني خطباء موالني لنهج الت�سوية 

ال�سيا�سية العبثي مع االحتالل ال�سهيوين.
ا�ض و»حكومة« فيَّا�ض غري  تها اأجهزة اأمن عبَّ غم من احلرب الطاحنة التي �سنَّ وعلى الرَّ
ال�سرعية على املوؤ�س�سات التابعة حلركة حما�ض واأن�سار املقاومة، واإن�ساء موؤ�س�سات موالية 
متامًا ل�سلطة فريق اأو�سلو وحركة »فتح«، اإالَّ اأنَّ �سلطة فريق اأو�سلو وحكومتها غري ال�سرعية 
َّا اأن تختاروا باأن تكونوا معنا يف  تريد اأن تو�سل ر�سالة وا�سحة ل�كلِّ خمالفيها مفادها »اإم�

ا القتل اأو ال�سجن لكّل منتقد اأو معار�ض لنا«.  ك�لِّ �سيء.. واإمَّ
كما كان لهذا الفريق دور فا�سح يف التفريط بدماء ال�سهداء الذين �سقطوا يف معركة 
يف  »غولد�ستون«  تقرير  على  الت�سويت  تاأجيل  اإىل  و�سعيهم  عملهم  خالل  من  الفرقان، 

جمل�ض حقوق االإن�سان ر�سوخًا للمطالب ال�سهيواأمريكية. 
بها  تقوم  التي  واالنتهاكات  املمار�سات  وتوثيق  لر�سد  الكتاب  الف�سل من  وي�سعى هذا 
اأجهزة اأمن فريق  اأو�سلو وحكومة فيَّا�ض غري ال�سرعية �سد املواطنني يف ال�سفة الغربية 

خالل �سنة 2010م.
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في شهر كانون الثاني/ يناير:

بتاريخ 2010/1/1م: 
ا�ض زوجة املختطف لديها عادل عي�سى جواري�ض من مدينة  ٭ ا�ستدعت اأجهزة اأمن عبَّ

ة الثانية.  بيت حلم، وذلك للمرَّ

بتاريخ 2010/1/3م: 
واملعتقل يف  عواد  اأحمد  ر  املحرَّ االأ�سري  املختطف  عائلة  بة من  مقرَّ ٭ ذكرت م�سادر 
�ض للتَّعذيب ال�سديد، يف الوقت الذي يعاين فيه من اأمرا�ض مزمنة،  اأنَّه تعرَّ �سجن جنيد 
علمًا اأنه متَّ اختطافه بعد االإفراج عنه من �سجون االحتالل بعد اعتقال دام �سنتني ون�سف 

ال�سنة. 
حمافظة  يف  ال�سّيما  احلركة،  اأن�سار  من  الع�سرات  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  ا�ستدعت  ٭ 

ا�ض.  قلقيلية، واَت�سمت تلك اال�ستدعاءات باال�ستفزاز واالإهانة من قبل اأجهزة اأمن عبَّ

بتاريخ 2010/1/4م: 
�سون  ٭ اأكد البع�ض ممن اأفرج عنهم من �سجن »اجلنيد«، ب�ساعة التعذيب الذي يتعرَّ
د االإهانة واالإذالل يف التحقيق، ف�ساًل عن االأ�ساليب الوح�سية التي متار�سها تلك  له، وتعمُّ

�سوا لو�سع روؤو�سهم يف املراحي�ض مع عزلهم داخل بيوت اخلالء. االأجهزة؛ حيث تعرَّ

بتاريخ 2010/1/5م: 
د مطلق اأبو جحي�سة ما تناقلته  ٭ نفى النائب يف »املجل�ض الت�سريعي الفل�سطيني« حممَّ
الغربية  ال�سفة  ال�سيا�سيني يف �سجون  املعتقلني  التعذيب بحق  توقف  االإعالم حول  و�سائل 
املحتلة، موؤكًدا اأن ما تناقله االإعالم عن وقف التعذيب كالٌم عاٍر من ال�سحة، واأن العديد 
من ال�سهادات والتقارير احلية ت�سل من ال�سجون تثبت عك�ض ذلك. وقال اأبو جحي�سة، يف 
ا�ض تقوم بو�سع املعتقلني ال�سيا�سيني دون مالب�ض يف  ت�سريٍح �سحفّي له: اإنَّ اأجهزة اأمن عبَّ
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ثالجاٍت، واأنها ترتكهم يف غرٍف باردٍة يف هذا الربد القار�ض، فينامون على االأر�ض دون 
فرا�ٍض وال اأغطيٍة، باالإ�سافة اإىل تاأكيد عدٍد كبرٍي من املعتقلني اأنهم ال يزالون »ُي�سَبحون« 
د اأبو جحي�سة اأنَّ ما تناقلته و�سائل  �ساعات طويلة، وفق ما ي�سل من االأ�سرى وذويهم. و�سدَّ
عاٌء كاذٌب وال اأ�سا�ض له، واأنَّ  االإعالم حول اأن اأجهزة ال�سلطة توقفت عن التعذيب، هو ادِّ
التعذيب ال يزال ميار�ض يف اأقبيتها ودون رادٍع. واأفاد النائب باأنَّ االأ�سري �ساهر يحيى اأبو 
التعذيب  بعد  »م�ست�سفى عالية احلكومي« يف اخلليل  اإىل  بتاريخ )1/4(  نقله  جحي�سة متَّ 
ا�ض( يف ال�سفة ال تكتفي بالتعذيب،  �ض له. واأ�ساف: »)اأجهزة اأمن عبَّ ال�سديد الذي تعرَّ
جهاز  يعتقله  املخابرات  جهاز  عنه  يفرج  ال��ذي  فاالأ�سري  بينها؛  فيما  االأدوار  تتبادل  بل 
»الوقائي«، ومثال ذلك االأ�سري اأنور حرب من قرية بيت اأوال ق�ساء اخلليل، والذي اأفرج عنه 
جهاز املخابرات، وبعد يوٍم واحٍد اأعاد جهاز »الوقائي« اعتقاله«. وطالب اأبو جحي�سة و�سائل 
ي الدقة فيما تن�سره من اأخباٍر تتعلق بحياة املواطنني، »واأال ت�ساهم  االإعالم ب�سرورة توخِّ
اأجمع عن طريق  االإن�سانية  وحق  الفل�سطيني  ال�سعب  اأبناء  بحق  ترتكب  اإخفاء جرائم  يف 

هة«. تقاريرها الكاذبة واملُوجَّ

بتاريخ 2010/1/7م: 
ن �سدرت  ا�ض توا�سل اختطاف العديد من اأن�سار حما�ض ممَّ ٭ ال تزال اأجهزة اأمن عبَّ
ة اختطاف بع�سهم اأكرث من  ة �سهور، فيما فاقت مدَّ قرارات ق�سائية باالإفراج عنهم منذ عدَّ
�سنة ون�سف ال�سنة؛ ومنهم: عدنان يو�سف عمر �سومان، وعاطف علي ح�سني رباع، ووائل 
حممد �سعيد بيطار، وعي�سى اإ�سماعيل عي�سى �سالح، ونائل غالب م�سباح دويك، من مدينة 
اخلليل؛ وكذلك: وليد مو�سى حامد ح�سني، وجودة حممود دغرة، من رام اهلل، اإ�سافة اإىل 
بهجت فتحي يو�سف يامني من قلقيلية، واأحمد �سمري اإ�سماعيل و�سقيقه حممود من نابل�ض.

بتاريخ 2010/1/10م:
ا�ض يف مدينة طولكرم اأربعة من خطباء امل�ساجد واأخ�سعتهم  ٭ ا�ستدعت اأجهزة اأمن عبَّ
ة  غزَّ اأهل  مع  ت�سامنهم  بعد  وذلك  �سراحهم،  تطلق  اأن  قبل  �ساعات،  ة  عدَّ لال�ستجواب 
اأكرب  اجلديد«  »امل�سجد  خطيب  مناع  عمار  ال�سيخ  وه��م:  اجلمعة  خطبة  يف  املحا�سرين 
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رمزي  وال�سيخ  الرو�سة«،  »م�سجد  خطيب  احل�سري  حممود  وال�سيخ  املحافظة،  م�ساجد 
نعالوه خطيب »م�سجد يون�ض«، وال�سيخ حممود طالب خطيب »م�سجد �سويكة«، وقد اأخ�سع 
ق اخلطباء اإىل ح�سار  ز على تطرُّ اخلطباء االأربعة ال�ستجواب توا�سل عدة �ساعات، وتركَّ
�ض اخلطباء ل�سيل من االنتقادات  غزة و»اجلدار الفوالذي« يف خطبهم يوم اجلمعة. وتعرَّ
ا�ض اإذا تكلَّموا عن قطاع غزة يف خطبهم؛  قي اأجهزة اأمن عبَّ هيب والوعيد من حمقِّ والرتَّ
القطاع  يف  االأه��ل  مع  التَّ�سامن  واج��ب  عن  ُمعربني  ة،  ب�سدَّ اخلطباء  رف�سه  ال��ذي  االأم��ر 
ال�سامد، و�سرورة اإنهاء احل�سار الظامل عليهم، ولن ترهبهم التهديدات والتلويح بقطع 
االأرزاق عن قول كلمة احلق ون�سرة املظلوم. ُيذكر اأنَّ هذه لي�ست املرة االأوىل التي ُي�ستدعى 
عاءات �سلطة رام  فيها خطباء امل�ساجد على خلفية خطب اجلمعة، وهو ما يظهر زيف ادِّ

اهلل باأنها حترتم حرية الراأي والتعبري.
عامًا(،   50( �سباعنة  في�سل  ال�سيخ  ر  امل��ح��رَّ االأ���س��ري  نقل  مت  جنني  حمافظة  يف  ٭ 
ا�ض يف جنني، اإىل امل�ست�سفى؛ نتيجة تدهور حالته ال�سحية  واملختطف لدى اأجهزة اأمن عبَّ
ا�ض. وقد اختطف ال�سيخ في�سل  اء التعذيب ال�سديد على يد حمققي اأجهزة اأمن عبَّ من جرَّ
بعد  ال�سحراوي  »النقب«  االإف��راج عنه من �سجن  اأياٍم من  بعد  قباطية  بلدة  �سباعنة من 
ق�ساء اأكرث من ثالث �سنوات يف االعتقال االإداري بعد ا�ستدعائه للمقابلة. وكانت اأجهزة 
يف  اتها  مقرَّ اأحد  اإىل  للح�سور  بالًغا  �سباعنة  ال�سيخ  اإىل  بعثت  قد  جنني  يف  ا�ض  عبَّ اأمن 
ون�سٍف  عاٍم  قبل  اأنه �سادرت  علمًا  باأيام،  االحتالل  �سجون  االإفراج عنه من  قبل  املدينة 
ممتلكاٍت �سخ�سيًة تابعًة له؛ منها حفار وجرافة؛ ب� »تهمة« اأنها تابعة حلركة حما�ض، كما 
�ست عائلة ال�سيخ للم�سايقات املتكررة؛ حيث اعتقل اأبناوؤه عدة مرات. واأم�سى ال�سيخ  تعرَّ
ات لالعتقال؛  مرَّ ة  �ض عدَّ تعرَّ �سنوات؛ حيث  اأكرث من ع�سر  االحتالل  �سجون  �سباعنة يف 

كانت اآخرتها يف عام 2007م، ثمَّ اأفرج عنه يوم اخلمي�ض )2009/12/31م(.

بتاريخ 2010/1/12م: 
اأن�سار حركة  من  الع�سرات  با�ستدعاء  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  قامت  نابل�ض  مدينة  ٭ يف 
حما�ض يف مدينة نابل�ض، وياأتي ذلك ا�ستمرارًا للم�سل�سل الدايتوين الذي ي�ستهدف كّل من 

ه اإجراءات قا�سية من �سجن وتعذيب. ينا�سر املقاومة، ويتخذ �سدَّ
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بتاريخ 2010/1/13م:
عبد  ر  املحرَّ امي  الق�سَّ االأ�سري  عن  االإف��راج  ال�سفة  يف  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  رف�ست  ٭ 
قراٍر  �سدور  رغم  الهيجا،  اأبو  جمال  حما�ض  حركة  يف  القيادي  جنل  الهيجا  اأبو  ال�سالم 
ى »جهاز االأمن الوقائي« باإعادة اختطافه من اأمام  ق�سائيٍّ باالإفراج عنه؛ حيث قام ما ي�سمَّ
ا�ض يف جنني تطالب عائلة اأبو  ال�سجن مبا�سرة بعد االإفراج عنه. ُيذَكر اأنَّ اأجهزة اأمن عبَّ
الهيجا بت�سليمها مبلغ 30 األف دوالر مقابل االإفراج عن جنلها؛ بحجة اأنَّ هذا املبلغ كانت 
قد ا�ستلمته العائلة من حركة حما�ض كم�ساعدٍة ماليٍة لعائالت االأ�سرى. كما توا�سل تلك 
االأجهزة انتهاك اأحكام الق�ساء؛ حيث ترف�ض اأجهزتها يف رام اهلل االإفراج عن املختطف 

اأحمد �سعبان اأبو كويك رغم قراٍر ق�سائيٍّ باالإفراج عنه.
٭ قامت وزارة االأوقاف يف حكومة فيَّا�ض غري ال�سرعية بتوزيع خطبة اإجبارية ل�سالة 
واأتت  ا�ض.  عبَّ باالعتذار ملحمود  وتطالبه  القر�ساوي،  يو�سف  ال�سيخ  فيها  تهاجم  اجلمعة، 
االإعالمية �سد  ومواقعها  فتح  �سنتها حركة  �سر�سة  اإعالمية  �سياق حملة  تلك اخلطوة يف 
ف�سيلة العالمة ال�سيخ يو�سف القر�ساوي. واجلدير ذكره اأنَّ ال�سيخ القر�ساوي اأو�سح يف 
ا�ض،  معر�ض رّده على االفرتاءات املوجهة �سده اأنه مل ي�سدر فتوى خا�سة ب�ساأن رجم عبَّ
ولكن احلديث عن هذا االأمر ورد يف خطبة له خالل مهرجان ن�سرة االأق�سى يف اأكتوبر 
املا�سي، والتي �سن فيها هجوًما �سديًدا على كل من وقف وراء تاأجيل الت�سويت على »تقرير 
االحتالل جرائم  ارتكاب  يثبت  اأممي  نوعه على م�ستوى  ل من  االأوَّ يعدُّ  الذي  غولد�ستون« 
االإ�سالمي«  املوؤمتر  »منظمة  وقتها  القر�ساوي  مة  العالَّ طالب  وقد  غزة.  قطاع  يف  حرب 
اأن تعلن  و»جامعة الدول العربية« بفتح حتقيق عاجل ملعرفة من وقف وراء التاأجيل، على 
مة، وقال: »اإنَّ من يثبت �سحة اتهامه بالتورط يف هذا االأمر ي�ستحق  ة املكرَّ نتائجه يف مكَّ

ة، ور�سوخه للتهديدات ال�سهيونية«. ة عقاًبا على خيانته الإخوته يف غزَّ الّرجم يف مكَّ

بتاريخ 2010/1/16م: 
ا�ض جتاه خمتطفي حركة حما�ض،  عبَّ اأمن  الأجهزة  القمعية  للممار�سات  ا�ستمرارًا  ٭ 
ا�ض يف حمافظة قلقيلية باحتجاز عدٍد من خمتطفي احلركة يف قلقيلية  قامت اأجهزة اأمن عبَّ
مع �سجناء جنائيني ومتعاطي خمدرات يف و�سٍع مذلٍّ ومهنٍي، وعرف من خمتطفي احلركة 
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حفي  وال�سّ يا�سني،  وب�سام  حمودة،  وو�سفي  ن�سار،  واأ�سيد  ولويل،  ريا�ض  ال�سيخ  من:  كلٌّ 
م�سطفى �سربي.

ا�ض حت�سر اإىل منطقة حي اجلامعة و�سط مدينة اخلليل  ٭ قوات كبرية من اأجهزة اأمن عبَّ
يف حماولٍة الختطاف املواطن اأكرم �سدر، اإالَّ اأنَّ املواطنني حالوا دون ذلك؛ االأمر الذي دفع 
عنا�سر تلك االأجهزة اإىل اإطالق النار على املواطنني يف تلك املنطقة؛ ما دفع املواطنني اإىل 

الرد على اإطالق النار، مما اأدى اإىل ف�سل تلك االأجهزة يف اختطاف املواطن اأكرم �سدر.

 بتاريخ 2010/1/17م: 
٭ ك�سفت �سحيفة »هاآرت�ض« ال�سهيونية اأنَّ قرار رئي�ض �سلطة رام اهلل املنتهية واليته 
ا�ض ورئي�ض  ا�ض بتاأجيل الت�سويت على »تقرير غولد�ستون« اتُّخذ بعد لقاء بني عبَّ حممود عبَّ
جهاز املخابرات ال�سهيونية »ال�ساباك« يوفال دي�سكني يف مقر املقاطعة يف رام اهلل. واأكدت 
التاأجيل؛ حيث  ا�ض قرار  ال�سبب يف اتخاذ عبَّ اللقاء كان  اأنَّ هذا  لها  حيفة يف تقرير  ال�سَّ
ال�سركة  ورخ�سة  بالت�سهيالت،  متعلقة  التهديد  من  خمتلفة  اأنواًعا  »دي�سكني«  ا�ستخدم 
ا�ض باأنه  د عبَّ الوطنية لالت�ساالت، والت�سعيد الع�سكري. واأكدت ال�سحيفة اأن دي�سكني هدَّ
ما  الغربية  ال�سفة  �ستجعل من  »اإ�سرائيل«  فاإن  التقرير  الت�سويت على  اإرجاء  »اإذا رف�ض 
د باإلغاء الت�سهيالت  و�سف بقطاع غزة ثاٍن«. واأ�سافت »هاآرت�ض« يف تقريرها اأنَّ دي�سكني هدَّ
مها الكيان ال�سهيوين للفل�سطينيني يف ال�سفة الغربية، واإعادة و�سع احلواجز التي  التي قدَّ
ر دي�سكني -ح�سب التقرير-  متت اإزالتها خالل الن�سف االأول من العام املا�سي. كما حذَّ
ي اإىل اإرجاء  من اأنَّ الرف�ض الفل�سطيني الإرجاء الت�سويت على »تقرير غولد�ستون« �سيوؤدِّ
�ساأنه  الذي كان من  االأمر  »الوطنية«؛  االت�ساالت اخللوية  �سركة  لت�سغيل  الرتخي�ض  منح 
اأن يجرب �سلطة رام اهلل على دفع تعوي�سات لل�سركة املذكورة بقيمة ع�سرات املاليني من 
ه تهديدات مماثلة  الدوالرات. واأ�سار التقرير اإىل اأنَّ �سابًطا كبرًيا يف جي�ض االحتالل وجَّ

ع للمطلب ال�سهيوين. ا�ض يف حال مل ين�سَ اإىل حممود عبَّ
ا�ض يف نابل�ض  ٭ ا�ستمرارًا مل�سل�سل عدم تطبيق قرارات الق�ساء ا�ستمرت اأجهزة اأمن عبَّ
رين طارق اأبو زيد مرا�سل ف�سائية »االأق�سى« و�سائد يا�سني رغم  باختطاف االأ�سريين املحرَّ

�سدور قرار ق�سائي من املحكمة العليا باالإفراج عنهما.
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بتاريخ 2010/1/18م: 
ا�ض منذ ما  ٭ مت نقل حكيم �ساللدة ع�سو بلدية �سعري املختطف لدى اأجهزة اأمن عبَّ
ي و�سعه ال�سحي مع ا�ستمرار احتجازه لدى اجلهاز.  يقارب �سهرين اإىل امل�ست�سفى بعد تردِّ
واأكدت عائلة �ساللدة اأن حكيم �سعر ب�سيق يف ال�سدر خالل احتجازه يوم ال�سبت )1/16(؛ 
ر نقله اإىل »م�ست�سفى االأهلي« الإجراء  حيث مت نقله اإىل »م�ست�سفى عالية احلكومي«، ثم قرِّ
لت عائلة �ساللدة جهاز »الوقائي«  عملية ق�سطرة للقلب يوم االإثنني )2010/1/18(. وحمَّ
اإ�سكاالت  اأي  يعاين  ال  وهو  اجلهاز  لدى  اعتقل  اأنه  خا�سة  حياته،  عن  الكاملة  امل�سوؤولية 
له.  �ض  تعرَّ الذي  واالإحباط  النف�سي  ال�سغط  نتيجة  بها  اأ�سيب  التي  احلالة  واأنَّ  �سحية، 
دت العائلة اأنَّ �ساللدة اأعيد اختطافه لدى جهاز »الوقائي« بعد ح�سوله على قراٍر من  واأكَّ
ا�ض يف  »حمكمة ال�سلح« باالإفراج قبل 20 يوًما، و�ُسمح له مبغادرة مقر �سجن اأجهزة اأمن عبَّ
ا�ض اختطفت  ة �ساعات، ثم اأعيد اختطافه يف اليوم التايل. وكانت اأجهزة اأمن عبَّ اخلليل عدَّ
اأم�سى فيها عامني  اأن  بعد  اأيام فقط،  بع�سرة  �ساللدة بعد خروجه من �سجون االحتالل 

كاملني. 
بة من عائلة املختطف عبد احلليم البا�سا تدهور حالته ال�سحية،  ٭ اأكدت م�سادر مقرَّ
يف  �سهور  �سبعة  من  اأكرث  اختطافه  على  م�سى  البا�سا  اأنَّ  يذكر  امل�ست�سفى،  اإىل  نقله  ومت 

ا�ض.  �سجون اأجهزة اأمن عبَّ
ا�ض ما  دت م�سادر طالبية يف معظم جامعات ال�سفة الغربية اأنَّ اأجهزة اأمن عبَّ ٭ اأكَّ
ة �سهور، وت�ستمر  زالت تختطف الع�سرات من قيادات الكتل االإ�سالمية ون�سطائها منذ عدَّ

يف حرمانهم من موا�سلة درا�ستهم اجلامعية. 
ة امل�ساجد على خلفية  ا�ض يف �سواحي القد�ض عدًدا من اأئمَّ ٭ ا�ستدعت اأجهزة اأمن عبَّ
عدة  باحتجازهم  وقامت  القر�ساوي،  لل�سيخ  امل�سيئة  االإجبارية  باخلطبة  التزامهم  عدم 
ال�سيخ �سليم حممود �سما�سنة وال�سيخ  اأن تفرج عنهم، وعرف منهم كل من  �ساعات قبل 

يعقوب مو�سى الفقيه واخلطيب اإياد �سما�سنة. 

بتاريخ 2010/1/19م: 
ا�ض املختَطف و�سام باكري  ٭ ا�ستمر م�سل�سل التحايل على الق�ساء بنقل اأجهزة اأمن عبَّ



 195 الكتاب الأ�سود )4(

باأن باكري  اإىل مدنية، علمًا  ال�سرطة، لتحويل ق�سيته  اإىل  الوقائي«  ِقبل »جهاز االأمن  من 
د  اأكَّ كما  ا�ض.  عبَّ �سجون  يف  العام  عن  يزيد  ما  واأم�سى  ات،  م��رَّ ة  عدَّ لالختطاف  تعّر�ض 
ا�ض اأنَّهم  معظم من متَّ االإفراج عنهم خالل االأيام االأخرية من هذا التاريخ، من �سجون عبَّ

ا�ض املختلفة يف املدينة. �سون ال�ستدعاءات يومية ملقار اأجهزة اأمن عبَّ يتعرَّ

بتاريخ 2010/1/20م: 
ى »املحكمة الع�سكرية« يف نابل�ض حكمًا بال�سجن ملدة 4 �سنوات على  ٭ اأ�سدرت ما ي�سمَّ

ر بهحت يامني من مدينة قلقيلية.  االأ�سري املحرَّ
٭ ويف حمافظة بيت حلم متَّ ا�ستدعاء احلاجة فاطمة حمدان من قرية ال�سواورة اإىل 
ر  مقراتها لل�سغط على ابن اأختها علي حمدان لت�سليم نف�سه، علمًا باأنَّ حمدان اأ�سري حمرَّ
ا�ض  ت مطاردته من قبل اأجهزة اأمن عبَّ اأُفرج عنه قبل 4 اأ�سهر من �سجون االحتالل، ومتَّ
ة اأخرى بتاريخ 1/19، وقد  منذ يوم االإفراج عنه، اإىل اأن متَّ اعتقاله من ِقبل االحتالل مرَّ
حمن حمدان بعد يوم واحد من االإفراج عنه.  ت اإعادة اختطاف اأخيه االأ�ستاذ عبد الرَّ متَّ
حمن حمدان  د عدٌد من املفَرج عنهم تعّر�ض ال�سقيقني عادل وعبد الرَّ ويف �ساأن مت�سل، اأكَّ
يف  عامًا  ال���13  على  يزيد  ما  اأم�سى  ر  حمرَّ اأ�سري  هو  عادل  اأّنَّ  ويذكر  ال�سديد،  للتَّعذيب 
ا�ض حملة ا�ستدعاءاتها للع�سرات  �سجون االحتالل. من جهة اأخرى، وا�سلت اأجهزة اأمن عبَّ
رين يف جميع حمافظات ال�سفة، كما �سهدت تلك االأيام  من اأبناء احلركة واالأ�سرى املحرَّ

ا�ض. �ساء بينهن زوجات اأ�سرى واأقارب مطلوبني الأجهزة اأمن عبَّ ا�ستدعاء عدد من النِّ

بتاريخ 2010/1/21م:
ا�ض �سل�سلة اأحكامها اجلائرة يف حمافظة قلقيلية؛ اإذ حكمت  ٭ وا�سلت اأجهزة اأمن عبَّ
ا�ض »الع�سكرية« على عدد من املختطفني لديها بفرتات متفاوتة من  حمكمة اأجهزة اأمن عبَّ
ال�سجن على النحو التايل: بهجت يامني: متَّ احلكم عليه بال�سجن 4 �سنوات، وهو خمتطف 
ر ق�سى 7 �سنوات يف �سجون االحتالل،  منذ �سهر ني�سان/اإبريل 2009م، علمًا باأنه اأ�سري حمرَّ
ت حماكمته رغم  ا�ض، ومتَّ وفور االإفراج عنه من �سجون االحتالل اختطفته اأجهزة اأمن عبَّ
وجود قرار ق�سائي باالإفراج عنه!!، اإبراهيم عطية: مت احلكم عليه بال�سجن 4 �سنوات، وهو 
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عليه  مّت احلكم  واأ�سري حمّرر، عماد حوتري:  ني�سان/اإبريل 2009م،  �سهر  منذ  خمتطف 
بال�سجن 4 �سنوات، وهو خمتطف منذ �سهر ني�سان/اإبريل 2009م، واأ�سري حمّرر، مهدي 
حممد نزال: مت احلكم عليه بال�سجن ملدة �سنتني، وهو خمتطف منذ �سهر ني�سان/اإبريل 
2009م، واأ�سري حمّرر، ال�سيخ ع�سام حمد جعيدي: متَّ احلكم عليه بال�سجن ملدة �سنة، وهو 

خمتطف منذ �سهر اأيار/مايو 2009م، واأ�سري حمّرر.
ا�ض متَّ حتويل اثنني من املختطفني من  وتاأكيدًا ال�ستمرار التعذيب الوح�سي يف �سجون عبَّ
حمافظة اخلليل للعناية املكثفة، ُعرف منهما االأ�ستاذ حكيم ال�ساللدة ع�سو بلدية �سعري، 
ات، واأعيد اختطافه بعد اأقل من يوم من االإفراج  ة مرَّ ر وخمتطف �سابق عدَّ وهو اأ�سري حمرَّ

ا�ض.  عنه من �سجون عبَّ

بتاريخ 2010/1/22م: 
يف  اجحي�سة  اأبو  مطلق  د  حممَّ ائب  النَّ منزَل  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  من  ة  قوَّ اقتحمت  ٭ 
عب يف حميط املنزل، وحاولت  ا من الرُّ بلدة اإذنا اإىل الغرب من مدينة اخلليل، واأثارت جوًّ
اختطاف النائب، واأطلقت النار يف حميط منزله، كما احتجزته ملدة �ساعة. وقال النائب 
اأبو جحي�سة، والذي اأُفرج عنه قبل اأ�سهر قليلة من �سجون االحتالل: اإنَّ اأحد مندوبي اأجهزة 
ا�ض االأمنية اعرت�ض �سيارته اأثناء ذهابه ل�سالة اجلمعة يف ال�ساعة احلادية ع�سرة  اأمن عبَّ
من �سباح اجلمعة ) 1/22(، وعندما طلب النائب منه تف�سرًيا لذلك قال له املندوب: نريد 
ا�ض« يف مدينة دورا. واأ�ساف اأبو اجحي�سة: »رف�ست  منك الذهاب اإىل مقر »اأجهزة اأمن عبَّ
لهم  يحق  وال  االأ�سا�سي،  القانون  ح�سب  الربملانية  احل�سانة  اأملك  الأنني  معه  الذهاب 
ا�ستدعائي اأو احتجازي، وطالبته اأن يت�سّرف هو اأي�سًا �سمن القانون«. واأكد اأبو اجحي�سة 
ى »االأمن الوطني« حا�سروا املنزل يف هذه االأثناء، واأطلقوا  اأنَّ »اأعداًدا كبرية من ما ي�سمَّ
باالختطاف«.  اأبنائي  وه��ددوا  املنزل  الرعب يف حميط  ا من  واأث��اروا جوًّ الهواء،  النار يف 
ى »االأمن الوقائي« املدعو »اأبو الفاحت«؛ حيث  وي�سيف: »ثم ح�سر بعد ذلك م�سوؤول ما ي�سمَّ
قام باإلقاء ال�ستائم وال�سباب علي، وقال باحلرف الواحد: »�سوف ندو�ض على راأ�سك وراأ�ض 
�ساعة.  من  الأكرث  هذه  اإعمالها  يف  االأجهزة  ا�ستمرت  وقد  �ستفعل«،  ماذا  وننظر  حما�ض 
ا�ض« بعد مداخلتي على  واأ�سار اأبو اجحي�سة اإىل اأّن »هذا الت�سّرف قامت به »اأجهزة اأمن عبَّ
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برنامج »عني على ال�سفة« قبل يومني من هذا التاريخ؛ حيث قمت بتعرية ت�سرفات »اأجهزة 
ا�ض« داخل الزنازين، وعن ا�ستمرار عملية التعذيب بعد تقدم العديد من املواطنني  اأمن عبَّ

اإيل بال�سكوى بعد تعّر�سهم للتَّعذيب الذي اأو�سلهم اإىل امل�سايف«.

بتاريخ 2010/1/24م:
ي حالته  اإىل م�ست�سفى رفيديا لرتدِّ الزاغة  ر ح�سن  املحرَّ االأ�سري  املختطف  نقل  ٭ مت 
ال�سحية ب�سبب التعذيب. ُيذكر اأنَّ الزاغة نا�سٌط حقوقيٌّ يف جمال االأ�سرى، واأ�سرٌي حمرٌر 

اأم�سى ما يزيد عن ت�سع �سنوات يف �سجون االحتالل. 

بتاريخ 2010/1/26م:
جواري�ض  عادل  املختطف  ذوي  من  بة  مقرَّ م�سادر  ��دت  اأكَّ حلم:  بيت  حمافظة  يف  ٭ 
�ض له جنلهم من ِقَبل حمققي  اء التعذيب ال�سديد الذي يتعرَّ تدهور حالته ال�سحية من جرَّ
يزيد عن  ما  اختطافه  وقد م�سى على  ٌر،  اأ�سرٌي حم��رَّ اأن عادل  علمًا  املدينة،  االأجهزة يف 

اخلم�سني يومًا. 

بتاريخ 2010/1/27م:
ر  ا�ض يف نابل�ض االإفراج عن املختطف االأ�سري املحرَّ ٭ رف�ست اأجهزة اأمن حممود عبَّ
واأع��ادت تلك  بل  باالإفراج عنه من املحكمة،  الّرغم من �سدور قرار  حممد قطناين على 
رام اهلل اختطاف كلٍّ  االأجهزة يف  تلك  وا�سلت  للمحاكم من جديد، كما  اإنزاله  االأجهزة 
من عبد الفتاح �سرمي وجهاد خ�سر وعارف نوفل يف �سجن بيتونيا، وجميعهم من مدينة 

قلقيلية، على الرغم من اأنه �سدرت ل�ساحلهم قرارات باالإفراج ومل يتم تنفيذها.

بتاريخ 2010/1/28م:
خالد  من  كلٍّ  اختطاف  وا�سلت  حيث  الق�ساء؛  اأحكام  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  انتهكت  ٭ 
د جودة اأبو �سلبك، رغم �سدور قرار  ال�سراج واأحمد �سعبان اأبو كويك و�سيف القا�سي وحممَّ

ق�سائي باالإفراج عنهم منذ اأكرث من �سهر منذ ذلك التاريخ.
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بتاريخ 2010/1/29م:
بة من عائلة ال�سيخ ماهر اخلراز اأنَّ اإفراج  دت م�سادر مقرَّ ٭ يف حمافظة نابل�ض: اأكَّ
ا�ض عن ال�سيخ جاء بعد اإ�سرابه عن الطعام فور و�سوله ال�سجن واإ�سراره  اأجهزة اأمن عبَّ
واأزيد  اأكرث  تنك�سفوا  حتى  �سهيًدا  هنا  اأق�سي  اأن  »اأري��د  لهم  د  ي��ردِّ كان  حيث  ذلك؛  على 

�سورتكم القبيحة ت�سويًها«. 

بتاريخ 2010/1/30م:
ا�ستخدام �سالح  د  تعمُّ ا�ض من  اأمن عبَّ اأجهزة  ٭ �سكا عدٌد من املختطفني يف �سجون 
الربد القار�ض خالل فرتة التحقيق من ِقَبل عنا�سر تلك االأجهزة. وقال عدٌد من املختطفني 
دون و�سع املختطف يف زنزانٍة انفراديٍة دون  يف معتقل »بيتونيا« لعائالتهم: اإنَّ املحققني يتعمَّ
اأغطية خالل فرتة التحقيق؛ حيث الربد القار�ض لياًل ونهاًرا، دون ال�سماح باإدخال اأغطية 
االإ�سالمية  املقاومة  حركة  عنا�سر  من  االعرتافات  لنزع  حماولٍة  يف  الربد،  ق�سوة  تقيهم 
فرتة  خالل  البارد  البالط  على  اال�ستلقاء  اإىل  ي�سطرون  اأنهم  املختطفون  وبنيَّ  حما�ض. 
ق جعلهم ال ينامون؛ وذلك عن طريق افتعال  د املحقِّ التحقيق يف حماولٍة للنوم؛ حيث يتعمَّ
ر، وال�سغط النف�سي على املختطف. واأو�سح  االأ�سوات العالية، وفتح الزنزانة ب�سكٍل متكرِّ
ت من اأ�ساليب حتقيقاتها؛ حيث باتت تكثف من ال�سغط  املختطفون اأنَّ زبانية التحقيق غريَّ
النف�سي على ح�ساب التعذيب اجل�سدي، مثل »اجَللنْد« و»ال�سبح« يف ال�سقف اأو على االأبواب. 

بتاريخ 2010/1/31م:
بة من املختطف �سياء ق�سوع من مدينة رام اهلل تدهور حالته  دت م�سادر مقرَّ اأكَّ ٭ 
ا�ض؛ حيث متَّ  �سه لل�سرب والتعذيب ال�سديدين يف زنازين اأجهزة اأمن عبَّ ال�سحية اإثر تعرُّ
نقله مرتني للم�ست�سفى خالل االأيام ال�سابقة، علمًا اأنَّ �سياء هو اأحد طلبة »جامعة القد�ض« 

اأبو دي�ض وخمتطٌف منذ )12/18(.
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في شهر شباط/ فبراير:

بتاريخ 2010/2/4: 
طلب  باإر�سال  املحتلة  الغربية  بال�سفة  نابل�ض  مدينة  يف  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  قامت  ٭ 
»اأبو  نبهان �سقر  اأحمد  االأ�سري  فايز �سقر زوجة  �سعدو  ليلى  ال�سيدة  اإىل  فوريٍّ  ا�ستدعاٍء 
ب�سري« املغيَّب يف �سجون االحتالل ال�سهيوين منذ حوايل ع�سرة اأعوام. واأفادت م�سادر 
اعتبارية  �سخ�سيات  من  والتدخالت  الو�ساطات  رغم  ��ه  اأنَّ  )2-4( اخلمي�ض  يوم  حملية 
»اأبو  غنام  حممد  املدعو  املخابرات«  »جهاز  ى  ي�سمَّ ما  م�سوؤول  اأنَّ  اإالَّ  فتحاوية  وتنظيمية 
داود« ي�سر على ح�سور زوجة االأ�سري اإىل مقر اجلهاز للتحقيق معها دون مراعاة كونها 
ا�ض مل تراع ظروف »اأم ب�سري« العائلية؛  زوجة اأ�سري. واأو�سحت امل�سادر اأنَّ اأجهزة اأمن عبَّ
حيث اإنَّها ترعى اأبناءها يف غياب الوالد، وهي اأمٌّ جلريح اأ�سيب اأكرث من اأربع مّرات على 
اأيدي جنود االحتالل، واأُدخل يف مرتني منها غرفة العناية املركزة، واأُعلن يف اإحداها عن 
موته �سريرّيًا، وقد تعافى فلذة كبدها حمّمد، وبعث اهلل فيه احلياة من جديد، وهي اأي�سًا 
والدة نور الدين الذي توفاه اهلل وهو يف ريعان ال�سباب يف الع�سرين من عمره. وقد القت 
ا�ض ا�ستياًء �سديًدا لدى مواطني ال�سفة، كما ترف�ض »اأم ب�سري«  ممار�سات اأجهزة اأمن عبَّ
ا�ض يف غياب الّزوج. وتاأتي �سيا�سة ما  الذهاب اإىل مقر اأي »جهاز« تابع لالأجهزة اأمن عبَّ
الت�سييق على  اأجل  الفل�سطيني من  ال�سعب  ا�ستدعاء حرائر  ى »جهاز املخابرات« يف  ي�سمَّ
عائالت املجاهدين وال�سرفاء من اأبناء ال�سعب الفل�سطيني، وخا�سة املختطفني يف �سجون 

ا�ض.  االحتالل و�سجون اأجهزة اأمن عبَّ
دت م�سادر اأنَّ عنا�سر من جهاَزينْ »الوقائي« و»ال�سرطة« التي تتبع اأجهزة اأمن  ٭ اأكَّ
ا�ض، اقتحمت موكب جنازة ال�سهيد حممد عبد العفو العملة، الذي ا�ست�سهد يوم  حممود عبَّ
االحتالل  قوات  لدى  اعتقاله  خالل  به  اأ�سيب  الذي  الكلوي  الف�سل  مر�ض  نتيجة   )2/3(
�سقيق  على  واعتدت  االإ�سالمي«،  »اجلهاد  حركة  رايات  من  عدًدا  و�سادرت  ال�سهيوين، 

ال�سهيد بال�سرب، و�سادرت بطاقته ال�سخ�سية ال�ستدعائه الحًقا واعتقاله. 
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بتاريخ 2010/2/8:
ر اأحمد نور  ا�ض يف حمافظة قلقيلية باإحالة كلٍّ من االأ�سري املحرَّ ٭ قامت اأجهزة اأمن عبَّ
برهم، وعبد اهلل خليل نوفل اإىل ال�سرطة، واإحالة ملفيهما اإىل املحاكم املدنية، مع العلم 
اأنَّ عبد اهلل يبلغ من العمر 19 عامًا، وهو مري�ض بال�سكري، كما اأنه طالب يف كلية الدعوة 

هائية.  ة امتحاناته النِّ االإ�سالمية، ومتَّ اعتقاله خالل مدَّ

بتاريخ 2010/2/12:
٭ اأعربت عائلة ال�سيخ في�سل �سباعنة )50 عامًا( عن خماوفها ال�سديدة على حياة 
دت اأنَّ الو�سع ال�سحي له حرج  ا�ض يف جنني؛ حيث اأكَّ ال�سيخ املختطف لدى اأجهزة اأمن عبَّ
العائلة  ونا�سدت  وقت.  كلِّ  د حياته يف  تهدِّ قلبية حادة  الأزمة  �ض  التعرُّ واأنَّ خماطر  ا،  جدًّ
املوؤ�س�سات االإن�سانية وموؤ�س�سات حقوق االإن�سان التدخل الإنقاذ حياته قبل حدوث اأّية اأزمات 
ا�ض« يف املحافظة  ى »اأجهزة اأمن عبَّ لت حمافظ جنني وقادة ما ت�سمَّ قلبية متوقعة، كما حمَّ

امل�سوؤولية الكاملة عن حياة ال�سيخ �سباعنة. 
ا�ض على  ٭ يف حمافظة نابل�ض: متَّ اإ�سدار اأحكام قا�سية بال�سجن ب�سغط اأجهزة اأمن عبَّ
ر زهدي زهري ال�سايغ: �سدر بحقه حكم  عدد من اأبناء احلركة؛ عرف منهم: االأ�سري املحرَّ
اأبو زنط: �سدر بحقه حكم بال�سجن خم�ض  ر رائد  بال�سجن خم�ض �سنوات، واالأ�سري املحرَّ
ر جا�سر عوادة: �سدر بحقه حكم بال�سجن ثالث �سنوات، واحلافظ  �سنوات. واالأ�سري املحرَّ
ر واحلافظ  لكتاب اهلل حمدي اأبو زهرة: �سدر بحقه حكم بال�سجن �سنتني، واالأ�سري املحرَّ
�سدر  زغلول:  واأحمد  �سنتني،  بال�سجن  حكم  بحقه  �سدر  نا�سر:  فهمي  رامي  اهلل  لكتاب 

بحقه حكم بال�سجن �سنتني. 

بتاريخ 2010/2/13: 
٭ يف حمافظة طولكرم و�سمن �سيا�ستها املمنهجة للتنغي�ض على العائالت الفل�سطينية 
ا�ض بني الفرتة  حياتها ون�سر اخلوف والّرعب يف نفو�سها، قامت عنا�سر من اأجهزة اأمن عبَّ
حمافظة  يف  اللبد  كفر  قرية  يف  يا�سني  اهلل  عبد  القائد  املجاهد  وال��د  بزيارة  واالأخ��رى 
عنه  االإف��راج  فور  نف�سه  بت�سليم  يا�سني  اأبو  يقوم  اأن  معه عن �سرورة  واحلديث  طولكرم، 
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الذي خلق حالًة  االأمر  باالختطاف فورًا؛  دونه  ويتوعَّ من �سجون االحتالل دون م�سكالت، 
هذه  اأن  ُيذكر  واالأبناء.  والزوجة  الوالدين  وخا�سًة  العائلة،  نف�سية  يف  والتوتر  القلق  من 
اأبناء  من  املجاهدين  معنويات  حتطيم  اإىل  تهدف  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  قبل  من  ال�سيا�سة 
اأجواء  ز  يعزِّ الذي  االأمر  واإرادتهم؛  �سمودهم  من  يل  والنَّ وعائالتهم،  الفل�سطيني  �سعبنا 

القهر واال�ستبداد وتكميم االأفواه التي ت�سود االأرا�سي الفل�سطينية يف ال�سفة الغربية.

 بتاريخ 2010/2/15: 
ا�ض على  ٭ يف حمافظة نابل�ض: اأ�سدرت »املحكمة الع�سكرية« التابعة الأجهزة اأمن عبَّ
املحا�سر يف »جامعة النجاح الوطنية« الدكتور غ�سان خالد حكمًا بال�سجن ملدة �سبعة �سهور، 
اأم�سى  ٌر  حمرَّ واأ�سرٌي  �سهرين،  من  اأكرث  منذ  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  لدى  خمتطٌف  اأنَّه  علمًا 
ت حماكمتهم خالل ثالثة اأ�سابيع و�سل  �سنتني يف االعتقال االإداري. ُيذكر اأنَّ عدَد َمننْ متَّ
مقاومة  ُتَهم  على  معظمها  يف  تتمُّ  املحاكمات  واأنَّ  واأن�سارها،  احلركة  اأبناء  من   21 اإىل 
االحتالل، اأو حيازة �سالح ملقاومة االحتالل، وعلى ُتهم قد اعُتقل على خلفيتها املختطفون 

لدى قوات االحتالل، وحكم عليهم واأفرج عنهم بعدها. 

بتاريخ 2010/2/17: 
قناة  مرا�سل  على  نابل�ض  يف  ا�ض  عبَّ اأم��ن  الأجهزة  تابعة  ع�سكرية  حمكمة  حكمت  ٭ 
»االأق�سى« الف�سائية يف ال�سفة الغربية طارق اأبو زيد، بال�سجن الفعلي 18 �سهرًا ب�»تهمة« 
غرَي  القرار  هذا  اإعالمية  اأو�ساط  واعتربت  »االأق�سى«.  لقناة  مرا�ساًل  العمل  ممار�سته 
التعبري.  وحرية  ال��راأي  ق�سايا  يف  للنظر  الع�سكرية  املحاكم  اأهلية  يف  كت  و�سكَّ �سرعي، 
مدينة  يف  اال�ستخبارات  جهاز  ِقَبل  من  التع�سفي  لالعتقال  عامًا(   37( زيد  اأبو  ويخ�سع 
�ض ملعاملٍة قا�سيٍة؛ كان  ه خاللها اأ�ساليب ب�سعة، وتعرَّ نابل�ض منذ ثالثة اأ�سهر؛ مور�ست �سدَّ
اأحد اأوجهها اإر�سال ر�سائل بعبارات نابية من هاتفه اجلوال وبريده االإلكرتوين اإىل املقّربني 
ى »جهاز اال�ستخبارات« تنفيذ قرار للمحكمة العليا برام  منه واأ�سدقائه. كما رف�ض ما ي�سمَّ
كات التي قادتها موؤ�س�سات  اهلل يلزمه باالإفراج عن اأبو زيد، كما رف�ض التجاوب مع التحرُّ
اأجهزة  ِقَبل  للمطاَردة من  �ض  تعرَّ اأبو زيد  �سحفية وحقوقية الإنهاء ماأ�ساة اعتقاله. وكان 
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ا�ض الأكرث من عام ون�سف، كما اعتقل خالل تلك الفرتة يف �سجون االحتالل، ثم  اأمن عبَّ
ت  تني. وعربَّ ا�ض بعد االإفراج عنه، واختطف لديها مرَّ اأمن عبَّ اأن الحقته اأجهزة  ما لبثت 
عت فيه قرب االإفراج عنه؛ لعدم وجود تهمة يف  عائلته عن �سدمتها بهذا احلكم يف وقٍت توقَّ
ٍك فوريٍّ من اأجل اإحقاق العدالة  ه �سوى عمله يف قناة »االأق�سى«، وطالبت عائلته بتحرُّ ملفِّ
وحماية ال�سحفيني من التنكيل والت�سييق عليهم يف وقت يت�سدق فيه كثريون بحرية الراأي 
والتعبري. ُيذَكر اأن اأبو زيد من �سكان مدينة جنني، ويعمل يف حقل االإعالم منذ 13 عامًا، 

كما اأنه ر�سام كاريكاتري، وخريج كلية الفنون اجلميلة يف »جامعة النجاح«.
حملة  ا�ض  عبَّ اأمن  الأجهزة  التَّابعة  الع�سكرية  املحاكم  وا�سلت  نابل�ض:  حمافظة  يف  ٭ 
حماكماتها الظاملة �سد اأن�سار احلركة وقياداتها يف املحافظة، واأ�سدرت اأحكامًا بال�سجن 
على العديد من املختطفني، ُعرف منهم: القيادي البارز يف احلركة غامن �سواملة، واأ�سدرت 
بحقه حكمًا بال�سجن عامًا ون�سف العام، وهو من خميم بالطة واأحد اأبرز وجوه احلركة 
ٌر واأحد املبعدين اإىل غزة، وكان قد اخُتطف  ه اأ�سرٌي حمرَّ االإ�سالمية يف �سمال ال�سفة، علمًا اأنَّ
واالأ�سري  �سجونهم،  يف  ون�سف  عام  قرابة  واأم�سى  ا�ض،  عبَّ اأمن  اأجهزة  لدى  ات  مرَّ عدة 
اأبو  ر حممد  املحرَّ واالأ�سري  لعام،  بال�سجن  بحقه حكمًا  واأ�سدرت  �سبيطة،  ر ع�سام  املحرَّ

عم�سة، واأ�سدرت بحقه حكمًا بال�سجن لعامني. 
ا�ض  بة من عائالت عدد من خمتطفي احلركة اأنَّ اأجهزة اأمن عبَّ دت م�سادر مقرَّ ٭ اأكَّ
ت�سعى للحكم على عدد كبري من املختطفني، وقد ُعرف من االأ�سماء التي متَّ اإحالتها اإىل 
ٌر واأحد  امي عالء ح�سونة، وهو اأ�سرٌي حمرَّ املحاكم الع�سكرية يف حينه كلٌّ من: املطارد الق�سَّ
واالأ�سري  ون�سف،  �سنة  يزيد عن  ما  منذ  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  لدى  مبعدي غزة وخمتطٌف 
وهو  االح��ت��الل،  �سجون  من  عنه  االإف���راج  ف��ور  اخُتطف  وال��ذي  ال�سركجي،  ع��الء  ر  املحرَّ
اأحمد عليوي،  ر راغب  املحرَّ واالأ�سري  العام،  ا�ض منذ قرابة  اأمن عبَّ اأجهزة  خمتطٌف لدى 
نا�سٌط  وهو  يا�سني،  �سائد  ر  املحرَّ واالأ�سري  العام،  قرابة  منذ  وخمتطٌف  ٌر  حمرَّ اأ�سرٌي  وهو 
حقوقيٌّ ومدير »جمعية اأن�سار ال�سجني« �سابقًا، ومتَّ اختطافه بعد االإفراج عنه من �سجون 
ر اأجمد زامل، وهو اأحد مبعدي مرج الزهور، اختطفته  االحتالل بثالثة اأيام، واالأ�سري املحرَّ
ر  املحرَّ واالأ�سري  العام،  عن  يزيد  ما  �سجونها  يف  واأم�سى  مرات  عدة  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة 

ا�ض. ماأمون عا�سور، وهو خمتطٌف �سابٌق لدى اأجهزة اأمن عبَّ
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االإ�سالمية يف  الكتلة  القيادي يف  رام اهلل اختطاف  ا�ض يف  اأمن عبَّ اأجهزة  وا�سلت  ٭ 
»جامعة بريزيت« الرباء يو�سف كفاية منذ اأكرث من �سهر ون�سف ال�سهر، وعزلته انفراديًّا 
»مركز  لتعذيب عنيف يف  �ض  تعرَّ ٌر  اأ�سرٌي حمرَّ اأنه  علمًا  اعتقاله،  زنازينها منذ حلظة  يف 
حتقيق امل�سكوبية« من ِقَبل �سباط املخابرات ال�سهاينة؛ ما ت�سبب له ب� »دي�سك« يف ظهره، 
وكانت »خمابرات« رام اهلل قد اختطفت كفاية بعد االإفراج عنه من »وقائي« بيتونيا، بعد 
احتجازه �سهرًا كاماًل؛ حيث كان هناك مع والده، الذي اأفرج عنه قبل اأ�سبوع بكفالة مالية 

مع عدٍد من قادة احلركة وكوادرها يف رام اهلل.

بتاريخ 2010/2/19: 
ا�ض حملة حماكماتها الظاملة �سد  ٭ وا�سلت املحاكم الع�سكرية التَّابعة الأجهزة اأمن عبَّ
العديد من  بال�سجن على  اأحكامًا  واأ�سدرت  نابل�ض،  اأن�سار وقيادات احلركة يف حمافظة 
واأ�سدرت  بلدة حوارة(،  �سامر خالد عودة )من  ر  املحرَّ االأ�سري  املختطفني، عرف منهم: 
ر اأمين اأحمد حماد )من بلدة عقربا(، واأ�سدرت  بحقه حكمًا بال�سجن لعام، واالأ�سري املحرَّ
واأ�سدرت  نابل�ض(،  ر عميد �سعيد عياد )من  بال�سجن لعامني، واالأ�سري املحرَّ بحقه حكمًا 

بحقه حكمًا بال�سجن عامًا ون�سف العام.

بتاريخ 2010/2/20:
م به حمامي ثالثة من  ٭ رف�ست حمكمة مدنية يف رام اهلل طلب ا�ستئناف حكم تقدَّ
ا�ض قرعان، وتي�سري فاروق، وحمزة عبدو حتت حجة اأنَّ املحاكم  خمتطفي احلركة، وهم: عبَّ

املدنية ال تتدخل يف قرارات املحاكم الع�سكرية.
ا�ض اختطاف العديد ممن �سدر بحقهم قرارات اإفراج من  ٭ وا�سلت اأجهزة اأمن عبَّ
اإىل حماكم ع�سكرية، ُعرف  اإحالتهم  اأنباء عن عزمها  اأكدت  العليا، فيما  العدل  حمكمة 
اأبو  �سعبان  واأحمد  بريزيت«  »جامعة  يف  ال�سابق  الطلبة  جمل�ض  رئي�ض  حمد  فادي  منهم: 

اج، و�سيف القا�سي، ونادي ن�سر.  كويك، واإياد ال�سرَّ

بتاريخ 2010/2/22: 
ا�ض يف مدينة اخلليل ال�سبان الفل�سطينيني ومنعتهم من اإلقاء  ٭ قمعت اأجهزة اأمن عبَّ
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االإبراهيمي  احلرم  �سّم  قرار  على  احتجاًجا  ال�سهيوين  االحتالل  جنود  على  احلجارة 
اأمن  اأجهزة  الع�سرات من عنا�سر  اإنَّ  �سهود عيان:  املزعوم. وقال  اليهودي«  »الرتاث  اإىل 
ى »االأمن الوطني« و»ال�سرطة«؛ اعتَدوا على ع�سرات الفتية وال�سبان  ا�ض، وخا�سة ما ي�سمَّ عبَّ
�سارع  الع�سكرية يف  ونقاطه  االحتالل  اإىل حواجز  الو�سول  وقاموا مبنعهم من  بال�سرب، 
اأن عددًا من  ال�سهود  واأكد  وبئر احلم�ض.  ال�سهداء  �سارع  الزاوية ومدخل  وباب  ال�ساللة 
ا�ض وعنا�سرها بعد منعهم من الو�سول  ال�سبان األقوا احلجارة على �سيارات اأجهزة اأمن عبَّ
ل اإ�سابات. وا�ستذكر املواطنون  اإىل املواجهات؛ ما اأدى اإىل وقوع اأ�سرار مادية دون اأن ت�سجَّ
ا�ض قبل عام عندما قام ع�سرات املغت�سبني امل�سلحني باقتحام منازل  اختفاء اأجهزة اأمن عبَّ
ك تلك  املواطنني و�سط املدينة، واعتَدوا على ممتلكاتهم واأ�سابوا عدًدا منهم، دون اأن حترِّ

االأجهزة اأّي �ساكن!!.

بتاريخ 2010/2/23: 
ا�ض بالقرب من م�سجد بالل بن رباح يف  ٭ انت�سرت قواٌت مكثَّفة من اأجهزة اأمن عبَّ
منعت  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  اأنَّ  م�سادر  وذك��رت  املحتلة.  الغربية  ال�سفة  جنوب  حلم  بيت 
الفتية -الذين خرجوا يف م�سرية احتجاج على قرار �سمِّ م�سجد بالل بن رباح اإىل االآثار 
واأ�سافت  املوقع.  يف  املتمركزين  االحتالل  جنود  على  احلجارة  اإلقاء  من  ال�سهيونية- 
امل�سجد  موقع  اإىل  الو�سول  حاولوا  الذين  الفتية  الحقت  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  اأنَّ  امل�سادر 
املدار�ض احلكومية  �سمل  اإ�سرابًا،  ت�سهد  بيت حلم  مدينة  اأنَّ  ُيذكر  بالهراوات.  قتهم  وفرَّ

واملحالَّ التجارية؛ احتجاًجا على القرار ال�سهيوين.
ا�ض حمالت  ٭ يف حمافظة نابل�ض: وا�سلت املحاكم الع�سكرية التابعة الأجهزة اأمن عبَّ
حماكماتها الظاملة �سد اأن�سار احلركة وقياداتها يف املحافظة، واأ�سدرت اأحكاًما بال�سجن 
امي عالء ح�سونة، واأ�سدرت بحقه  على العديد من املختطفني؛ عرف منهم: املطارد الق�سَّ
حكمًا بال�سجن اأربع �سنوات ون�سف ال�سنة، علمًا اأنَّ ح�سونة اأحد املبَعدين اإىل قطاع غزة 
عن  يزيد  ما  منذ  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  لدى  وخمتطٌف  ٌر  حمرَّ واأ�سرٌي  االنتفا�سة،  بداية  يف 
عام ون�سف العام، وكان قد اأ�سيب بجراح متو�سطة يف قدمه بعد اإطالق النار عليه قبل 
قد  وكان  لعامني،  بال�سجن  حكمًا  بحقه  واأ�سدرت  عليوي،  راغب  ر  املحرَّ واالأ�سري  عامني، 
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ا�ض ملدة  اأم�سى قرابة ثالث �سنوات يف �سجون االحتالل، وهو خمتطٌف لدى اأجهزة اأمن عبَّ
ر عالء ال�سركجي، واأ�سدرت بحقه حكمًا بال�سجن عامًا  تزيد عن 14 �سهرًا، واالأ�سري املحرَّ
ر  ا�ض، واالأ�سري املحرَّ ون�سف العام، وكان قد اأم�سى قرابة عام يف �سجون اأجهزة اأمن عبَّ
ه حكمًا بال�سجن عامًا ون�سف العام، وهو اأحد املبَعدين اإىل مرج  اأجمد زامل، واأ�سدرت �سدَّ
ر  ا�ض، واالأ�سري املحرَّ ة مرات من ِقَبل اأجهزة اأمن عبَّ ٌر وخمتطٌف عدَّ الزهور، واأ�سرٌي حمرَّ
ه حكمًا بال�سجن عامني، وكان قد اأم�سى قرابة عام يف �سجون  ماأمون عا�سور، واأ�سدرت �سدَّ

ا�ض، ويعاين من اإ�سابة يف قدمه. اأجهزة اأمن عبَّ
اإمام  ال�سيخ خالد ح�سن  اختطاف  توا�سل  رام اهلل  ا�ض يف  عبَّ اأمن  اأجهزة  تزال  ال  ٭ 
اأ�سهر يف بيتونيا، وتخ�سعه للتعذيب ال�سديد  م�سجد قبيا يف العزل االنفرادي، منذ ثالثة 

ب�سكل دوري وم�ستمر.

بتاريخ 2010/2/24: 
حملة  ا�ض  عبَّ اأمن  الأجهزة  التابعة  الع�سكرية  املحاكم  وا�سلت  نابل�ض:  حمافظة  يف  ٭ 
حماكماتها الظاملة �سد اأن�سار وقيادات احلركة يف املحافظة، واأ�سدرت اأحكامًا بال�سجن 
بال�سجن  حكمًا  بحقه  واأ�سدرت  جرار:  غ�سان  منهم:  ُعرف  املختطفني،  من  العديد  على 
ل�سالح  اأموال  اأنَّها  زاعمًة  بحوزته  موجودًا  كان  ماليًا  مبلغا  حيازته  بتهمة  اأ�سهر،  ل�سبعة 
حكمًا  بحقه  واأ�سدرت  القدح:  احلكيم  عبد  ر  املحرَّ واالأ�سري  للحركة،  الع�سكري  اجلناح 

بال�سجن ملدة عام، يذكر اأنَّ القدح اأ�سري حمرر وخمتطف �سابق لدى االأجهزة.

بتاريخ 2010/2/26: 
ا�ض احتجاز اأكرث من ثالثني خمتطفًا انفراديًا واأخ�سعتهم  ٭ وا�سلت اأجهزة اأمن عبَّ
للتعذيب ال�سديد على خلفية »�ساروخ بيت لقيا« املزعوم، والذي اأكد �سكان املنطقة هناك 
ا�ض لتربير احلملة امل�سعورة. كما �ُسّجل ت�سعيٌد  اأمن عبَّ اأجهزة  اأنَّه عبارة عن فربكة من 
ا�ض لكل احلدادين ورعاة االأغنام يف قرى بيت لقيا  جديٌد متثل با�ستدعاء ا�ستخبارات عبَّ
اأنَّه مّت ا�ستدعاوؤهم  وبيت �سريا وبيت عور التحتا و�سّفا، حيث اأكد عدد من املفرج عنهم 
ملقر اال�ستخبارات الكائن يف اأم ال�سرايط برام اهلل املحتلة وهناك يتم اإخ�ساعهم للتعذيب 
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ال�سديد من اأجل اإجبارهم على اعرتافات يفربكها �سباط اال�ستخبارات يف رام اهلل. يذكر 
اأنَّ جهاز اال�ستخبارات يف رام اهلل اختار الرعاة واحلدادين دون غريهم وذلك الأن الرعاة 
يقومون برعي اأغنامهم يف خربة بيت نو�سف التي مّت و�سع اجل�سم امل�سبوه فيها ليجربوهم 
على مراقبة املنطقة ومعرفة من يدخلها ومن يخرج منها، وكما قامت با�ستدعاء مواطنني 
ميلكان خمرطة يف قرية �سّفا واإخ�ساعهم للتعذيب ال�سديد ليدلوا باعرتافات حتت التعذيب 
اأّنهم يقفون وراء خراطة » ال�ساروخ » املزعوم، هذا ووا�سلت ا�ستخبارات فتح يف رام اهلل 
حملة اال�ستدعاءات اليومية ل�سبان املنطقة ويتم اختطافهم فور ذهابهم ملراجعتها يف رام 

اهلل. 

بتاريخ 2010/2/27: 
�سوا  ا�ض اأنَّهم تعرَّ ٭ اأّكد عدٌد من املختطفني املفرج عنهم من �سجون اأجهزة اأمن عبَّ
جدار  يف  التعليق  ثم  للخلف  اليدين  ربط  يتم  حيث  وح�سي،  باأ�سلوب  والتعذيب  لل�سبح 
الزنزانة، كما ويتم و�سع املختطفني على االأر�ض يف الزنازين دون غطاء اأو فرا�ض يف الربد 
اأن  التعذيب. ونفى املختطفون  األوان  لياًل ونهارًا والعديد من  اأيام متوا�سلة  ال�سديد لعدة 
احلقوقية  املوؤ�س�سات  وطالب  �سجونها،  يف  التعذيب  اأوقفت  قد  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  تكون 

مبتابعة املو�سوع وزيارة املختطفني واالطالع على اأو�ساعهم االإن�سانية ال�سعبة.

بتاريخ 2010/2/28: 
رين، قامت  ا�ض �سد االأ�سرى املحرَّ ٭ ا�ستمرارًا للنهج اخلطري يف حرب اأجهزة اأمن عبَّ
يف  حما�ض  ق��ادة  اأح��د  يا�سني  اهلل  عبد  االأ�سري  زوج��ة  على  باالت�سال  ا�ض  عبَّ اأم��ن  اأجهزة 
طولكرم الإبالغها وتهديدها باأن االأجهزة �ستختطف زوجها فور خروجه من ال�سجن، وقبل 
اأن ي�سل اإىل بيته علمًا اأن ال�سيخ عبد اهلل يا�سني �سيفرج عنه من �سجون االحتالل خالل 
االأ�سري عامر  ال�سيا�سة مع ذوي  بتنفيذ ذات  االأجهزة  ال�سياق قامت  قليلة. ويف ذات  اأيام 
�سحادة؛ حيث اقتحمت بيت االأ�سري واأخربوا اأهله اأنَّه مطلوب لديهم، ويجب اأن ي�سّلم نف�سه 
فور خروجه من �سجون االحتالل، واإالَّ فاإنَّهم �سينتظرونه على احلاجز ال�سهيوين ملدخل 

املدينة، ويقومون باختطافه.
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في شهر آذار/ مارس:

بتاريخ 2010/3/1م:
ا�ض  عبَّ اأم��ن  اأجهزة  ِقَبل  من  احلركة  خمتطفي  �سد  امل�ستمر  للتَّعذيب  ا�ستمرارًا  ٭ 
ال�سديد  للتعذيب  ابنها  �ض  تعرُّ طولكرم  يف  قوزح  رائد  املختطف  عائلة  دت  اأكَّ ال�سفة؛  يف 
ح« املتوا�سل منذ 25 يومًا؛ علمًا اأنه اأ�سري حمّرر وخمتطف �سابق لدى ذات االأجهزة.  و»ال�سبنْ
رين، اأنذرت اأجهزة  ٭ ومن جهة اأخرى، وا�ستمرارًا حلمالت ا�ستهداف االأ�سرى املحرَّ
ا�ض العديد من عائالت اأ�سرى اقرتبت تواريخ االإفراج عنهم من �سجون االحتالل،  اأمن عبَّ
ت  واأخربتها ب�سرورة اأن يقوم اأبناوؤها بت�سليم اأنف�سهم فور االإفراج عنهم، ومن بني من متَّ
مطالبة عائالتهم بذلك الناطق با�سم احلركة يف طولكرم عبد اهلل يا�سني واالأ�سري عامر 

�سحادة من طولكرم.
٭ اأدانت »احلملة االأوروبية لرفع احل�سار عن غزة«، ومقّرها بروك�سيل، قراري االأمم 
املتحدة بتمديد التحقيق بتقرير »غولد�ستون« وتاأجيل مناق�سة تقرير املقرر اخلا�ض حلقوق 
االإن�سان يف االأرا�سي ريت�سارد فولك حول االنتهاكات ال�سهيونية حلقوق االإن�سان بناًء على 
طلب عربي، م�سددًا على اأن هذين القرارين »مينحان االحتالل فر�سة للهروب من جرائمه 
�سد االإن�سانية التي ارتكبت يف غزة قبل نحو �سنة«. وقالت احلملة االأوروبية، يف بياٍن مكتوب 
يوم االإثنني )3/1(: »لقد �سّكل قرار البعثة الفل�سطينية �سدمة جديدة للمدافعني عن حقوق 
تقرير  مناق�سة  عدم  البعثة  قررت  عندما  الفل�سطيني،  ال�سعب  مع  واملت�سامنني  االإن�سان، 
فولك، على الرغم من اأنه ي�سّب يف م�سلحة اإحقاق حقوق ال�سعب الفل�سطيني ومالحقة 
ريت�سارد  القا�سي  تقرير  يف  التحقيق  متديد  اأن  واأك��دت  االإن�سانية«.  مبعاناتهم  املت�سبب 
غولد�ستون خلم�سة اأ�سهر »ي�سهم يف اإنكار حق الفل�سطينيني يف االإن�ساف الق�سائي، وميثِّل 
بحق  االنتهاكات  ال�ستمرار  ومربرًا  القانون،  ل�سيادة  وتقوي�سًا  ال�سحايا  حقوق  عن  تنازاًل 
االأمم  الفل�سطينية يف  البعثة  تعمل  اأن  املقبول  تقول: »من غري  االأبرياء«. وم�ست  املدنيني 
املتحدة على منح االحتالل فر�سة للنجاة من العقاب، بل ومتنحها اإجازة مرة اأخرى ملدة 
مرتكبو  يلقى  واأن  اإحقاق حقوقهم،  ال�سرب  بفارغ  ال�سحايا  ذوو  ينتظر  اأ�سهر، يف حني   5
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اجلرائم جزاءهم العادل«. 
٭ اأدان الدكتور عزيز دويك ب�سدة تعطيل دخول النواب اإىل مبنى املجل�ض الت�سريعي 
لبحث   ،)3/1( االإثنني  يوم  اهلل  ورام  غزة  يف  للمجل�ض  طارئة  جل�سة  لعقد  الفل�سطيني 
الد�ستورية  االإج���راءات  جميع  اتخاذ  ��دًا  م��وؤكِّ املقد�سات،  على  ال�سهيونية  االع��ت��داءات 
اهلل  رام  مدينة  يف  عقده  �سحفي  موؤمتر  يف  فيا�ض  ا�ض-  عبَّ �سلطة  دويك  وحَمل  لعقدها. 
�سمال ال�سفة الغربية املحتلة، امل�سوؤولية الكاملة عن عرقلة التئام »الت�سريعي«، وقال: »كّل 
من عطل اجلل�سة يعّد غري مهتم بق�سية القد�ض وما يحدث فيها من انتهاكات �سهيونية، 
ال  الذي  من  وتدركون  اأدركتم  »اليوم  واأ�ساف:  فل�سطني«.  بق�سية  مهتمني  غري  اأنَّهم  كما 
يريد امل�ساحلة ومن ال يريد تفعيل املجل�ض، ومن ال تهمه ق�سية القد�ض واالأق�سى واحلرم 
االإبراهيمي وم�سجد بالل وباقي املقد�سات«. وتابع: »اإذا كانت القد�ض واالأق�سى ال جتمعنا 
املقد�سة  الفل�سطينية  املدن  وباقي  القد�ض  اأنَّ  اإىل  م�سريًا  ذلك؟«،  بعد  يوحدنا  الذي  فما 
وامل�سجد االأق�سى واملقد�سات االإ�سالمية وامل�سيحية هي فوق كل الكتل الربملانية وفوق اأّي 

تعطيل وخالف.

بتاريخ 2010/3/3م: 
ا�ض حمالت حماكماتها الظاملة  اأمن عبَّ التابعة الأجهزة  ٭ وا�سلت املحاكم الع�سكرية 
العديد من  بال�سجن على  اأحكامًا  واأ�سدرت  املحافظة،  وقياداتها يف  اأن�سار احلركة  �سد 
ر اأجمد يو�سف عواد، واأ�سدرت بحقه حكمًا بال�سجن  املختطفني، ُعرف منهم: االأ�سري املحرَّ
ر اأحمد با�سم اخلراز، واأ�سدرت بحقه حكمًا بال�سجن لثالث  لثالث �سنوات، االأ�سري املحرَّ
ر حممد بانا، واأ�سدرت بحقه حكمًا بال�سجن لثمانية اأ�سهر، االأ�سري  �سنوات، االأ�سري املحرَّ

ر عي�سى دبا�ض، واأ�سدرت بحقه حكمًا بال�سجن لثمانية اأ�سهر. املحرَّ

بتاريخ 2010/3/5م:
ا�ض جتمعًا �سلمّيًا حلزب التحرير يف مدينة قلقيلية بال�سفة  اأمن عبَّ اأجهزة  ٭ قمعت 
د عالء اأبو �سالح ع�سو املكتب االإعالمي للحزب يف فل�سطني، يف بياٍن له اأنَّ  الغربية. واأكَّ
البلدية  مبنى  يف  حما�سرة  ليقيم  قلقيلية  بلدية  رئا�سة  من  �سابقة  موافقة  اأخذ  احلزب 
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قت  زت وجودها وطوَّ ا�ض عزَّ مبنا�سبة ذكرى هدم اخلالفة االإ�سالمية، لكن اأجهزة اأمن عبَّ
ا�ض من الو�سول للمحا�سرة. واأ�ساف اأن بع�ض  املكان واأقامت حواجز ع�سكرية ومنعت النَّ
باعتقال  اأي�سًا  قامت  التي  االأجهزة،  يد  على  لل�سرب  تعر�سوا  بعدما  اأ�سيبوا  املدعوين 
الت�سوير واالأجهزة اخللوية  الع�سرات منهم، وال تزال حتتجزهم، كما �سادرت كامريات 
ومنعت ال�سحفيني من تغطية احلدث. وا�ستهجن هذا الت�سرف الذي و�سفه ب� »الهمجي« 
االحتالل  قوات  اقتحامات  اأم��ام  ال�سلطة  فيه  تتخاذل  الذي  الوقت  يف  املدعوين  قمع  يف 
امية  د اأبو �سالح اأنَّ »�سباب حزب التحرير ما�سون يف ن�ساطاتهم الرَّ امل�سجد االأق�سى. واأكَّ
واأنَّ ت�سّرفات  االإ�سالمي،  العامل  الداعي الإقامة اخلالفة الأركان  الإي�سال �سوتهم و�سداه 

ال�سلطة التي ال تخدم �سوى املخططات االأمريكية واجلرنال دايتون«.
بة من اأ�سرة املختطف الدكتور اأحمد البنا ع�سيدة  دت م�سادر مقرَّ ٭ يف �ساأن مت�سل اأكَّ
ة اأمرا�ض، ويحتاج  تدهور حالته ال�سحية يف زنازين »الوقائي«؛ علمًا اأنَّ البنا يعاين من عدَّ

اإىل عالج متوا�سل. 

بتاريخ 2010/3/6م:
٭ خالل احتفاله بذكرى املولد النبوي ال�سريف؛ دعا »وزير« االأوقاف يف حكومة فّيا�ض 
ال�سلطة املنتهية واليته  ا�ض، معتربًا رئي�ض  ال�سرعية اإىل قتل من �سّق ع�سا طاعة عبَّ غري 
االأوقاف يف حكومة فيا�ض  وزارة  الهبا�ض خالل احتفال  امل�سلمني. وقال حممود  اأمر  ويل 
ا�ض »من �سقَّ ع�سا الطاعة فاقتلوه،  غري ال�سرعية باملولد النبوي يف مقر رئا�سة حممود عبَّ
ا�ض وم�سّددًا  واإذا بويع خلليفتني فاقتلوا االآخر منهما«، ملمحًا اإىل اأّن اخلليفة هو حممود عبَّ
على قتل »اخلليفة االآخر«. وطوال كلمة الهبا�ض مل تخل العبارات من الّدعوة للقتل �سراحًة 
ا�ض على  ا�ض »ب�سفته ويل اأمر امل�سلمني«، كما كّرر االّدعاء اأّن عبَّ وتوريًة، ومن الدعاء لعبَّ

اعة«. احلق، واأنَّ االإ�سالم اأباح القتل يف حالة واحدة هي »�سق ع�سا الطَّ
ا�ض اإىل التحقيق كالًّ من ال�سيخ جمعة رم�سان اإمام م�سجد  ٭ اأعادت اأجهزة اأمن عبَّ
»فرخة«،  م�سجد  اإم��ام  علقم  حممد  وال�سيخ  ال�سهر،  ح��وايل  منذ  واملختَطف  »جماعني« 

ات. ة مرَّ وكالهما خمتطٌف �سابٌق عدَّ
الظاملة  حماكماتها  حملة  ا�ض  عبَّ اأمن  الأجهزة  التابعة  الع�سكرية  املحاكم  وا�سلت  ٭ 



الكتاب الأ�سود )4(210 

من  العديد  على  بال�سجن  اأحكامًا  واأ�سدرت  املحافظة،  يف  احلركة  وقيادات  اأن�سار  �سد 
ر اأحمد جنم، واأ�سدرت بحقه حكمًا بال�سجن لثمانية  املختطفني، ُعرف منهم: االأ�سري املحرَّ

ه حكمًا بال�سجن ل�ستة اأ�سهر. ر علي عا�سور، واأ�سدرت بحقِّ اأ�سهر، االأ�سري املحرَّ

بتاريخ 2010/3/7م: 
ا�ض يف املدينة زوجة  ٭ ا�ستمرارًا مل�سل�سل ا�ستهداف الن�ساء، ا�ستدعت اأجهزة اأمن عبَّ
اأ�سري  وهو  اأ�سهر،  اأربعة  من  اأكرث  منذ  خمتطف  اأنَّه  علمًا  هوا�ض؛  قا�سم  لديها  املختطف 
اأمن وعائالت  العديد من املفرج عنهم من �سجون االأجهزة  اأفاد  اأخرى  حمّرر. من جهة 
الوح�سي يف  التعذيب  �سيا�سة  وا�سلت  كافة،  ا�ض  اأمن عبَّ اأجهزة  باأنَّ  املختطفني؛  كثري من 
عت وقف التعذيب قبل ما يقارب �سهرين. وذكرت ع�سرات امل�سادر اأنَّه  �سجونها بعد اأن ادَّ
ح« عن طريق ربط  يف ال�سهر املا�سي كان التعامل مع املختطفني كما كان �سابقًا؛ حيث »ال�سبنْ
اليدين من اخللف ثم يف جدار الزنزانة اأو بابها، ناهيك عن �سحب الفرا�ض واالأغطية من 
املختطفني يف اأيام ال�ستاء والربد الأيام طويلة حتى ينتهي التحقيق الذي قد ي�ستمر اأ�سابيع، 
ُيجرب على  البع�ض  اأن  وباأ�ساليب وح�سية متعددة، كما  �سهرين  اإىل  البع�ض  وقد ي�سل مع 

ماح له باجللو�ض. البقاء واقًفا على قدميه دون ال�سَّ

بتاريخ 2010/3/9م:
٭ ا�ستنكر الوزراء والّنواب االأ�سرى يف �سجون االحتالل -ب�سدة ومرارة- قيام اأجهزة 
ا�ض باقتحام قرية خربثا بني حارث يف غرب رام اهلل لياًل، بعد التن�سيق مع قوات  اأمن عبَّ
قد�سية  منتهكًة  االآمنني،  املواطنني  وبيوت  اهلل  بيوت  واقتحامها  ال�سهيوين،  االحتالل 
امل�ساجد وحرمة البيوت، يف ت�ساوق يفوق جرائم االحتالل. وقال النواب والوزراء االأ�سرى 
ا�ض »هو جتاوٌز  -يف بيان لهم الثالثاء )3/9(، اإن االعتداء الذي قامت به اأجهزة اأمن عبَّ
ا�ض تاأتي ا�ستكمااًل  لكل القيم الوطنية واالأخالقية، ومن املوؤمل اأن ممار�سات اأجهزة اأمن عبَّ
يف  ح�سل  كما  وحرقها،  وتهويدها  امل�ساجد  على  باالعتداء  و»م�ستوطنيه«  االحتالل  لدور 
م�سجد »يا�سوف« و»احلرم االإبراهيمي« و»م�سجد بالل« و»امل�سجد االأق�سى«؛ حيث ذرفت 
ا�ض - فيا�ض دموع التما�سيح على قيام قوات االحتالل بتدني�ض تلك املقد�سات،  �سلطة عبَّ
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امل�ساجد  حرمة  النتهاك  اأخالقية  وال  دينية  وال  وطنية  ال  اإج���راءات  لنف�سها  تتيح  بينما 
والذي  والذي يزيد عمره عن 100 عام،  االأثري  القدمي  امل�سجد  »اإنَّ  واأ�سافوا:  والبيوت«. 
واالإعمار  بال�سيانة  االأجيال  عليه  وحافظت  وعرقهم،  باأموالهم  االأج��داد  �سواعد  �سيَّدته 

ا�ض وعنا�سرها«. بذكر اهلل وال�سالة؛ اأ�سبح م�ساعًا الأجهزة اأمن عبَّ
�سلباية  ا�ض يف املحافظة اختطاف حممد  اأمن عبَّ اأجهزة  �ساأٍن مت�سٍل وا�سلت  ٭ ويف 
لل�سهر الرابع، رغم �سدور قراٍر ق�سائيٍّ باالإفراج عنه. ومن جهٍة اأخرى اأكد عدٌد من املفرج 
دت م�سادر  اأكَّ ح« الأيام طويلة. فيما  ال�سديد و»ال�سبنْ للتعذيب  �سهم  عنهم يف طولكرم تعرُّ
حمن  بة من اأ�سرة ممثل الكتلة االإ�سالمية يف جامعة النجاح الوطنية املختطف عبد الرَّ مقرَّ
يارة منذ  ه اأ�سرٌي حمرٌر وخمتطٌف �سابٌق وممنوٌع من الزِّ ا�ستية؛ نقله اإىل امل�ست�سفى؛ علمًا اأنَّ

اختطافه.

بتاريخ 2010/3/11م:
٭ تاأكيدًا ال�ستمرار م�سل�سل التعذيب الوح�سي بحق اأبناء احلركة وقيادييها يف �سجون 
اأ�سرف اأحمد عا�سي من بيت لقيا اإىل  ا�ض، نقلت تلك االأجهزة املختطف  اأمن عبَّ اأجهزة 
اء التعذيب الوح�سي الذي مور�ض بحقه من  ي حالته ال�سحية من جرَّ م�ست�سفى رام اهلل لرتدِّ
ا�ض. ُيذكر اأنَّ عا�سي اأ�سرٌي حمرٌر وخمتطٌف منذ ثالثة اأ�سابيع  قي اأجهزة اأمن عبَّ ِقَبل حمقِّ

بعد اأيام من خروجه من �سجون االحتالل. 
٭ وا�ستمرارًا ل�سيا�سة االعتداء على حرائر ال�سعب وا�ستخدامهن كورقة لل�سغط على 
اهلل  عبد  املختطف  القيادي  زوجة  املحافظة  يف  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  ا�ستدعت  اأزواجهن، 
ا�ض بعد ثالثة اأيام من االإفراج عنه  ة اأيام لدى اأجهزة اأمن عبَّ يا�سني، وهو خمتطف قبل عدَّ

من �سجون االحتالل.

بتاريخ 2010/3/12م:
على  لل�سغط  كورقة  وا�ستخدامهن  ال�سعب  حرائر  على  التعدي  ل�سيا�سة  ا�ستمرارًا  ٭ 
ا�ض يف املحافظة زوجة القيادي املختطف غامن �سواملة  اأزواجهن، ا�ستدعت اأجهزة اأمن عبَّ
)اأم ال�سعيد( من خميم بالطة، علمًا باأن القيادي �سواملة اأ�سدرت بحقه حمكمة ال�سلطة 



الكتاب الأ�سود )4(212 

الع�سكرية حكمًا بال�سجن ملدة عام ون�سف العام. 
امَيني ال�سقيقني عبد اللطيف ومهند عبد  ا�ض اختطاف الق�سَّ ٭ وا�سلت اأجهزة اأمن عبَّ
اهلل من مدينة نابل�ض رغم �سدور قرار اإفراج عنهما من حمكمة العدل العليا. يذكر اأنَّهما 
كانا قد ح�سال على قرار اإفراج ق�سائي ومل ينفذ، وهما خمتطفان منذ )2007/10/31م(، 

وهما من اأقدم املختطفني ال�سيا�سيني. 
ا�ض اختطاف كلٍّ من خالد ال�سراج  اأمن عبَّ اأجهزة  ٭ ويف حمافظة رام اهلل: وا�سلت 
واأحمد �سعبان اأبو كويك و�سيف القا�سي وحممد جودة اأبو �سلبك لل�سهر الثامن على التوايل 
بتهم مت تلفيقها لهم بعد تعر�سهم للتعذيب ال�سديد لدى املخابرات العامة يف رام اهلل، كما 
غم من �سدور قرار  الرَّ يتم عر�سهم على حماكم ع�سكرية توا�سل متديد اعتقالهم على 

ق�سائي �سابق من املحكمة العليا باالإفراج عنهم. 
٭ وتاأكيدًا ال�ستمرار م�سل�سل التعذيب الوح�سي بحق اأبناء حركة حما�ض وقيادييها يف 
وهو  اهلل  رام  قرى  من  املختطفني  اأحد  عن  االأجهزة  اأفرجت  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  �سجون 
د املختَطف اأنَّ حمققي االأجهزة عندما كانوا  يعاين من �سلل موؤقت ب�سبب »ال�سبح«؛ كما اأكَّ

»يريحونه« من ال�سبح كانوا يجربونه على اجللو�ض على علبة زجاجية حادة. 

بتاريخ 2010/3/13م: 
ا�ض املختطف �سعد حم�سن من  ٭ اأ�سدرت املحكمة الع�سكرية التابعة الأجهزة اأمن عبَّ
بلدة اأبو دي�ض حكمًا بال�سجن ملدة عام. وقالت م�سادر مطلعة يف بلدة اأبو دي�ض: اإنَّ احلكم 
�سدر اأواًل بالرباءة، لكن بعد ذلك مبا�سرًة مّت اإحالته اإىل املحاكم الع�سكرية لت�سدر حكمًا 
اآخر ب�سجنه ملدة عام؛ بتهمة االنتماء اإىل حركة حما�ض. ُيذكر اأن �سعد حم�سن هو اأ�سرٌي 
ة 3 �سنوات،  اأم�سى يف اإحداها مدَّ تني لدى قوات االحتالل ال�سهيوين؛  ٌر، اعُتقل مرَّ حمرَّ

ا�ض قبل حوايل اأربعة اأ�سهر.  كما متَّ اختطافه من قبل اأجهزة اأمن عبَّ

بتاريخ 2010/3/15م:
طالب  ثالثة  مع  خ�سر  يزيد  االإع��الم��ي  طولكرم  يف  ا�ض  عبَّ اأم��ن  اأجهزة  اأج��ربت  ٭ 
بعد  وذلك  ال�سلطة،  �سد  التحري�ض  بتهم  طولكرم  بداية  حمكمة  اأم��ام  املثول  جامعيني، 
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االإفراج عنهم بكفالة قبل ب�سعة اأ�سابيع. واأفادت م�سادر حملية اأنَّ ال�سحفي يزيد خ�سر 
من بلدة دير الغ�سون �سمال طولكرم قدم للمحاكمة بعد اعتقاله بثالثة اأيام اأواخر �سهر 
2009/11، بتهم التحري�ض �سد ال�سلطة، وبقي خمتطفًا يف مقر جهاز الوقائي يف طولكرم 
خاللها  رف�ست  ات،  م��رَّ �سبع  للمحكمة  ة  امل��دَّ تلك  خالل  قّدم  وقد  يومًا.  ثمانني  من  اأكرث 
اأردين، وكانت  اآالف دينار  بقيمة خم�سة  بكفالة مالية  �سبيله  اأخلي  اإطالق �سراحه، حيث 
اجلل�سة الثامنة يف حماكمته يوم االأحد )2010/3/14( حيث مت تاأجيل النظر فيها اإىل 
اأنَّ خ�سر �سغل من�سب مدير مكتب وزير االإعالم يف رام اهلل يف  )2010/5/20(. يذكر 
ا�ض رئي�ض ال�سلطة املنتهية  اأن يتم ف�سله مبر�سوم من حممود عبَّ احلكومة العا�سرة، قبل 
واليته بعد احل�سم على قطاع غزة. كما قّدم للمحاكمة ثالثة طالب جامعيني من بلدة عنبتا 
لكتاب  النجاح، حافظ  االأع��رج، وهو طالب هند�سة يف جامعة  �سرق طولكرم وهم: عالء 
ا�ض، وقد اختطف عدة  اهلل، وهو اأ�سري حمرر، تناوب على اعتقاله االحتالل واأجهزة اأمن عبَّ
ا�ض ت�سل اإىل �سنه تقريبًا، وحرم من اإكمال ثالثة ف�سول درا�سية  مرات لدى اأجهزة اأمن عبَّ
ب�سبب االختطاف، كما حرم اإكمال درا�سة الطب ب�سبب االعتقال لدى االحتالل. والطالب 
طارق ر�سوان، من قرية كفر رمان املجاورة لبلدة عنبتا، وهول طالب يف جامعة القد�ض يف 
ا�ض، والطالب حممد �سليم، طالب  اأبو دي�ض، اختطف عدة مرات من قبل اأجهزة اأمن عبَّ
ا�ض. وقدم ثالثتهم  ة مرات من قبل اأجهزة اأمن عبَّ �سريعة يف جامعة النجاح، اختطف عدَّ
ات، واأطلق �سراحهم بكفالة مالية بعد اأكرث من 100 يوم يف  للمحاكمة اأكرث من ع�سر مرَّ

ا�ض، وتاأجلت حماكمتهم حتى )2010/5/20(. �سجون اأجهزة اأمن عبَّ
ا�ض يف رام اهلل توا�سل اختطاف جهاد خ�سر  ٭ ومن جهة اأخرى ما زالت اأجهزة اأمن عبَّ
منذ �سهر ني�سان/اأبريل املا�سي وعبد الفتاح �سرمي منذ �سهر اأيار/مايو، بالرغم من �سدور 
ران من  قرار باالإفراج عنهما من املحكمة العليا، علمًا اأنَّ جهاد وعبد الفتاح اأ�سريان حمرَّ

مدينة قلقيلية، وهما حمتجزان يف �سجن بيتونيا يف ظروف معي�سية و�سحية �سيئة للغاية. 
دت عائالت  ٭ ويف �ساأن مت�سل: ويف �سيا�سة قهر واإذالل مل متار�سها قوات االحتالل، اأكَّ
ظروف  يف  اأبنائهم  من  ع��دًدا  حتتجز  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  اأنَّ  اأريحا  �سجن  يف  املختطفني 
ئة للغاية يف الق�سم نف�سه مع عدد من العمالء واجلنائيني، كما ذكرت اإحدى االأمهات  �سيِّ
اأنَّ االأبناء طلبوا من اإدارة ال�سجن �سراء بع�ض احلاجيات على ح�سابهم اخلا�ض، وبعد اأن 
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باقي  لالأر�ض و�سادرت  �سوى ح�سري  لهم  ت�سرِت  لل�سراء مل  االأم��وال  ال�سجن  اإدارة  اأخذت 
املبلغ. 

بتاريخ 2010/3/16م:
من  لعدٍد  التوقيف  فرتات  ا�ض  عبَّ اأمن  الأجهزة  التابعة  الع�سكرية  املحاكم  دت  م��دَّ ٭ 
ومن  يومًا.   15 ملدة  اهلل  رام  غرب  قرى  من  لديها  املختطفني  ومنا�سريها  احلركة  اأبناء 
بني املختطفني خم�سة اأ�سرى حمررين هم: رامي نبيل مو�سى ومعتز بهجت مو�سى ومو�سى 
يو�سف  احلداد  اإىل  باالإ�سافة  عا�سي،  يو�سف  وعرفات  عا�سي  رباح  وبكر  عا�سي  نعمان 
حممد مو�سى؛ علمًا اأن املختطَفنينْ رامي وبهجت ُمعلِّمان �سابقان مت ف�سلهما على خلفية 

االنتماء ال�سيا�سي. 
٭ ذكرت عائالت املختطفني من اأبناء احلركة يف قرية خربثا بني حارث اأنَّ اأبناءهم 
�سون للتعذيب ال�سديد على اأيدي �سباط االأجهزة اأمن يف رام اهلل؛ حيث اإنَّهم ُيحَرمون  يتعرَّ
اأكدت  ا، كما  باأ�ساليب قا�سية وموؤذية جدًّ ح«  ل�»ال�سبنْ �سون  ويتعرَّ وم لفرتات طويلة،  النَّ من 
عائلة املختطف اأن�ض اإجنا�ض تدهور حالته ال�سحية ونقله اإىل امل�ست�سفى؛ حيث �سمح له 
ا�ض باختطافه دون  بالذهاب اإىل بيته ملدة اأ�سبوع، ولكن بعد اأربعة اأيام قامت اأجهزة اأمن عبَّ

عبة.  مراعاة حلالته ال�سحية ال�سّ

بتاريخ 2010/3/18م:
ر فادي حمد رئي�ض جمل�ض طلبة  ا�ض با�ستدعاء االأ�سري املحرَّ ٭ قامت اأجهزة اأمن عبَّ
جامعة بريزيت ال�سابق للمرة اخلام�سة على التوايل منذ االإفراج عنه قبل نحو اأ�سبوعني؛ 
حيث كان قد اختطف ليلة »االنطالقة«، �سمن حملة م�سعورة طالت املئات من اأبناء احلركة 
من  بقرار  عنه  اأفرج  وقد  االنفرادي،  العزل  يف  يومًا   80 مدة  خمتطًفا  وظل  واأن�سارها، 
ا�ض باختطاف  املحكمة العليا بعد �سهر كامل من ح�سوله عليه. كما قامت اأجهزة اأمن عبَّ
املدر�ض رامي دار مو�سى من بلدة بيت لقيا منذ �سهر رغم �سدور قرار ق�سائي باالإفراج 
عنه، فيما وا�سلت اختطاف احلداد يو�سف حممد دار مو�سى من بلدة بيت لقيا منذ �سهر، 
ومنعه من التجهيز الإمتام مرا�سم زواجه املقرر عقده بتاريخ االأول من ني�سان/اأبريل 2010
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ا�ض يف ال�سفة خطباء اجلمعة من التفاعل مع دعوات االحتاد  رت اأجهزة اأمن عبَّ ٭ حذَّ
العاملي لعلماء امل�سلمني يف العامل، والذي كان قد اأعلن اجلمعة )3/19( يومًا للنفري العام 
ة من اأجل ن�سرة االأق�سى ون�سرة  على م�ستوى العامل االإ�سالمي، ودعا اجلماهري اإىل الهبَّ
ت�سيري  يف  �سرعت  قد  فيا�ض   - ا�ض  عبَّ �سلطة  وكانت  فل�سطني.  يف  االإ�سالمية  املقد�سات 
دوريات م�سرتكة مع قوات االحتالل ال�سهيوين يف املناطق االأكرث �سخونة ومناطق التما�ض 
بهدف قمع املظاهرات ومنع اأية مواجهات قد حتدث بني �سبان فل�سطينيني غا�سبني وقوات 

االحتالل. 

بتاريخ 2010/3/20م: 
بة من املختطف نا�سر عراي�سي املختطف من قبل اأجهزة اأمن  دت م�سادر مقرَّ اأكَّ ٭ 
ا�ض اأنَّه يتعّر�ض لتعذيب وح�سي و�سر�ض يف �سجونها، علمًا اأن نا�سر اأ�سرٌي حمرٌر، ق�سى  عبَّ

اأكرث من 6 �سنوات يف �سجون االحتالل ال�سهيوين، وخمتطٌف �سابٌق لدى اأجهزة ال�سلطة.

بتاريخ 2010/3/22م:
الظاملة  حماكماتها  حملة  ا�ض  عبَّ اأمن  الأجهزة  التابعة  الع�سكرية  املحاكم  وا�سلت  ٭ 
العديد من  بال�سجن على  اأحكامًا  واأ�سدرت  املحافظة،  وقياداتها يف  اأن�سار احلركة  �سد 
املختطفني، ُعرف منهم: املختطف حممد جودة اأبو �سلبك، واأ�سدرت بحقه حكمًا بال�سجن 
ر اأحمد �سعبان اأبوكويك، واأ�سدرت بحقه حكمًا بال�سجن  عامًا ون�سف العام، واالأ�سري املحرَّ
ر خالد جميل ال�سراج، واأ�سدرت بحقه حكمًا بال�سجن  عامًا ون�سف العام، واالأ�سري املحرَّ
ر �سيف القا�سي، واأ�سدرت بحقه حكمًا بال�سجن عامًا  عامًا ون�سف العام، واالأ�سري املحرَّ
ون�سف العام. جديٌر بالذكر اأن املختطفني االأربعة كان قد �سدر ل�ساحلهم قراٌر باالإفراج 
التي  الع�سكرية  املحاكم  اإىل  واأحالتهم  املحكمة  قرار  رف�ست  اأمن  االأجهزة  اأنَّ  اإالَّ  عنهم، 

اأ�سدرت قرارها الظامل بال�سجن بعد �سبع جل�سات متديد. 
٭ اأّكدت م�سادر مقّربة من عائلة القيادي يف احلركة �سامح عفانة اأنَّ املحكمة وافقت 
لها  وال�سماح  للتحقيق،  عفانة  �سامح  ال�سيخ  الإع��ادة  اأمن  االأجهزة  به  مت  تقدَّ طلب  على 
با�ستخدام اأ�ساليب تعذيب قا�سية من اأجل انتزاع اعرتافات ح�سا�سة من ال�سيخ عفانة، علمًا 
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اأنَّ ال�سيخ �سامح عفانة ع�سو بلدية قلقيلية وعميد كلية ال�سريعة االإ�سالمية ال�سابق واأ�سرٌي 
ا�ض قد  حمّرٌر، اأم�سى يف �سجون االحتالل اأكرث من خم�ض �سنوات، وكانت اأجهزة اأمن عبَّ
االإف��راج عنه، وما زال خمتطًفا منذ ذلك  اأيام من   3 بعد  العام 2009م  اأواخر  اختطفته 
الوقت. جديٌر بالذكر اأن »حكومة« فيا�ض غري ال�سرعية كانت قد ف�سلت زوجة ال�سيخ عفانة 

من وظيفتها؛ بحجة انتماء زوجها حلركة حما�ض.

بتاريخ 2010/3/23م:
ا�ض، طالبت  ٭ ا�ستمرارًا ل�سيا�سة االبتزاز التي تتبعها املحاكم التابعة الأجهزة اأمن عبَّ
املحكمة من ذوي املختطف جهاد خ�سر عكا�سة خم�سة اآالف دينار اأردين مقابل االإفراج 
عن ابنها، كما طالبت ذوي املعتقل ب�سري حممود نوفل بدفع األَفينْ دينار مقابل االإفراج عنه. 

بتاريخ 2010/3/25م: 
٭ ان�سمت الرابطة االإ�سالمية -االإطار الطالبي حلركة اجلهاد االإ�سالمي اإىل الكتلة 
االإ�سالمية االإطار الطالبي حلركة حما�ض بان�سحابها من انتخابات جمل�ض احتاد الطلبة يف 
جامعة بريزيت، وذلك من خالل بيان ر�سمي وزعته الرابطة يف جنبات اجلامعة. وبان�سحاب 
الكتلتني الطالبيتني يغيب »االإ�سالميون« عن حلبة انتخابات بريزيت لهذا العام الأول مرة 
منذ »26 عامًا« من امل�ساركة املتوا�سلة والتي بداأت عام 1983. وقد اأعلنت الكتلة االإ�سالمية 
موقفها الراف�ض للم�ساركة يف انتخابات حتت اأجواء القمع واجلربوت الذي متار�سه حكومة 
فيا�ض غري ال�سرعية يف ال�سفة، وذلك بعد حملة اال�ستئ�سال واال�ستنزاف التي تعر�ست 
لها الكتلة االإ�سالمية فور ح�سولها على النتيجة الكبرية العام املا�سي، والتي اأظهرت تزايد 
ا�ض -  �سعبيتها يف ال�سفة املحتلة رغم كّل اأ�سكال احلرب واأجواء القمع التي ت�سنها �سلطة عبَّ
فيا�ض عليها وعلى منا�سريها. اأما الرابطة االإ�سالمية فقد اأعلنت ان�سحابها يف بيان حمل 
عنوان »انتخابات.. ولكن!!« وقالت: »اإّنها غابت عن االنتخابات بعد غياب قطب اأ�سا�سي من 
اأقطاب احلركة الطالبية »تق�سد بذلك الكتلة االإ�سالمية«، مما ميكن الطرف االآخر من 
ح�سم نتيجة املجل�ض.واأكدت اأنَّ الطرف االآخر -ال�سبيبة الفتحاوية - يعتمد مبداأ احل�سم 
وال يوؤمن بالتمثيل الن�سبي، هذا باالإ�سافة للقيود املفرو�سة على الرابطة االإ�سالمية وحركة 
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اجلهاد االإ�سالمي ب�سكل عام يف ال�سفة املحتلة، حيث متنع الن�ساطات والفعاليات، حتى 
ا�ض - فيا�ض، وقد اأعلنت مقاطعتها وعدم  و�سل احلد العتقال عنا�سرها على يد �سلطة عبَّ

رغبتها النزول يف االنتخابات يف اللحظة االأخرية يف اآخر يوم من اأيام الرت�سيح.

بتاريخ 2010/3/27م: 
م�سرحية  يف  امل�ساركة  ها  رف�سَ ب��ريزي��ت«  »جامعة  يف  االإ�سالمية  الكتلة  دت  ج���دَّ ٭ 
االنتخابات الطالبية يف اجلامعة، داعيًة جميع الطلبة اإىل عدم امل�ساركة اأو الت�سويت فيها؛ 
وذلك حر�سًا منها على م�سالح الطلبة من ال�سياع على اأيدي قادة اأمنيني جدد، تفرزهم 
م�سرحية انتخابات ال ت�سارك فيها ف�سائل املقاومة -حركتا حما�ض و»اجلهاد االإ�سالمي«- 
يف ظل االعتقاالت وغياب الدميقراطية. وقالت الكتلة يف بيان لها اليوم ال�سبت )3/27(: 
�ض  بات عام م�سى يف ظل ظروف تتعرَّ »تعود اإلينا انتخابات جمل�ض الطلبة حاملًة معها تر�سُّ
لت على  فيها الكتلة االإ�سالمية الأ�سدِّ حمالت القمع واملالحقة واالعتقال، كما تعود وقد ف�سِّ
وفا�سح  وا�سح  تناغم  الفتحاوية(؛ يف  ال�سبيبة  ا�ض )حركة  عبَّ اأمن  اأجهزة  كتلة  مقا�سات 
بني اعتقاالتها لكل اأع�ساء جمل�ض الطلبة عن الكتلة االإ�سالمية والع�سرات من فر�سانها، 
وبني ممار�سات اإدارة اجلامعة وعمادتها املنحازة لل�سبيبة الفتحاوية، وامل�سّيقة على الكتلة 
وجمل�ض  بامتياز،  فتحاوية  اأداة  الطلبة  �سوؤون  عمادة  فيه  اأ�سبحت  م�سهد  يف  االإ�سالمية، 
الطلبة موؤ�س�سة اأمنية تعمل على تدمري احلياة الطالبية بداًل من حفظها والدفاع عن حقوق 
مت الكتلة االإ�سالمية اأكرث من �سبعني اأًخا يف �سجون  الطلبة وم�ساحلهم، كما تعود وقد قدَّ
اأن رف�سها للم�ساركة جاء  ا�ض - فيا�ض. وذكرت الكتلة االإ�سالمية -يف بيانها-  �سلطة عبَّ
ا�ض  من باب االحتجاج على االنتخابات غري النزيهة التي تقودها عنا�سر اأجهزة اأمن عبَّ
و�سحاياها اأبناء الكتلة االإ�سالمية يف ال�سجون، كما اأكدت اأن ذلك ياأتي يف ظل زيادة وترية 
القمع واالعتقاالت ب�سكل يفوق االأعوام ال�سابقة بكثري؛ ما يجعل الدميقراطية اأكرث انعدامًا 
هذا العام. كما اأكدت اأن ذلك ياأتي احتجاًجا على اجللد وال�سبح الذي تنفذه اأجهزة اأمن 
جتاه  املطبق  اجلامعة  ل�سمت  ا  ورف�سً �سجونهم،  يف  يها  وقياديِّ الكتلة  اأبناء  �سد  ا�ض  عبَّ
احلملة ال�سر�سة واملتوا�سلة بحق الكتلة االإ�سالمية وتناغم البع�ض معها. وذكرت اأنه ياأتي 
على  وامل�سيقة  الفتحاوية  لل�سبيبة  املنحازة  الطلبة  �سوؤون  عمادة  ملمار�سات  رف�سًا  كذلك 
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ن�ساطات الكتلة وعلى جلانها يف املجل�ض، وكذلك رف�سًا حلياة جامعية تخلو من احلريات 
وُيختطف فيها الطلبة من اأبواب اجلامعة، ويف و�سح النهار، واحتجاجًا �سارخًا على اعتقال 

كلِّ ع�سو تفرزه الكتلة االإ�سالمية ملجل�ض الطلبة.

بتاريخ 2010/3/28م:
ا�ض حملة حماكماتها الظاملة �سد  ٭ وا�سلت املحاكم الع�سكرية التابعة الأجهزة اأمن عبَّ
ر  اأن�سار احلركة وقياداتها؛ حيث اأ�سدرت حكمًا بال�سجن ملدة 34 �سهرًا على االأ�سري املحرَّ

حممد الفطافطة، واملختطف منذ �سنة و�سهرين.
اختطاف  اهلل  رام  حمافظة  يف  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  وا�سلت  اهلل  رام  حمافظة  ويف  ٭ 
املمر�ض لوؤي فار�ض من بلدة �سلواد منذ حوايل ال�سهرين وطالب عائلته مببلغ ع�سرة اآالف 

دينار لالإفراج عنه.

بتاريخ 2010/3/29م:
٭ اأعلنت الكتلة االإ�سالمية يف جامعة اخلليل مقاطعتها التامة النتخابات جمل�ض طلبة 
ممار�سات  بفعل  دميقراطية  النتخابات  النزيهة  واالأج��واء  االأمن  غياب  ب�سبب  اجلامعة؛ 
ا�ض. وقالت الكتلة االإ�سالمية -يف بيان �سدر االإثنني )3/29( اإنها �ستقاطع  اأجهزة اأمن عبَّ
ع�سكرة  ب�سبب  للمقاطعة؛  وحمبيها  وكوادرها  منا�سريها  ودعت  الطالبية،  االنتخابات 
اأجهزة  اأن  بيانها  يف  واأو�سحت  ع�سكرية«.  ل�»ثكنة  وحتويلها  للجامعة  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة 
دت من االعتقاالت والتهديدات حتى و�سلت مرحلًة ال ميكن حتملها، فلم  ا�ض �سعَّ اأمن عبَّ
تتوقف احلملة املتخفية عن اأعني الطلبة عن ا�ستهداف طلبة الكتلة االإ�سالمية منذ اأعوام، 
وما زالت وتريتها م�ستمرة، وكان اآخرها اعتقال وا�ستدعاء وتهديد ما يزيد على 120 اأخًا 
واأختًا من اأبناء الكتلة االإ�سالمية؛ على خلفية توزيع بيان املقاطعة للعام املا�سي. واتهمت 
الهادفة،  االأكادميية اخلدماتية  باإقحام احلياة  واأذنابها«  ال�سلطة  »اأرباب  ب�  من و�سفتهم 
يف معادلة �سيا�سية ذات اأجندات خارجية، وا�سفًة االنتخابات باأنَّها »العر�ض الدميقراطي 
الهزيل«. واأرجعت قرار املقاطعة حلر�سها ال�سديد على »جتنيب �ساحة اجلامعة وجماهدي 
الكتلة االإ�سالمية اأية اإ�سكاليات«، و�سددت على اأنها تقاطع هذه االنتخابات مقاطعًة تامًة، 
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وال عالقة لها باأية كتلة مرت�سحة، ومل ولن تدعم اأي مر�سح اأو حزب م�ستقل مهما كان ا�سمه 
و�سكله. ودعت اإىل عودة ال�ساحة الطالبية اإىل اأجواء من االأمن واالأمان، وي�سودها جوٌّ من 
ال�سبيبة  دة من عنا�سر  العيون املرتقبة واملتوعِّ اأركانها  تتكاثر يف  اأن  ال�سريفة ال  املناف�سة 
االأمنية؛ ما جعل اجلامعة اأ�سبه باملع�سكر اأو ثكنة املراقبة الأبناء الكتلة االإ�سالمية ملنع اأّي 

حتّرك متوقع. 
ا�ض على عدد من ال�سحفيني الفل�سطينيني خالل تغطيتهم  ٭ اعتدت اأجهزة اأمن عبَّ
ببيت حلم.  املواطنني  لعدد من  ال�سهيوين  االحتالل  باعتقال  للتنديد  م�سرية جماهريية 
ا�ض اعتدت على عدد من ال�سحفيني، ووجهت  دت م�سادر اإعالمية اأنَّ اأجهزة اأمن عبَّ واأكَّ
بيت  �سمايل مدينة  التي جرت يف  االحتجاجية  للم�سرية  تغطيتهم  اأثناء  نابية  �ستائم  لهم 
اأنَّ  واأو�سحت  االأحد )3/28(.  يوم  اأجنبيًا  ا�ستنكارا العتقال 16 مواطنًا ومت�سامنًا  حلم 
اإياد حمد م�سور وكالة )االأ�سو�سيتد بر�ض(،  ا�ض اعتدت على ال�سحفيني  اأمن عبَّ اأجهزة 
االإخبارية،  )معا(  وكالة  من  �سبابا  ولوؤي  )روي��رتز(،  وكالة  يف  امل�سور  غنية  اأبو  وحممد 
وطلبوا منهم عدم ت�سوير االعتداءات على املواطنني ومظاهر غ�سب اجلماهري وتلفظوا 
اأن املنطقة ع�سكرية  ا�ض زعمت  اأمن عبَّ اإن اأجهزة  �سدهم باألفاظ نابية. وقالت امل�سادر 
مغلقة دون اإبراز اأية اأوراق تثبت هذه املزاعم. واأكدت اأنَّ احلادث اأثار غ�سب ال�سحفيني 
اأنَّ اجتماعًا  ا�ض، الفتة اإىل  جراء االعتداءات املتكررة التي ت�سنها بحقهم اأجهزة اأمن عبَّ
لل�سحفيني عقد يف مقر تلفزيون »الكل« مبدينة بيت حلم لبحث هذه االعتداءات، انتهى 
باالتفاق على تنظيم اعت�سام احتجاجي اأمام مقر املقاطعة يف بيت حلم ال�ساعة العا�سرة 

يوم الثالثاء )3/30(. 
بة من عائلة املختطف عبد اهلل خليل نوفل )20 عامًا( اأنَّ الو�سع  ٭ اأكدت م�سادر مقرَّ
ال�سحي البنهم خطري للغاية؛ حيث اإنَّ عبد اهلل الطالب يف كلية الدعوة خمتطٌف منذ بداية 
�ض للتعذيب ال�سديد وبقي منعزاًل  العام احلايل، ويعاين من مر�ض ال�سكري، وكان قد تعرَّ
د من اأجل ال�سغط عليه لالإدالء  يف زنزانته وحيًدا مدة �سهر كامل مع اإهماٍل �سحٍي متعمَّ
�ض اأثناء التحقيق معه لل�سرب على  باعرتافات، كما اأكدت ذات امل�سادر اأن عبد اهلل تعرَّ
عينيه من ِقَبل املحققني وُنقل اإىل امل�ست�سفى اأكرث من مرة، ومكث يف اإحداها 12 يومًا يف 
ي و�سعه ال�سحي وارتفاع دقات قلبه، وم�ستوى ال�سكر و�سل اإىل  العناية املكثفة؛ ب�سبب تردِّ
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دوا العناية عليه لو�سول حالته  850 درجة، حتى اإّن اأطّباء م�ست�سفى قلقيلية احلكومي �سدَّ
لدرجة اخلطر. 

ا�ض عن املختطف اأ�سرف اأحمد عا�سي  ٭ ويف حمافظة رام اهلل: اأفرجت اأجهزة اأمن عبَّ
بعد اأربعني يومًا من االختطاف؛ وذلك لرتدي حالته ال�سحية؛ حيث كان يعاين من اأزمة 
ة التحقيق معه. ويف �ساأن  ات اأثناء مدَّ �سديدة يف �سدره ا�ستوجبت نقله للم�ست�سفى ثالث مرَّ
من  غم  بالرَّ مو�سى،  دار  رامي  االأ�ستاذ  اختطاف  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  وا�سلت  ما  مت�سل، 

ح�سوله على قرار ق�سائي باالإفراج عنه.

بتاريخ 2010/3/30م:
ا�ض على ال�سحفيني  ة فعاليات حقوقية و�سحفية اعتداء اأجهزة اأمن عبَّ ٭ ا�ستنكرت عدَّ
الفل�سطينيون �سد قوات االحتالل قي  املواطنون  التي خا�سها  املواجهات  خالل تغطيتهم 
مدينة بيت حلم االإثنني )3/29(. واأدانت الهيئة امل�ستقلة حلقوق االإن�سان االعتداء الذي 
بتغطية  قيامهم  اأثناء  ا�ض  عبَّ اأم��ن  اأجهزة  ِقَبل  من  حلم  بيت  يف  ال�سحفيون  له  �ض  تعرَّ
قد جرى  اأنَّه  الغربية  ال�سفة  الهيئة يف جنوب  وبيَّنت  بيت حلم.  مدينة  �سمال  املواجهات 
ا�ض - فيا�ض ب�سكٍل ر�سميٍّ للتحقيق  اإىل �سلطة عبَّ م  توثيق هذه االعتداءات، و�سيتم التقدُّ
هذه  اأن مترَّ  يجوز  ال  اإذ  ذل��ك؛  اأخ��ط��وؤوا يف  الذين  اأج��ل حما�سبة  ومن  احلادثة،  يف هذه 

االعتداءات مرَّ الكرام . 
ا�ض، لل�سحفي واالأ�سري  ٭ دان منتدى االإعالميني الفل�سطينيني، اعتقال اأجهزة اأمن عبَّ
اأدانت  كما   ،)3/29( االإثنني  يوم  زيت  بري  جلامعة  توجهه  اأثناء  عدوي  اهلل  عبد  ر  املحرَّ
اعتدائها على ال�سحفيني اأثناء تغطيتهم ملواجهات مع قوات االحتالل يف بيت حلم، موؤكدًا 
اأن ا�ستمرار تلك االعتداءات واالعتقاالت ي�سجل نقطة �سوداء يف تاريخ من يرتكبها. واأعرب 
اأي  املنتدى عن ا�ستهجانه البالغ جراء توا�سل املمار�سات التع�سفية �سد ال�سحفيني دون 
م�سوغ قانوين، داعيًا ال�سلطة اإىل فتح حتقيق جاد وفوري يف االعتداء وحما�سبة مرتكبيه 
د املنتدى، على �سرورة  و�سع حد عاجل ملالحقة ال�سحفيني والُكتاب وو�سائل االإعالم . و�سدَّ
منح ال�سحفيني احلرية الكاملة، فهم راأ�ض احلربة يف مواجهة االحتالل، مطالبًا الف�سائل 

واملوؤ�س�سات احلقوقية لتحمل م�سوؤولياتهم يف الدفاع عن ال�سحفيني وو�سائل االإعالم. 
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بتاريخ 2010/3/31م:
٭ ا�ستنكرت وزارة االإعالم - املكتب االإعالمي احلكومي القمع املنظم بحق ال�سحفيني 
ر عبد اهلل  املحرَّ واالأ�سري  ال�سحفي  اعتقال  اآخرها  والتي كان  املحتلة،  الغربية  ال�سفة  يف 
ا�ض على ال�سحفيني اأثناء تغطيتهم للمواجهات التي  عدوي، وكذلك اعتداء اأجهزة اأمن عبَّ
دارت بني املواطنني وبني قوات االحتالل يف بيت حلم. واعتربت الوزارة يف بيان �سدر عنها 
االأربعاء )3/31(، ذلك تر�سيخا للمبداأ القائم يف ال�سفة الغربية املحتلة والقا�سي بقمع 
قمع  فيا�ض جتاه   - ا�ض  عبَّ ل�سلطة  الر�سمي  املوقف  وتثبيت  والكامريا،  والكلمة  ال�سحافة 
ال�سحفيني واالإعالميني. وت�ساءلت الوزارة عن املوقف احلقيقي ملن ينادي بحرية الراأي 
اأنتم مما يجري من قمع لل�سحافة واالإعالم يف ال�سفة  والتعبري، وقالت يف بيانها: »اأين 
واأين  االإن�سان؟  حقوق  مراكز  واأين  ال�سحفيني؟  نقابة  مبجل�ض  ي�سمى  ما  واأين  الغربية؟، 
مواقفهم جتاه املجزرة التي تتعر�ض لها ال�سحافة يف ال�سفة الغربية؟«. واعتربت الوزارة 
هذه امل�ساهد »مهزلة حقيقية« داعية ال�سحفيني اإىل اال�سطفاف ور�ّض ال�سفوف من اأجل 

حماية حقوقهم املقموعة يف ال�سفة الغربية.
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في شهر نيسان/ أبريل:

بتاريخ 2010/4/4: 
اأمن  اأجهزة  لدى  املختطف  عامًا(   48( ال�سنار  م�سطفى  الدكتور  عائلة  نا�سدت  ٭ 
ال�سمائر  واأ�سحاب  املوؤ�س�سات احلقوقية  املحتلة،  الغربية  ال�سفة  �سمال  نابل�ض  ا�ض يف  عبَّ
 8( منذ  املختطف  ابنها  اإنَّ  العائلة:  قالت  لها،  بيان  ويف  عنه.  لالإفراج  بالتدخل  احلية 
اأيام(، يعاين و�سعًا �سحيًا �سعبًا، حيث اأنه م�ساٌب بانزالق غ�سرويف )الدي�سك( يف اأ�سفل 
الظهر، واآخر يف الرقبة، ونوبات حادة يف الكلى، وح�سا�سية مفرطة يف الرئتني )االأزمة(. 
واأ�ساف البيان باأن ال�سنار املحا�سر يف ق�سم علم االجتماع ال�سيا�سي واالنرثوبولوجيا يف 
جامعة النجاح الوطنية، اأم�سى يف االعتقال االإداري ثالث �سنوات يف �سجون االحتالل دون 
ا�ض. وقد عرف  حماكمة، واأفرجت عنه ع�سية عيد االأ�سحى املبارك، لتعتقله اأجهزة اأمن عبَّ
عن ال�سنار اأنه كان يوؤمن بالعلم واالإبداع والوحدة والت�سامن وجتنيب املواطن الفل�سطيني 
االإن�سان  حقوق  على  احلفاظ  �سرورة  اإىل  والدعوة  ال�سيا�سية،  للخالفات  االأفعال  ردود 

الفل�سطيني وكرامته وبذل كل اجلهود يف �سبيل ذلك.

بتاريخ 2010/4/8: 
ا�ض رئي�ض ال�سلطة املنتهية  ٭ دان منتدى االإعالميني الفل�سطينيني اإقدام اأجهزة اأمن عبَّ
ا�ض يف ال�سفة الغربية املحتلة، على اعتقال الكاتب وال�سحفي مهند عزيز  واليته حممود عبَّ
�سالحات يف �سجن اأريحا، مطالًبا باالإفراج الفوري عنه. وعرب املنتدى يف بيان �سحفي �سدر 
عنه اخلمي�ض )4/8(، عن بالغ قلقه من ا�ستمرار اعتقال ال�سحفيني ومالحقتهم و�سط 
موقف �سعيف من املوؤ�س�سات احلقوقية املختلفة يف ال�سفة، التي »اعتادت على ما يبدو على 
ال�سمت يف ظل ما يتعر�ض له زمالوؤنا ال�سحفيني«. بح�سب البيان.  واأو�سح اأن »ال�سحفي 
�سالحات لي�ض االأول يف ال�سفة، ولن نتوقع اأن يكون االأخري يف حال ا�ستمر ال�سمت على 
الذي  �سالحات  ال�سحفي  اعتقل  حتديدا  املخابرات  جهاز  اأن  اإىل  م�سريا  عليه!«،  هو  ما 
عمل مع موؤ�س�سات اإعالمية خمتلفة يف فل�سطني واالأردن وغريها خالل عودته من عمان 
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عرب اجل�سر يف ال� 28 من مار�ض. و�سدد على اأن »االأمر جتاوز كافة احلدود، واأنه خرج عن 
نطاق اعتقال بع�ض ال�سحفيني بل �سمن املناكفات ال�سيا�سية«، م�سيفا »على ما يبدو انتقل 
لي�سبح �سيا�سة عامة ومنهجًا يف تعامل االأجهزة االأمنية يف ال�سفة مع ال�سحفيني، وو�سل 
االأمر اإىل تقدمي ال�سحفيني اإىل حماكمات ع�سكرية واإ�سدار اأحكام بحقهم و�سجنهم وهو 
ا�ض اإىل  ما يتنافى مع حرية الراأي والتعبري وال�سحافة«. ودعا املنتدى يف بيانه اأجهزة عبَّ
الراأي  اأن احلق يف حرية  على  واأك��د  ال�سراع،  دائ��رة  هم يف  زِجّ وعدم  ال�سحفيني  حتييد 

والتعبري مكفول مبوجب القانون االأ�سا�سي واملواثيق الدولية حلقوق االإن�سان. 

بتاريخ 2010/4/11: 
ا�ض حملة حماكماتها الظاملة �سد  ٭ وا�سلت املحاكم الع�سكرية التابعة الأجهزة اأمن عبَّ
ر قا�سم  اأن�سار احلركة وقياداتها يف املحافظة، واأ�سدرت حكًما بال�سجن على االأ�سري املحرَّ
ا�ض  هوا�ض ملدة عام؛ علًما اأنه خمتطف منذ عدة اأ�سهر، و�سبق اأن ا�ستدعت اأجهزة اأمن عبَّ

زوجته للتحقيق معها.

بتاريخ 2010/4/13:
ا�ض لقرارات  ا�ض حممود عبَّ ٭ اأدان مركز حقوقي م�ستقل، عدم امتثال اأجهزة اأمن عبَّ
حمكمة العدل العليا القطعية القا�سية باإطالق �سراح معتقلني مدنيني لديها. واأكد املركز 
الفل�سطيني حلقوق االإن�سان، يف بياٍن له الثالثاء )4/13(، اأنه ال يزال عدد من املواطنني 
من  عنهم  الفوري  باالإفراج  ق��رارات  �سدرت  الذين  �سيا�سية(،  خلفية  على  )املختطفني 
حمكمة العدل العليا حمتجزين لدى االأجهزة االأمنية، اأو اأنه مت االلتفاف على تلك القرارات 
يف بع�ض احلاالت، واأعيد اعتقال املفرج عنهم بعد اأيام من اإطالق �سراحهم.  واأ�سار املركز 
اإىل عدد من احلاالت التي مت ر�سدها �سمن هذا االإطار ومنها: طارق عبد الرزاق داوود 
�سليمان اأبو زيد، وهو �سحفي من مدينة جنني، واملعتقل لدى جهاز اال�ستخبارات الع�سكرية 
يف رام اهلل، وقد �سدر قرار االإفراج عنه بتاريخ 2010/1/12.  ويف تاريخ 2010/2/16، 
حكمت حمكمة ع�سكرية خا�سة عليه بال�سجن الفعلي ملدة عام ون�سف العام بتهمتي النيل 
من هيبة ال�سلطة خالفًا الأحكام املادة 164/اأ، ب، ومناه�سة ال�سيا�سة العامة لل�سلطة خالفًا 
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لعام 1979.  الفل�سطينية  التحرير  الثوري ملنظمة  العقوبات  املادة 179 من قانون  الأحكام 
رامي نبيل �سبحي دار مو�سى، من قرية بيت لقيا، غربي مدينة رام اهلل، واملعتقل لدى جهاز 
بتاريخ 2010/3/14.  االإفراج عنه  قرار  وقد �سدر  رام اهلل،  الع�سكرية يف  اال�ستخبارات 
االأمن  جهاز  لدى  واملعتقل  اخلليل  مدينة  �سكان  من  عي�سة،  اأب��و  الغني  عبد  هاين  ط��ارق 
بتاريخ 2010/3/24. عو�ض اهلل جميل  الوقائي يف اخلليل، وقد �سدر قرار االإفراج عنه 
املخابرات  واملعتقل لدى جهاز  نابل�ض،  �ستية، من �سكان قرية �سامل، �سرقي مدينة  اأحمد 
العامة، وقد �سدر قرار االإفراج عنه بتاريخ 2010/3/28. مو�سى نعمان مو�سى عا�سي، من 
قرية بيت لقيا، غربي مدينة رام اهلل، واملعتقل لدى جهاز اال�ستخبارات الع�سكرية يف رام 
اهلل، وقد �سدر قرار االإفراج عنه بتاريخ 2010/3/28. �ساهر حممد داوود ع�ساف، من 
بلدة بديا، �سمال غربي مدينة �سلفيت، واملعتقل لدى جهاز املخابرات العامة يف �سلفيت، 
وقد �سدر قرار االإفراج عنه بتاريخ 2010/4/5، واأعيد اعتقاله بعد االإفراج عنه. واأكد اأنَّ 
االأ�سخا�ض املذكورين ال ي�سكلون جميع احلاالت التي �سدرت قرارات باالإفراج عنهم، كما 
اأنَّهم مدنيون، ومت توقيفهم من قبل هيئة الق�ساء الع�سكري، ومل يتم عر�سهم على النيابة 
العامة، وقررت حمكمة العدل العليا االإفراج الفوري عنهم كون جهة التوقيف لي�ست جهة 
اخت�سا�ض، كما اأنَّ اعتقالها لهم ي�سكل غ�سبًا لل�سلطة. وطالب املركز حكومة فيا�ض »غري 
الفل�سطيني، واالإفراج الفوري عن االأ�سخا�ض الذين  ال�سرعية« االمتثال لقرارات الق�ساء 
ا�ستثناء،  بدون  ال�سيا�سيني  املعتقلني  االإفراج عن  وكذلك  عنهم،  باالإفراج  املحاكم  ق�ست 

واإغالق هذا امللف نهائيًا. 

بتاريخ 2010/4/14:
املوؤ�س�سات  نابل�ض  مدينة  يف  زوات��ا  بلدة  من  مو�سى  زاهر  املختطف  عائلة  نا�سدت  ٭ 
احلقوقية التدخَل ملعرفة مكان احتجازه، علًما اأنه اأ�سرٌي حمرٌر اأُفرج عنه قبل عدة اأيام بعد 

اعتقاٍل اإداريٍّ ملدة 30 �سهًرا يف �سجون االحتالل.
ا�ض اختطاف ع�سو جمل�ض بلدي �سلواد يف مدينة رام اهلل  اأمن عبَّ اأجهزة  ٭ وا�سلت 
االأ�ستاذ زياد م�سعل )53 عاًما(، على الرغم من �سدور قرار ق�سائي باالإفراج عنه، علًما 

ٌر اأم�سى عدة �سنوات يف �سجون االحتالل. اأنه اأ�سرٌي حمرَّ



 225 الكتاب الأ�سود )4(

ا�ض حملة حماكماتها الظاملة �سد  ٭ وا�سلت املحاكم الع�سكرية التابعة الأجهزة اأمن عبَّ
اأن�سار احلركة وقياداتها يف حمافظة قلقيلية، واأ�سدرت حكًما بال�سجن ملدة ثالث �سنوات 
مرات  عدة  لالختطاف  �ض  وتعرَّ حم��رٌر،  اأ�سرٌي  اأّن��ه  علًما  ح��ردان،  حم�سن  املختطف  على 

ا عديدًة. ويعاين اأمرا�سً

بتاريخ 2010/4/15:
ى »جهاز اال�ستخبارات« يف رام اهلل اختطاف كلٍّ من رامي نبيل دار  ٭ وا�سل ما ُي�سمَّ
مو�سى، ومعتز بهجت دار مو�سى، وهاين �سعيد عا�سي من بيت لقيا منذ اأكرث من �سهرين، 
على الرغم من �سدور قرارات ق�سائية باالإفراج عنهم من حمكمة العدل العليا. ومن جهة 
اأخرى اأحال »وقائي« رام اهلل القيادي املختطف حممد ريان من بيت نوبا اإىل التحقيق يف 

املقر العام يف بيتونيا رغم و�سعه ال�سحي ال�سعب.

بتاريخ 2010/4/18:
ر  ا�ض يف املدينة اختطاف االأ�سري املحرَّ ٭ يف حمافظة طولكرم وا�سلت اأجهزة اأمن عبَّ
�ض للتعذيب ال�سديد،  عدنان احل�سري منذ قرابة 50 يومًا؛ علًما اأنه اختطف �سابًقا وتعرَّ

�ض جنله م�سعب لالختطاف من ِقَبل ذات االأجهزة. كما تعرَّ

بتاريخ 2010/4/19:
٭ ذكرت حركة »اجلهاد االإ�سالمي« يف بيان لها االإثنني )4/19(، اأنَّ اأحد خمتطفيها 
الغربية، وهو �سمري حجاج من قرية �سيدا يف حمافظة  بال�سفة  ا�ض  اأمن عبَّ اأجهزة  لدى 
دون  اعتقاله  ا�ستمرار  احتجاًجا على  اأيام؛   5 منذ  الطعام  اإ�سراًبا عن  يخو�ض  طولكرم؛ 
حالته  تدهور  اإثر  امل�ست�سفى  اإىل  ُنقل  قد  حجاج  املعتقل  باأن  واأ�سافت  مبا�سرة.  تهمة  اأية 
ال�سحية؛ نتيجًة الإ�سرابه. واأ�سارت احلركة اإىل اأن حجاج كان قد اعُتقل من ِقَبل اأجهزة 
نابل�ض، وطالبت حركة »اجلهاد  اإىل �سجن اجلنيد يف  وُنقل  ا�ض قبل نحو �سهرين  اأمن عبَّ
االإ�سالمي« �سلطة رام اهلل يف ال�سفة الغربية باالإفراج الفوري عن حجاج. ويف �ساأن مت�سل 
قامت حركة »فتح« يف قرية الع�سرية القبلية مب�سح �سعارات التوحيد املكتوبة على جدران 



الكتاب الأ�سود )4(226 

القرية وا�ستبدال �سعارات حلركة »فتح« بها.
٭ نا�سدت عائلة القيادي املختطف حممد اأحمد ريان من حمافظة رام اهلل املوؤ�س�ساِت 
احلقوقية واالإن�سانية التدخَل لالإفراج عنه ومعرفة م�سريه وحتديد مكان اختطافه. ي�سار 
اأبرز  ويعدُّ من  ال�15 عاًما يف �سجون االحتالل،  اأم�سى قرابة  االأ�سري حممد ريان  اأن  اإىل 
قيادات احلركة االأ�سرية طيلة فرتة اعتقاله، كما اأكدت عائلته اأنه يعاين من و�سع �سحي 

�سيئ.
ا�ض يف اأريحا اختطاف كلٍّ من جمد عبيد، واأحمد القوا�سمي،  ٭ وا�سلت اأجهزة اأمن عبَّ
ق�سائي  قرار  �سدور  من  بالرغم  اخلليل(  مدينة  )من  نريوخ  د  ومهنَّ القوا�سمي،  وو�سام 

باالإفراج عنهم.

بتاريخ 2010/4/23:
ا�ض �سل�سلة اأحكامها الظاملة بحق اأن�سار احلركة وقيادييها؛  ٭ وا�سلت اأجهزة اأمن عبَّ
ر  حيث اأ�سدرت حماكمها الع�سكرية يف جنني حكًما بال�سجن ملدة عامني على االأ�سري املحرَّ
خمتطٌف  اأنه  علًما  ا�ض؛  عبَّ اأمن  اأجهزة  �سد  التحري�ض«  »تهمة  ب�  انخيلي  اأحمد  املهند�ض 
ل�ساحله  �سدر  قد  وكان  اأ�سهر،  خم�سة  يقارب  ما  منذ  ا�ض  عبَّ اأمن  االأجهزة  جهاز  لدى 
قراٌر باالإفراج من املحكمة العليا، وقد مت اختطافه بعد �سهٍر من االإفراج عنه من �سجون 
االحتالل ال�سهيوين. واجلدير ذكره اأن �سقيقه عبد اهلل انخيلي خمتطٌف منذ ما يقارب 
ال�سنة االأخرية بكلية دار املعلمني يف رام  ا�ض، وهو طالٌب يف  اأمن عبَّ اأجهزة  اأ�سبوًعا لدى 
اهلل، كما ي�سار اإىل اأن اأحمد انخيلي حا�سٌل على �سهادة البكالوريو�ض يف الهند�سة املعمارية 

من جامعة النجاح.

بتاريخ 2010/4/24:
دت ع�سرات امل�سادر يف حمافظة اخلليل قيام دائرة التوجيه ال�سيا�سي يف اأجهزة  ٭ اأكَّ
ا�ض بعقد �سل�سلة لقاءات حتري�سية مع طلبة املدار�ض يف حمافظة اخلليل �سد حركة  اأمن عبَّ
»حما�ض«؛ حيث تهدف هذه اللقاءات اإىل حماولة اإقناع الطلبة واأهاليهم ب�سرورة امل�ساركة 

يف االنتخابات والت�سويت لقائمة حركة »فتح« يف االنتخابات القادمة. 
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بتاريخ 2010/4/25:
ا�ض با�ستدعاء فادي حمد رئي�ض جمل�ض طلبة جامعة بريزيت  ٭ قامت اأجهزة اأمن عبَّ
بعد  �سجونها  من  عنه  االإف��راج  تاريخ  منذ  يوًما   40 خالل  ع�سرة  الثالثة  للمرة  ال�سابق 
�ض خاللها للتعذيب ال�سديد والعزل يف الزنازين االنفرادية، وال  اختطاٍف دام 3 اأ�سهر؛ تعرَّ
الة ورخ�سة  ا�ض يف رام اهلل حتتجز بطاقته ال�سخ�سية وهواتفه النقَّ تزال االأجهزة اأمن عبَّ

قيادته لتجربه على مراجعتها ب�سكل دوري. 
االحتالل  �سجون  يف  احلركة  اأ�سرى  من  ع��دٍد  باإحالة  ا�ض  عبَّ اأم��ن  اأجهزة  قامت  ٭ 
ال�سهداء  عائالت  مل�ساعدة  اأموال  وحيازة  االحتالل  مقاومة  »تهم«  ب�  املدنية  املحاكم  اإىل 
واالأ�سرى؛ ُعرف منهم اأ�سد مفارجة من بيت لقيا الذي اختطف ملدة عام ون�سف يف �سجون 
ا�ض، وجتاهل »الوقائي« حينها قرار االإفراج ال�سادر من املحكمة العليا ملدٍة زادت عن  عبَّ
ا�ض  ي و�سعه ال�سحي؛ حيث اأفرج عنه من �سجون عبَّ �سنة، ومتَّ االإفراج عنه حينها بعد تردِّ
�سمن  باعتقاله  االحتالل  قوات  تقوم  ثم  كاماًل،  �سهًرا  فيها  ليمكث  اهلل  رام  م�سايف  اإىل 
ال�سفة.  يف  ا�ض  عبَّ �سجون  من  عنه  ُيفَرج  من  كل  يالحق  الذي  االأمني  التن�سيق  م�سل�سل 
وكذلك احلال بالن�سبة اإىل االأ�سري لدى االحتالل �سالح عطية من قرية خربثا امل�سباح؛ 
حيث يتجاهل ق�ساء »فتح« وجوده داخل �سجون املحتل، وتقوم حمكمة بداية رام اهلل بني 
احلني واالآخر بعقد جل�سات �سورية؛ متهيًدا الإطالق اأحكامها اجلائرة عليه، والتي قد ت�سل 

اإىل 3 �سنوات؛ وذلك ب�»تهمة غ�سيل االأموال«. 

بتاريخ 2010/4/26:
ر موؤيد جميل �سراب من قرية عورتا،  ا�ض اختطاف االأ�سري املحرَّ ٭ وا�سلت اأجهزة اأمن عبَّ
وهو خمتطٌف �سابٌق عدة مرات ولفرتات طويلة وهو اأحد طلبة »جامعة النجاح الوطنية«، 
املدينة،  من  القدح  احلكيم  عبد  ر  املحرَّ االأ�سري  و  املدينة،  يف  وج��وده  اأثناء  اخُتطف  وقد 
وهو خمتطٌف �سابٌق عدة مرات ولفرتات طويلة، وقد اأفرج عنه موؤخًرا بعد انتهاء احلكم 
الع�سكري ال�سادر بحقه بال�سجن ملدة عام، وعماد الطنبور من املدينة، وهو خمتطٌف �سابٌق 
ر عامر نعيم ال�سركجي  اأ�سهر، و�سامح �سامل من املدينة، واالأ�سري املحرَّ لفرتة جتاوزت 8 
من املدينة، خمتطٌف �سابٌق عدة مرات، واأفرج عنه بعد انتهاء احلكم ال�سادر بحقه ومدته 
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ر عالء تي�سري ال�سركجي من املدينة، وهو خمتطٌف �سابٌق عدة مرات،  �سنة، واالأ�سري املحرَّ
واأفرج عنه بعد انتهاء احلكم ال�سادر بحقه مدته �سنة ون�سف ال�سنة، ونا�سر ال�سركجي 

من املدينة، و معمر ال�سركجي من املدينة، وهو خمتطٌف �سابٌق. 
املهند�ض  اأي��ام:  ة  عدَّ منذ  اأ�سماوؤهم  التالية  اختطاف  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  وا�سلت  ٭ 
ات، ومتَّ ا�ستدعاوؤه ع�سرات  ة مرَّ �سعد عطاري من قرية دير �سرف، وهو خمتطٌف �سابٌق عدَّ
ات، وقد اخُتطف بعد ا�ستدعائه للمقابلة، علًما اأنه يف الفرتة االأخرية كان يق�سي يومه  املرَّ
ا�ض من ال�سباح حتى اآخر الليل دون طعام اأو �سراب!.  كاماًل يف مقرات االأجهزة اأمن عبَّ
ر �سعيد بكر بالل؛ حيث متَّ اختطافه بعد مداهمة بيته لياًل، وكان قد اأفرج  واالأ�سري املحرَّ
اأيام؛ حيث اختطف فور االإفراج عنه من �سجون  ا�ض قبل  اأمن عبَّ اأجهزة  عنه من �سجون 

االحتالل. واأحمد �سويكة من منطقة خلة العامود.

بتاريخ 2010/4/27:
الظاملة  حماكماتها  حملة  ا�ض  عبَّ اأمن  الأجهزة  التابعة  الع�سكرية  املحاكم  وا�سلت  ٭ 
العديد  على  بال�سجن  اأحكاًما  واأ���س��درت  املحافظة،  يف  وقياداتها  احلركة  اأن�سار  �سد 
ال�سمالية،  ع�سرية  بلدة  من  ال�سويل:  عماد  ر  املحرَّ االأ�سري  منهم:  ُعرف  املختطفني؛  من 
ر ماهر �سالح: من مدينة نابل�ض،  واأ�سدرت �سده حكًما بال�سجن ملدة عام. االأ�سري املحرَّ

واأ�سدرت �سده حكًما بال�سجن لعام ون�سف العام.
الظاملة  حماكماتها  حملة  ا�ض  عبَّ اأمن  الأجهزة  التابعة  الع�سكرية  املحاكم  وا�سلت  ٭ 
العديد من  بال�سجن على  اأحكاًما  واأ�سدرت  املحافظة،  وقياداتها يف  اأن�سار احلركة  �سد 
اأ�سدرت �سده حكًما بال�سجن  اأبو ع�سب:  ر �ساهر  املختطفني؛ ُعرف منهم: االأ�سري املحرَّ
ر حممد حوتري: اأ�سدرت �سده حكًما بال�سجن لعام ون�سف العام.  لعامني. االأ�سري املحرَّ
اأ�سدرت �سده حكًما بال�سجن لعام ون�سف العام. االأ�سري  ر عبد اهلل ولويل:  االأ�سري املحرَّ

ر ح�سام داود: اأ�سدرت �سده حكًما بال�سجن لعامني ون�سف العام. املحرَّ

بتاريخ 2010/4/28:
ا�ض اختطاف ال�سيخ طالل جيتاوي )56  ٭ يف حمافظة طولكرم وا�سلت اأجهزة اأمن عبَّ
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عاًما( مدير مراكز التجويد والتحفيظ  يف املحافظة؛ حيث اأكدت عائلة اجليتاوي ا�ستمرار 
ه ومكانته. �سه لل�سبح والتعذيب دون اأدنى مراعاة ل�سنِّ تعرُّ

بتاريخ 2010/4/30:
٭ ك�سفت م�سادر مطلعة عن تدهور احلالة ال�سحية ملختطٍف يف �سجون اأجهزة اأمن 
ا�ض يف ال�سفة الغربية املحتلة واأ�سرٍي فل�سطينيٍّ حمرٍر تعود جذوره اإىل  ا�ض حممود عبَّ عبَّ
ال�سفة نظام  اإىل  املبعد  ر  اإن احلالة ال�سحية لالأ�سري املحرَّ قطاع غزة. وقالت امل�سادر: 
حممد �سنينة )25 عاًما( من خان يون�ض جنوب قطاع غزة، واملختطف لدى اأجهزة اأمن 
�ض له على اأيدي تلك االأجهزة اأمن  ا�ض؛ تدهورت ب�سكٍل كبرٍي نتيجة التعذيب الذي تعرَّ عبَّ
ا�ض. ونا�سدت عائلة �سنينة، يف ات�ساٍل مبرا�سل »املركز الفل�سطيني لالإعالم«، منظمات  عبَّ
واملوؤ�س�سات  املحتلة،  الغربية  ال�سفة  يف  الف�سائل  خمتلف  من  والنواب  االإن�سان،  حقوق 
اأمن  اأجهزة  اأيدي جالدي  املهتمة ب�سوؤون االأ�سرى؛ �سرعة التدخل الإنقاذ ابنهم من حتت 
ا�ض، والعمل على االإفراج عنه ب�سكل فوري. يذكر اأن نظام حممد �سنينة )25 عاًما( من  عبَّ
التابع  �سكان مدينة خان يون�ض )جنوب قطاع غزة(، وكان يعمل يف جهاز االأمن الوطني 
احلواجز  اأحد  على  االحتالل  قوات  واعتقلته  2004؛  العام  منذ  الفل�سطينية«  ل�»ال�سلطة 
اأربع  ملدة  �سجونها  يف  به  وزجت   ،2006 االأول/اأكتوبر  ت�سرين  �سهر  يف  وذلك  الع�سكرية؛ 
ا�ض اعتقاله يف يوم  �سنوات، قبل اأن تفرج عنه بتاريخ )2010/2/7(، لتعيد اأجهزة اأمن عبَّ
)2010/3/30( بينما كان ي�ستعد لل�سفر اإىل االأردن يف طريقه للعودة اإىل قطاع غزة؛ حيث 

تعّر�ض لتعذيب وح�سي.
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في شهر أيـــار/ مايو:

بتاريخ 2010/5/1:
اإىل  اأ�سرى احلركة يف �سجون االحتالل  ا�ض باإحالة عدد من  اأمن عبَّ اأجهزة  ٭ قامت 
ال�سهداء  عائالت  مل�ساعدة  اأم��وال  وحيازة  االحتالل  مقاومة  »تهم«  ب�  الغيابية  املحاكم 

واالأ�سرى؛ ُعرف منهم اأ�سد مفارجة، و�سالح عطية من رام اهلل. 
ا�ض يف ال�سفة حملة حماكماتها  ٭ وا�سلت املحاكم الع�سكرية التابعة الأجهزة اأمن عبَّ
الظاملة �سد اأن�سار احلركة وقياداتها يف املحافظة، واأ�سدرت اأحكاًما بال�سجن على العديد 
ر �ساهر اأبو ع�سب: اأ�سدرت �سده حكما بال�سجن  من املختطفني؛ ُعرف منهم: االأ�سري املحرَّ
ر حممد حوتري: اأ�سدرت �سده حكًما بال�سجن ملدة عام ون�سف.  ملدة عامني. االأ�سري املحرَّ
ر  ر عبد اهلل ولويل: اأ�سدر �سده حكًما بال�سجن ملدة عام ون�سف. االأ�سري املحرَّ االأ�سري املحرَّ
قا�سم  ر  املحرَّ االأ�سري  ون�سف.  عامني  ملدة  بال�سجن  حكًما  �سده  اأ�سدرت  داوود:  ح�سام 
ر حم�سن احلردان: اأ�سدرت  هوا�ض: اأ�سدرت �سده حكًما بال�سجن ملدة عام. االأ�سري املحرَّ
ر املهند�ض اأحمد نخيلي: اأ�سدرت �سده  �سده حكًما بال�سجن ملدة ثالثة اأعوام. االأ�سري املحرَّ

حكًما بال�سجن ملدة عامني. 

بتاريخ 2010/5/3:
بحق  وال�سديد  الوح�سي  للتعذيب  ا�ض  عبَّ اأم��ن  اأجهزة  ممار�سة  ال�ستمرار  تاأكيًدا  ٭ 
امي عبد اهلل العكر  بة من عائالت املختطفني الق�سَّ خمتطفي احلركة، اأكدت م�سادر مقرَّ
االأجهزة  �سجون  وال�سديد يف  الوح�سي  للتعذيب  �سهما  تعرُّ الب�ستاوي  نائل  ر  املحرَّ واالأ�سري 
ل ابنها للم�ست�سفى  ا عائلة الطالب يف »جامعة النجاح« اإياد ظريفة َنقنْ اأمن، كما اأكدت اأي�سً

قي اأجهزة االأمن يف املدينة. �ض له على اأيدي حمقِّ اء التعذيب الب�سع الذي يتعرَّ من جرَّ
بة من عائلة املختطفني حممد و�سامر ع�سام �سليمان من قرية  ٭ اأكدت م�سادر مقرَّ
د  �ض ابنيهما جلوالت تعذيب قا�سية يف �سجن بيتونيا يف رام اهلل، علًما اأن حممَّ مردة تعرُّ
خمتطٌف منذ ما يزيد عن ال�سهر، و�سامر هو حماٍم متدرب، اخُتطف قبل اأ�سبوع، و�سقيقهما 

ة �سنوات. الثالث رامي اأ�سري يف �سجون االحتالل منذ عدَّ
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بتاريخ 2010/5/5:
يف  ممثلها  اأنَّ  عن  النقاب  »را�سد«  االإن�سان  حلقوق  الفل�سطينية  اجلمعية  ك�سفت  ٭ 
ال�سفة  يف  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  يد  على  ال�سديد  للتعذيب  يتعر�ض  �سالحات  مهند  االأردن 
الغربية، بق�سد انتزاع اعرتافات م�سورة متلى عليه من قبل عنا�سر املخابرات. واأ�سارت 
واإرغامه  �سالحات  خطف  يف  متورط  املخابرات  جهاز  يف  امل�ستوى  رفيع  �سابطًا  اأنَّ  اإىل 
بالقوة على االإدالء بت�سريحات خطرية لتربير عملية خطفه. وذكرت »را�سد« يف بيان لها 
وزعته االأربعاء )5/5( اأنَّه بداأ تعذيب �سالحات بعد الت�سريح الذي اأدىل به »رئي�ض جمل�ض 
جهاز  من  كبار  و�سباط  عنا�سر  مبالحقة  توعد  وال��ذي  طارقجي،  العزيز  عبد  االإدارة« 
املخابرات اأمام حماكم اأوروبية. وقال البيان: »لقد ا�ستغل جهاز املخابرات ن�سيان ق�سية 
حيث  اخلطف  جرمية  ك�سف  تفعيل  من  وغريها،  التلفزيونية  االإعالم  و�سائل  عرب  زميلنا 
كان لالإعالم املتلفز دور كبري يف ك�سف عن م�سريه يف االعتقاالت ال�سابقة«. واأ�سار اإىل اأن 
ا�ض يف ال�سفة كانت قد اعتقلت ال�سحفي واحلقوقي مهند �سالحات منذ  اأجهزة اأمن عبَّ
يوم ال�سبت 1 اأيار/مايو اجلاري، وهو ثالث اعتقال له خالل �سهر واحد؛ حيث جاءت �سل�سلة 
اأفالم وثائقية يف مدينة  اعتقاالته على خلفية كتابة مقاالت ناقدة لالعتقاالت، وت�سوير 
القد�ض ُتعنى بالفل�سطينيني الذين تتم م�سادرة وهدم بيوتهم من قبل قوات االحتالل وهذا 
ما اعتربته االأجهزة اأمن حتري�سًا �سد االحتالل. واأ�ساف البيان »مل يتم توجيه اأي تهم 
الأهله  ال�سماح  اأو  م�سريه  عن  الك�سف  االآن  حتى  املخابرات  وترف�ض  ل�سالحات،  ر�سمية 
بالقيام بزيارة ابنهم، كما ترف�ض اأي حديث لالإفراج عنه رغم منا�سدات ونداءات العديد 

من جمعيات حقوق االإن�سان على راأ�سها اجلمعية الفل�سطينية حلقوق االإن�سان )را�سد(«.

بتاريخ 2010/5/8:
الظاملة  حماكماتها  حملة  ا�ض  عبَّ اأمن  الأجهزة  التابعة  الع�سكرية  املحاكم  وا�سلت  ٭ 
اأ�سدرت حكًما بال�سجن ملدة ع�سرة �سهور  اأن�سار وقيادات احلركة يف ال�سفة؛ حيث  �سد 
ر عو�ض اهلل ا�ستيه، علًما اأنَّ ا�ستية ع�سو جمل�ض قروي �سامل يف نابل�ض  على االأ�سري املحرَّ
وخمتطٌف منذ �سبعة �سهور، وقد اعتقل فور االإفراج عنه من �سجون االحتالل بعد اعتقال 

اإداري ا�ستمر قرابة 3 �سنوات.
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بتاريخ 2010/5/11م: 
٭ يف حمافظة قلقيلية: وا�سلت املحاكم الع�سكرية التابعة حلكومة فيَّا�ض غري ال�سرعية 
اأحكامًا  واأ�سدرت  املحافظة  يف  احلركة  وقيادات  اأن�سار  �سد  الظاملة  حماكماتها  حملة 
ر حممد عبد الفتاح داود  بال�سجن على العديد من املختطفني عرف منهم: االأ�سري املحرَّ
)37 عامًا(، واأ�سدرت �سده حكمًا بال�سجن ملدة عام ون�سف، ي�سار اإىل اأّن داوود متزوج 
�سجون  �سهور يف   8 على  يزيد  ما  واأم�سى  مرات  �سابقًا عدة  اُختطف  وقد  اأبناء  وله عدة 
ر اأمري نر خدرج )22 عامًا(، واأ�سدرت  االأجهزة وهو خمتطف منذ �سهرين، االأ�سري املحرَّ
مت الكثري من  ة عام، يذكر باأّن عائلة اخلدرج عائلة جماهدة قدَّ ه حكمًا بال�سجن ملدَّ �سدَّ
�ض والد اأمري و�سقيقه لالعتقال لدى قوات االحتالل، كما كانت قوات  الت�سحيات؛ حيث تعرَّ
ة اإيوائه لعدد من املطاردين بداخله. االحتالل قد هدمت منزل اأمري قبل ثالث �سنوات بحجَّ

بتاريخ 2010/5/13م: 
ا�ض حكمًا بال�سجن ملدة عامني  اأمن عبَّ ٭ اأ�سدرت املحاكم الع�سكرية التابعة الأجهزة 
�سد النا�سط احلقوقي يف جمال االأ�سرى ح�سن الزاغة من نابل�ض، وي�سار اإىل اأن الزاغة 
ة اختطافه  �ض للتعذيب ال�سديد مدَّ اأم�سى يف �سجون االحتالل قرابة ع�سر �سنوات، وقد تعرَّ

ا�ض.  لدى اأجهزة اأمن عبَّ

بتاريخ 2010/5/15:
ا�ض بحملة املحاكمات التع�سفية  ٭ ا�ستمرت املحاكم الع�سكرية التابعة الأجهزة اأمن عبَّ
�سّد اأن�سار وقيادات احلركة، واأ�سدرت اأحكامًا بال�سجن �سد ثالثة من خمتطفي احلركة 
بال�سجن  واأ�سدرت �سده حكمًا  داود )37 عامًا(  الفتاح  ر حممد عبد  املحرَّ االأ�سري  وهم: 
ر اأمري نر خدرج )22 عامًا( واأ�سدرت �سده حكمًا  ملدة عام ون�سف العام، واالأ�سري املحرَّ
ر ح�سن الزاغة من نابل�ض، واأ�سدرت �سده  بال�سجن ملدة عام ون�سف العام، واالأ�سري املحرَّ

حكمًا بال�سجن ملدة عامني.

بتاريخ 2010/5/18:
اأنَّ املختطف زاهر �سدقي مو�سى من قرية زواتا يف مدينة  ٭ ك�سفت م�سادر حملية 
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نابل�ض ب�سمال ال�سفة الغربية املحتلة تعّر�ض للتعذيب ال�سديد على يد اأجهزة اأمن حممود 
ا�ض يف اأحد اأقبية التحقيق، ما اأدى اإىل تدهور و�سعه ال�سحي ب�سورة خطرية. واأفادت  عبَّ
ا�ض يف مدينة نابل�ض قامت بنقل املختطف لديها  م�سادر حملية باأن اأجهزة اأمن حممود عبَّ
زاهر مو�سى اإىل م�ست�سفى رفيديا، و ذلك اإثر تدهور حالته ال�سحية خالل وجوده يف �سجن 

اجلنيد.
ا�ض بتعر�سهم لل�سبح و�سوء  ٭ ويف ال�سياق ذاته؛ اأفاد بع�ض املفرج عنهم من �سجون عبَّ
املعاملة وخا�سة لدى جهاز املخابرات »الذي ال يحرتم �سغريًا وال كبريًا«، م�سريين اإىل اأن 
حمققو ذلك اجلهاز قاموا ب�سبح ال�سيخ طالل اجليتاوي الذي �سابت حليته و�سارف على 
ال�ستني، وهو من وجهاء طولكرم وداعية وخطيب ومدر�ض للقراآن منذ اأربعني عاما ومدير 
مراكز التحفيظ يف املحافظة، واأ�سري حمرر من �سجون االحتالل. وقالوا: »اإنَّ كل هذا مل 
اأن  قبل  واأهانوه،  اأيام  بزنزانته عدة  الكر�سي  ف�سبحوه على  ا�ض  عبَّ له عند حمققي  ي�سفع 

ة اأيام، وقد اأم�سى �سهرا يف �سجونهم«. يطلقوا �سراحه منذ عدَّ

بتاريخ 2010/5/19م: 
ا�ض حكمًا بال�سجن عامني على  ٭ اأ�سدرت املحاكم الع�سكرية التابعة الأجهزة اأمن عبَّ
ا�ض يف  املختطف خالد ال�سو�سة )اأبو حمزة(؛ الذي يعّد من اأقدم املختطفني يف �سجون عبَّ

�ض لتعذيب وح�سي خالل مّدة التحقيق معه.  نابل�ض، وكان قد تعرَّ
اأن  زواتا  زاهر �سدقي مو�سى من قرية  املختطف  دت م�سادر مقّربة من عائلة  اأكَّ ٭ 
ا�ض نقلت جنلها زاهر اإىل م�ست�سفى رفيديا، اإثنْر تدهور حالته ال�سحية من  اأجهزة اأمن عبَّ
ى جهاز  ي�سمَّ اأن ما  اإىل  ي�سار  له يف �سجن اجلنيد.  �ض  يتعرَّ الذي  ال�سديد  التعذيب  اء  جرَّ
»االأمن« الوقائي كان قد اختطفه بتاريخ )4/13( من بني مهنئيه بعد يوم من اإفراج قوات 
ات  مرَّ ة  عدَّ �سابًقا  اخُتطف  اأنَّه  علًما  �سهًرا،   30 ا�ستمر  اإداري  اعتقال  بعد  عنه  االحتالل 

ولفرتات طويلة.

بتاريخ 2010/5/26:
البلدية  املجال�ض  اأع�ساء  من  عدد  واعتقال  با�ستدعاء  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  قامت  ٭ 
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املحلية املنتمني اإىل كتلة التغيري واالإ�سالح، واأجربتهم على توقيع تعهدات بعدم خو�سهم 
االنتخابات املحلية التي كان من املزمع اإجراوؤها يف متوز. وقال عدد من اأع�ساء املجال�ض 
واأمرتهم  مقراتها،  اإىل  عجل  على  با�ستدعائهم  قامت  اأم��ن  االأجهزة  اإن  اليوم  املحلية 
ذلك،  رف�سهم  حال  ويف  املقبلة،  املحلية  االنتخابات  خو�ض  بعدم  تعهدات  على  بالتوقيع 
فاإنَّهم �سيبقون حمتجزين يف ال�سجن اإىل ما بعد فرتة االنتخابات ل�سمان عدم خو�سها. 
وتخ�سى اأجهزة اأمن من قيام بع�ض ال�سخ�سيات املوؤثرة من خو�ض االنتخابات كم�ستقلني، 

مّما ي�سّكل تهديدًا حقيقيا للقوائم التي �سكلتها حركة »فتح«.

بتاريخ 2010/5/28:
من  غنيمات  اإ�سماعيل  اأحمد  ر  املحرَّ االأ�سري  اختطاف  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  وا�سلت  ٭ 
�سوريف منذ ثمانية اأ�سهر على الرغم من �سدور قرار ق�سائي باالإفراج عنه. ي�سار اإىل اأن 

اأحمد �سقيق القائد الق�سامي االأ�سري عبد الّرحمن غنيمات.

بتاريخ 2010/5/30:
اأبو  ال�سحفي عامر  اأنَّ �سحة  الغربية  ال�سفة  فل�سطينية يف  ٭ ذكرت م�سادر حملية 
املخابرات  اأمن  اأجهزة  له داخل �سجون  يتعّر�ض  الذي  التعذيب  نتيجة  عرفة قد تدهورت 
ا�ض يف ال�سفة الغربية املحتلة. واأ�سافت امل�سادر اأنَّ ال�سحفي اأبو عرفة  التابعة ملحمود عبَّ
اإىل  م�سرية  له،  يتعر�ض  ال��ذي  التعذيب  اء  ج��رَّ من  قدميه  على  الوقوف  مبقدوره  يعد  مل 
داخل  وجوده  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  اإنكار  بعد  ال�سجون  بزيارته يف  قام  االأحمر  ال�سليب  اأن 
اأ�سري حمرر من �سجون االحتالل  اأّن ال�سحفي عامر عرفة  ال�سجون. ومن اجلدير ذكره 

اأفرج عنه قبل اأعوام، وهو يعمل بال�سحافة.

بتاريخ 2010/5/31:
ا�ض يف مدينة بيت حلم جنوب ال�سفة الغربية املحتلة بعد ظهر  ٭ قمعت اأجهزة اأمن عبَّ
االإثنني )5/31( م�سرية ت�سامنية مع »اأ�سطول احلرية« الذي اعتدت عليه قوات االحتالل 
ال�سهيوين واأ�سفر االعتداء عن ا�ست�سهاد واإ�سابة الع�سرات من املت�سامنني القادمني على 
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متنه اإىل قطاع غزة. واأفاد �سهود عيان اأنَّ م�سرية عفوية خرج فيها الع�سرات من املواطنني، 
الظامل  احل�سار  لك�سر  اأُع��ِدّ  الذي  احلرية«  »اأ�سطول  االحتالل  قوات  با�ستهداف  تنديًدا 
اإىل  متوجهة  كانت  امل�سرية  اأن  ال�سهود  واأ�ساف  �سنوات.  منذ  غزة  قطاع  على  املفرو�ض 
احلاجز الع�سكري الذي تقيمه قوات االحتالل على املدخل اجلنوبي ملدينة القد�ض، فيما 
ا�ض قبل احلاجز متنع و�سولهم اإىل احلاجز.  فوجئ املتظاهرون بقوات من اأجهزة اأمن عبَّ
يذكر اأنَّه ومع �ساعات ال�سباح، لوحظ انت�سار مكثف لالأجهزة اأمن يف املدينة، حيث وا�سلت 
حملة اال�ستدعاءات بحق اأن�سار »حما�ض«، حت�سًبا لوقوع ردة فعل �سعبية على املجزرة التي 

ارتكبتها قوات البحرية ال�سهيونية �سد املت�سامنني الدوليني.
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في شهر حزيران/ يونيو:

بتاريخ 2010/6/4م:
ا�ض حركات الت�سامن مع اأ�سطول احلرية، وقامت بفر�ض ح�سار  ٭ منعت اأجهزة اأمن عبَّ
د حول العديد من امل�ساجد بهدف قمع واإحباط اأّية م�سرية، واختطاف املواطنني من  م�سدَّ

اأمام امل�ساجد، وهو ما حال دون خروج امل�سريات يف اأغلب مناطق ال�سفة.
ا�ض - فيَّا�ض باالنت�سار يف بع�ض املناطق اخلا�سعة  ٭ قامت االأجهزة االأمنية التابعة لعبَّ
التن�سيق االأمني مع  لالحتالل ال�سهيوين وذلك الإحكام �سيطرتها عليها، كل ذلك �سمن 
اأي حترك جماهريي.  ملنع  املناطق  ودخول  باالنت�سار  القوات  لهذه  �سمح  االحتالل، حيث 
مب�سريات  للخروج  دع��وات  اأطلقوا  قد  كانوا  ال�سفة  م�ساجد  خمتلف  من  �سباب  وك��ان 
االحتالل  ارتكبها  التي  الب�سعة  للمجزرة  ا�ستنكارًا  ال�سفة  مناطق  جماهريية من خمتلف 
ا�ض االنت�سار يف  �سد اأ�سطول احلرية، وكانت قوات االحتالل قد طلبت من اأجهزة اأمن عبَّ
ال�سفة ومنع املواطنني من االقرتاب من النقاط التما�ض اأو القيام باأية تظاهرات �سدها 

وهو ما قامت به اأجهزة »دايتون« على اأكمل وجه.

بتاريخ 2010/6/8: 
بة من عائلة املختطف ناجح العا�سي نقله اإىل امل�ست�سفى مبا�سرة  ٭ اأكدت م�سادر مقرَّ

اء التعذيب ال�سديد وال�سرب املربح الذي تعر�ض له فور اختطافه. من جرَّ
٭ يف حمافظة قلقيلية اأكدت م�سادر مقربة من عائلة القيادي يف احلركة املختطف 
ال�سيخ �سامح عفانة نقله اإىل امل�ست�سفى بعد تدهور �سحته؛ علًما اأنَّ القيادي عفانة خمتطف 
االختطافات  يف  الوح�سي  للتعذيب  تعّر�ض  قد  وكان  للمقابلة،  ا�ستدعائه  بعد  اأ�سبوع  منذ 

ال�سابقة. 

بتاريخ 2010/6/9م: 
االإعالم  و�سائل  بتعميمها على خمتلف  بداأت  تعليمات  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  اأ�سدرت  ٭ 
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ة �سحفية  اأمني« خا�ض لكلِّ مهمَّ العاملة يف ال�سفة الغربية، تلزمها باحل�سول على »اإذن 
تعتزم القيام بها، وتاأتي اخلطوة يف اإطار القمع املتوا�سل للحرية ال�سحفية وحرية التعبري 
بحق  واالعتقال  اال�ستدعاء  حمالت  ت�سعيد  مع  بالتزامن  القرار  هذا  وياأتي  ال��راأي.  عن 

ال�سحفيني يف ال�سفة، وحجزهم ل�ساعات طويلة، اإىل جانب تهديدهم باالعتقال. 

بتاريخ 2010/6/10:
٭ اأعرب النواب االإ�سالميون يف حمافظة �سلفيت عن ا�ستنكارهم ا�ستمرار ا�ستدعاء 
ا�ض لليوم الع�سرين على التوايل. واأكد  مدير مكتبهم عز الدين فتا�ض لدى اأجهزة اأمن عبَّ
ا�ض حماولة لفر�ض اأمر واقع ب�سل عمل  النواب اأن هذه ال�سيا�سة التي تنتهجها اأجهزة عبَّ
مكاتب النواب واحلد من توا�سلهم مع املجتمع وامل�ساركة يف فعالياته. واأو�سح النواب اأن 
»هذه ال�سيا�سة مك�سوفة املرامي، واإال فما معنى ا�ستدعاء مدير املكتب يوميًّا من التا�سعة 
�سباًحا وحتى التا�سعة م�ساًء دون تهمة، خا�سة اأن ذات االأجهزة حتتجز مدير مكتب النواب 
يف طولكرم واملن�سق االإعالمي ملكتب رام اهلل منذ فرتة؟!«. و�سدد النواب على اأن م�سريتهم 
م�ستمرة دون توقف حتى مع كل حالة التغول الذي حتياه ال�سفة، موؤكدين اأنَّهم ال ينتظرون 

اإذًنا من اأحد يف خدمة اأوطانهم واأبناء �سعبهم.

بتاريخ 2010/6/11:
ا�ض اختطاف القيادي يف احلركة غامن  ٭ يف حمافظة نابل�ض: وا�سلت اأجهزة اأمن عبَّ
�سواملة بالرغم من انتهاء مدة احلكم ال�سادر �سّده والبالغة 18 �سهًرا، علًما اأّن �سواملة اأ�سري 

حمّرر من �سجون االحتالل، وكانت قوات االحتالل قد اأبعدته اإىل قطاع غزة ملدة عامني. 

بتاريخ 2010/6/17:
اأجهزة  اأبو عرفة، قيام  دت م�سادر مقربة من عائلة املختطف ال�سحفي عامر  اأكَّ ٭ 
ا�ض باإحالة ابنها اإىل املحاكم الع�سكرية. يذكر اأنَّ اأبو عرفة مرا�سل لوكالة »�سهاب«  اأمن عبَّ
يد  ال�سديد على  للتعذيب  يتعّر�ض  يزال  وال  �سابق  اأ�سري حمرر وخمتطف  االإعالمية، وهو 

حمققي اأجهزة االأمن يف املدينة.
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بتاريخ 2010/6/20م: 
الغربية، على  ال�سفة  ا�ض يف مدينة اخلليل بجنوب  اأمن حممود عبَّ اأجهزة  اأقدمت  ٭ 
ر ال�سيخ نايف الّرجوب، وقامت مب�سادرة اأعالم حتمل رايات  اعرتا�ض موكب النائب املحرَّ
التَّوحيد كانت معّدة ال�ستقبال النائب الذي اأفرج االحتالل عنه بعد اأكرث من اأربع �سنوات 

من االعتقال. 

بتاريخ 2010/6/21:
ا�ض يف جنني االإفراج عن املعلم ع�سام ال�سلبي مدير مدر�سة  ٭ رف�ست اأجهزة اأمن عبَّ
ورو�سة االإميان يف جنني وذلك بعد �سدور قرار ق�سائي باالإفراج عنه. وكانت اأجهزة اأمن 
ا�ض اختطفت ال�سلبي قبل خم�سني يوًما ب�سكل تع�سفي، علًما اأنَّه �سبق اأن اخُتِطف لديها  عبَّ
ات يف ال�سابق، حيث ا�ست�سدرت عائلته قراًرا باالإفراج عنه من املحكمة العليا يف  ة مرَّ عدَّ
ا�ض التعامل مع القرار،  رام اهلل بتاريخ )6/14(. واأ�سارت عائلته اإىل رف�ض اأجهزة اأمن عبَّ
كما اأنَّها ترف�ض ال�سماح لزوجته بزيارته منذ اختطافه قبل خم�سني يوًما، حيث ال تعرف 
عنه اأ�سرته �سيًئا منذ اعتقاله. يذكر اأنَّ ال�سلبي )50 عاًما( ينحدر من خميم جنني، وهو 

اأحد الوجوه البارزة يف حمافظة جنني.

بتاريخ 2010/6/22:
٭ وا�سل ثالثة من خمتطفي احلركة يف �سجن اجلنيد اإ�سرابهم عن الطعام؛ احتجاًجا 
املختطفني  اأنَّ  يذكر  ال�سجن.  يف  ا�ض  عبَّ و�سجاين  حمققي  ِقَبل  من  ال�سّيئة  املعاملة  على 
امل�سربني عن الطعام هم: ال�سحفي طارق اأبو زيد، وال�سقيقان مهند وعبد اللطيف �سامد 

عبد اهلل. 

بتاريخ 2010/6/29:
اأقل  ال�سفة ت�سريًحا �سحفيًّا؛ جاء فيه: »بعد  اأهايل املختطفني يف  اأ�سدرت جلنة  ٭ 
اخلليل  يف  االأمنية  االأجهزة  �سنَّت  اخلليل  جنوب  البطولية  العملية  تنفيذ  على  يوم  من 
حملة اختطافات وا�سعة يف �سفوف اأن�سار حركَتينْ املقاومة االإ�سالمية »حما�ض« و»اجلهاد 
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اأ�سرى حمررين وطلبة جامعات  االإ�سالمي« يف منطقة جنوب اخلليل، وقد طالت احلملة 
هايل  ر  املحرَّ االأ�سري  اأن  اللجنة  واأك��دت  ا�ض«.  عبَّ اأم��ن  اأجهزة  لدى  �سابقني  وخمتطفني 
عليه  ال�سغط  اأجل  من  حياته  تهدد  ومتوا�سلٍة  ب�سعٍة  تعذيٍب  لعمليات  �ض  تعرَّ ال�سويطي 
لالعرتاف بعالقته بعملية املقاومة جنوب اخلليل. واأ�سافت اللجنة اأن العديد من املختطفني 
مت نقلهم اإىل �سجن اأريحا ويتم اإخ�ساعهم الأ�ساليب حتقيق وح�سية وقا�سية، يف حماولة من 
ا�ض يف ال�سفة للو�سول اإىل منفذي عملية اخلليل. واختتمت اللجنة  االأجهزة اأمن التابعة لعبَّ
ا�ض امل�سوؤولية الكاملة عن حياة اأبنائها املختطفني، كما  ت�سريحها بتحميل اأجهزة اأمن عبَّ
طالبت موؤ�س�سات حقوق االإن�سان واملوؤ�س�سات االإعالمية بالتدخل لوقف هذه اجلرائم التي 

تهدد حياة العديد من املختطفني يف �سجون ال�سفة.
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في شهر تموز/ يوليو:

بتاريخ 2010/7/7م: 
ا�ض املختطف لديها جمدي اأبو الهيجا من خميم جنني  ٭ نقلت اأجهزة اأمن �سلطة عبَّ

اإىل �سجن اأريحا املركزي واملختطف منذ اأكرث من �سهرين.

بتاريخ 2010/7/9م:
اأجهزة  قيام  حول  تقريرًا   )7/9( اجلمعة  يوم  العربية  »هاآرت�ض«  �سحيفة  ن�سرت  ٭ 
اأن�سار  �سد  منظمة  اعتقال  بحمالت  ا�ض  عبَّ حممود  واليته  املنتهية  ال�سلطة  رئي�ض  اأمن 
االأ�سبوعية  العن�سري  الف�سل  مقاومة جدار  ي�ساركون يف م�سريات  الذين  حركة حما�ض، 
ال�سّيما تلك التي جتري يف قرية نعلني ق�ساء رام اهلل. وقالت مرا�سلة ال�سوؤون الفل�سطينية 
التحقيق  ة  ذمَّ على  تعتقل  الفل�سطينية  العامة  املخابرات  »اإنَّ  ها�ض:  عمرية  ال�سحيفة  يف 
متظاهرين من قرية نعالني يف ال�سفة الغربية يوؤيدون حركة حما�ض«. واأ�سافت ال�سحيفة 
نعلني  �سكان  من  عدد  با�ستدعاء  االأخري  ال�سهر  خالل  بداأت  الفل�سطينية  املخابرات  »اأنَّ 
لال�ستجواب والتحقيق يف مبنى املخابرات يف مدينة البرية، وو�سل العدد اإىل 15 �سخ�سًا، 
جدار  على  احتجاجا  اجلمع  اأي��ام  اجلارية  االأ�سبوعية  املظاهرة  يف  منهم  العديد  �سارك 
الف�سل العن�سري«. وت�سري عمرية ها�ض اإىل اأن ا�ستدعاء �سكان نعلني للتحقيق يتم اأحيانًا 
بوا�سطة  اأختام و�سارات اجلهاز املحقق، بل  ا�ستمارة )مذكرة( ر�سمية مع  بوا�سطة  لي�ض 
عب قراءته،  ورقة مربعة مكتوبة بخط اليد مع ا�سم امل�ستدعى والتاريخ واإم�ساء من ال�سَّ
قرية جماورة  اأو  القرية  �سكان  وهو من  املخابرات،  اأحد رجال جهاز  الورقة  ويحمل هذه 

ودوره معروف.
٭ اأظهر تقرير بثته قناة »NBC« االأمريكية ما قال: اإنها حفالت غنائية م�سرتكة يف 
الذي  الوقت  يف  وذلك  املحتلة،  الغربية  بال�سفة  اهلل  رام  مدينة  يف  ليلية  وماله  مراق�ض 
م فيا�ض )غري الد�ستورية( حربًا على امل�ساجد. وقال التقرير: اإنَّ  ت�سن فيه »حكومة« �سالَّ
هذه املالهي واملراق�ض عادت للظهور بعد ع�سر �سنوات على انطالق انتفا�سة االأق�سى، 
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احلواجز  وج��ود  ظل  يف  معنى،  من  الكلمة  حتمله  ما  بكل  جديدة  هي  املظاهر  هذه  واأنَّ 
الع�سكرية ال�سهيونية وانت�سار البطالة يف املجتمع الفل�سطيني، ب�سبب اإجراءات االحتالل 
�سد مواطنيه. وت�سهد مدينة رام اهلل عددًا كبريًا من امل�ساريع الغربية املمولة من موؤ�س�سات 
NGOs و USAID االأمريكية واالأوروبية وتهدف بالدرجة الرئي�سية اإىل حتويل مدينة رام 

ليلية  ومالهي  مراق�ض  دوري  ب�سكل  اهلل  رام  يف  تفتتح  كما  بامتياز.  غربي  لنموذج  اهلل 
فتح  �سلطة  �سيا�سة  نتيجة  االأخ��رية  الفرتة  يف  الع�سرات  اإىل  عددها  و�سل  التي  وخمارات 
يف ال�سفة الغربية. وياأتي هذا التقرير بعد اأ�سابيع قليلة على تقرير مماثل بثته قناة ال� بي 
بي �سي الربيطانية تناول املو�سوع ذاته حتت عنوان »ازدهار املالهي الليلية يف رام اهلل«، 
ا�ض ب�سبب انتماء  يف وقت يتم فيه تغييب الدعاة ورجال االإ�سالح يف �سجون اأجهزة اأمن عبَّ

غالبيتهم حلركة حما�ض.

بتاريخ 2010/7/10م: 
بة من اأهل املختطف يزيد اأبو دية »24 عامًا« من خميم نور �سم�ض  دت م�سادر مقرَّ ٭ اأكَّ
ا�ض، وهو يعاين من تدهور يف  بطولكرم تعر�سه للتعذيب ال�سديد يف اأقبية اأجهزة اأمن عبَّ
حالته ال�سحية، علمًا اأنَّ يزيد هو اأحد طلبة جامعة القد�ض املفتوحة، وهو اأ�سري حمّرر من 

�سجون االحتالل.

بتاريخ 2010/7/15م: 
اأبو دية من  اأّكدت م�سادر مقّربة من عائلة املختطف يزيد  ٭ يف حمافظة طولكرم: 
الذي  وال�سبح  التعذيب  نتيجة  قدمه  يف  لنجلها  جراحية  عملية  اإج��راء  �سم�ض  نور  خميم 
ا�ض منذ  ا�ض �سده، علمًا اأنه خمتطف لدى اأجهزة اأمن عبَّ ميار�سه حمققو »خمابرات« عبَّ

اأكرث من �سهر.

بتاريخ 2010/7/19م:
ر القيادي حممد اأ�سعد  ا�ض االأ�سري املحرَّ ٭ يف حمافظة جنني: ا�ستدعت اأجهزة اأمن عبَّ
اأبو خليفة بعد يوم من االإفراج عنه من �سجون االحتالل؛ علمًا اأنَّه اأم�سى قرابة 17 عامًا 



الكتاب الأ�سود )4(242 

يف �سجون االحتالل.
ه القيادي يف حركة »فتح« حامت عبد القادر، وم�سوؤول ملف القد�ض يف احلركة،  ٭ وجَّ
بالعمل يف مدينة  يتعلَّق  بالتق�سري اخلطري فيما  ال�سرعية  اإىل حكومة فيا�ض غري  اتهاًما 
»حكومة«  من  وا�سحة  وخطة  كافية  ميزانيات  وجود  اإىل عدم  القادر  عبد  القد�ض.واأ�سار 
فيا�ض ب�ساأن ملف القد�ض. وقال يف ت�سريحات له: »اإنَّ هذا التق�سري من قبل »احلكومة« 
د اأنَّ هذه »احلكومة« م�سوؤولة عن  ع »دولة« االحتالل على اال�ستئثار باملدينة املقد�سة. واأكَّ �سجَّ
كلِّ التداعيات الناجمة عن االأو�ساع بالقد�ض«، واأنَّ »ذلك ناجم عن عدم ت�سمني القد�ض يف 

خطة اإقامة الدولة امل�ستقبلية ل�»احلكومة الفل�سطينية« احلالية«.

بتاريخ 2010/7/16م: 
ر املختطف �سالح  ٭ ك�سفت م�سادر مطلعة عن تدهور احلالة ال�سحية لالأ�سري املحرَّ
ا�ض يف قلقيلية  اء تعّر�سه للتعذيب الوح�سي من قبل اأجهزة اأمن عبَّ م�سطفى اأبو �سالح؛ جرَّ
اأجهزة  �سجن  يف  وقا�سية  وح�سية  تعذيب  لعمليات  �ض  يتعرَّ حيث  املحتلة؛  الغربية  بال�سفة 
تاأتيه  �سديدة  ع�سبية  بنوبات  اإ�سابته  اإىل  ى  اأدَّ ما  قلقيلية،  مبدينة  »الوقائي«  ا�ض  عبَّ اأمن 
تدفعه  �سالح  اأبو  ت�سيب  التي  النوبات  اأنَّ  امل�سادر  وذكرت  ة.  مرَّ من  والأكرث  يومي  ب�سكل 
ا�ض يف تعذيبه وحماولة انتزاع  لتحطيم وتك�سري كّل ما يحيط به، فيما ت�ستمر اأجهزة اأمن عبَّ
اعرتافات منه منذ اأ�سبوعني عندما مّت اعتقاله من و�سط املدينة. واأ�سارت امل�سادر اإىل اأنَّ 
ا�ض ترف�ض نقل املختطف اإىل امل�ست�سفى لتلقي العالج، بينما تقوم باإعطائه  اأجهزة اأمن عبَّ
حقن، و�سط خماوف من اأنها ت�ساعف من حالة النوبات التي ت�سيبه. جدير بالذكر اأنَّ )اأبو 
ابق، وخ�سع لتحقيق وح�سي اأدى اإىل اإ�سابته  ة عمليات اختطاف يف ال�سَّ �سالح( تعّر�ض لعدَّ
بحالة انهيار �سديدة. ونا�سدت عائلة املختطف املنظمات احلقوقية �سرعة التدخل الإنقاذ 

ا�ض. ي�سار اإىل اأنَّ اأبو �سالح متزّوج ولديه طفل واحد. ابنها من براثن زبانية »وقائي« عبَّ

بتاريخ 2010/7/20م:
الق�ساء  اأحكام  انتهاك  املحتلة  الغربية  ال�سفة  يف  ا�ض  عبَّ اأم��ن  اأجهزة  وا�سلت  ٭ 
يق�سي  العليا  للمحكمة  قراًرا  بيت حلم  ا�ض يف  عبَّ اأمن  اأجهزة  الفل�سطيني؛ حيث رف�ست 
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وذكرت  املحتلة.  الغربية  ال�سفة  جنوب  حلم  بيت  حمافظة  من  خمتطف  عن  ب��االإف��راج 
ا�ض رف�ست االإفراج عن ابنها االأ�سري  بة من عائلة املختطف اأنَّ اأجهزة اأمن عبَّ م�سادر مقرَّ
ر عادل حممد عبد �سواورة، املختطف منذ ما يزيد عن اأربعة اأ�سهر، رغم �سدور قرار  املحرَّ
ئة للغاية  »العليا« قبل اأ�سبوعني. واأ�سافت امل�سادر اأنَّ املختطف �سواورة يعي�ض يف اأجواء �سيِّ
�ض للتعذيب النف�سي واجل�سدي خالل مدة اعتقاله،  ا�ض؛ حيث تعرَّ يف زنازين اأجهزة اأمن عبَّ
يوم )2010/1/11(  االأوىل  ة  للمرَّ اعتقل  �سواورة قد  وكان  اأمرا�ض.  ة  يعاين من عدَّ وهو 
ا�ض منزله  �سمن حملٍة طالت اأكرث من 15 �سخ�سًا؛ حيث داهمت عنا�سر اأجهزة اأمن عبَّ
ر،  املحرَّ لالأ�سري  خا�سة  �سخ�سية  ا  واأغرا�سً كمبيوتر  اأجهزة  و�سادرت  مبحتوياته  وعبثت 
وقد حاولت يومها اختطاف �سقيقه علي »اأبو �سياء« الذي ا�ستطاع االإفالت من قب�ستهم. 
ر �سواورة يف املرة االأوىل بعد ثالثة اأ�سهر من  ا�ض اأفرجت عن املحرَّ يذكر اأن اأجهزة اأمن عبَّ
ر اأم�سى اأكرث من ع�سر  االعتقال؛ حيث جاء االإفراج م�سروًطا بكفالة عدلية، وهو اأ�سري حمرَّ

�سنوات يف �سجون االحتالل. 
الغربية  بال�سفة  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  اأمني يف  م�سوؤول  بها  اأدىل  ت�سريحات  ك�سفت  ٭ 
املحتلة النقاب عن وجود خطة ُمعّدة �سلفًا الإف�سال التحّركات الهادفة للتو�سل اإىل م�ساحلة 
االإ�سالمية  املقاومة  حركة  ا�ستهداف  موا�سلة  على  تقوم  االنق�سام،  تنهي  فل�سطينية 
ا�ض نظمته  )حما�ض( يف ال�سفة. وقال امل�سوؤول، خالل لقاء داخلي الأفراد اأجهزة اأمن عبَّ
اأجهزة  الأفراد  التوعوية  اللقاءات  بعقد  تقوم  التي  اجلهة  )وهي  ال�سيا�سي  التوجيه  دائرة 
ا�ض يف ال�سفة الغربية لن ت�سمح حلركة حما�ض بالعودة  ا�ض(: »اإنَّ اأجهزة اأمن عبَّ اأمن عبَّ
اإىل العمل يف ال�سفة الغربية، حتى لو حدثت م�ساحلة بني حركتي حما�ض وفتح«. واأ�ساف: 
اأنفا�سها  اللتقاط  حما�ض  حلركة  الفر�سة  تعطي  لن  ال�سفة  يف  ا�ض  عبَّ اأمن  »اأجهزة  »اإنَّ 
املقبلة،  للمرحلة  روؤيتنا  ال�سيا�سية، وهذه  االأ�سباب واحلالة  كانت  وترتيب �سفوفها، مهما 
اأنَّ »ما  اإىل  واأ�سار  ال�سيا�سية كثريا من االهتمام«، على حّد تعبريه.  ولن نعري االعتبارات 
حققته املوؤ�س�سة االأمنية خالل ال�سنوات املا�سية من اإجنازات على ال�سعيد االأمني ال يجب 
اأن ي�سيع من خالل توافق �سيا�سي يعيدنا اإىل نقطة ال�سفر مع حما�ض«، مّدعيًا اأنَّ »عنا�سر 
ا�ض هم من يدفعون الثمن يف غزة، ويالحقون لذلك، نحن من �سيحدد كيف  اأجهزة اأمن عبَّ
�ستكون عليه العالقة مع حركة حما�ض يف ال�سفة الغربية«، ح�سب قوله. واأكد اأنَّ اأجهزة اأمن 
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ا�ض يف ال�سفة الغربية »لن ت�سمح الأحد باأن مي�ض بنيتها اأو يعيد بناء تركيبتها، فاإّما اأن  عبَّ
تقبل كما هي، واإالَّ فلن تكون م�ساحلة«. وقدر املوقف قائاًل: »يف تقديراتنا لن يكون هناك 
م�ساحلة يف املدى القريب وال حتى املتو�سط، وما ي�سيعه بع�ض القادة ال�سيا�سيني لدينا عن 
ج�سر للهوة والفجوات »كالم فارغ امل�سمون«، وعلى اجلميع اأن يعلم اأننا يف واجهة ال�سراع 

مع حركة حما�ض ولي�ض ال�سيا�سيني«.

بتاريخ 2010/7/23م: 
ا�ض ب�سن حملة اعتقاالت بحق املتظاهرين �سد اجلدار الف�سل  ٭ قامت اأجهزة اأمن عبَّ
العن�سري غرب مدينة رام اهلل، بداأت منذ االأ�سبوع املا�سي ومل تنته بعد. وقالت امل�سادر: 
وبلعني،  نعلني  ال�سهيوين يف قرى  للجدار  املتاخمة  القرى  تقتحم  ا�ض  اأمن عبَّ اأجهزة  »اإنَّ 
��دت  واأكَّ اجل���دار«.  �سد  التظاهر  يف  امل�ساركني  حما�ض  حركة  منا�سري  باعتقال  وتقوم 
�سون لل�سبح والتعذيب اأثناء التحقيق معهم النتزاع معلومات  امل�سادر على اأنَّ املعتقلني يتعرَّ
يلقون  والذين  اجل��دار،  �سد  للتظاهر  اجلمعة  يوم  يخرجون  الذين  ال�سبان  اأ�سماء  حول 
ا�ض اختطفت اأربعة �سبان  الزجاجات احلارقة على جنود االحتالل. وكانت اأجهزة اأمن عبَّ
من قرية نعلني غرب مدينة رام اهلل، بتهمة اإلقاء القنابل احلارقة على قوات االحتالل اأثناء 

املظاهرات.

بتاريخ 2010/7/24م: 
٭ ك�سفت »جلنة اأهايل املختطفني« يف ال�سفة الغربية املحتلة، يف اإح�سائية لها، النقاب 
عن اأّن اأكرث من 65 من اأبنائها، �سدرت بحقهم اأحكام بال�سجن من قبل حماكم »�سلطة 
اأّن االأحكام طالت  اأ�سهر وخم�ض �سنوات، منّوهة اإىل  ا�ض - فيَّا�ض«، تراوحت بني �ستة  عبَّ
اأكرث من 55 اأ�سريًا حمررًا معظمهم ُحوكموا على نف�ض التهم التي �ُسجنوا عليها عند قوات 
ا�ض يف رام  االحتالل. وقالت اللجنة يف بيان لها ال�سبت )24-7(: »ما زالت اأجهزة اأمن عبَّ
اهلل االأمنية توا�سل اختطاف املئات من اأبنائنا دون ح�سيٍب اأو رقيٍب، يف ظل ت�سعيٍد ملحوٍظ 
اأّدت اإىل نقل الع�سرات من املختطفني للم�ست�سفيات«.  يف عمليات التعذيب الوح�سية التي 
االإن�سان وو�سائل االإعالم املحلي والعربي والدويل عن  واأ�سافت: »غياب موؤ�س�سات حقوق 
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ا�ض على موا�سلة اإ�سدار االأحكام الظاملة من قبل  ف�سح هذه اجلرمية �سّجع اأجهزة اأمن عبَّ
العامة  احلريات  ق�سم  املختطفني«  »جلنة  وطالبت  اأ�ساًل«.  قانونية  غري  ع�سكرية  حماكم 
وك�سف مدى  على هذه اجلرمية،  ال�سوء  بت�سليط  »اجلزيرة«  ف�سائية  االإن�سان يف  وقانون 

ب�ساعة االنتهاكات يف هذا امللف املن�سي والغائب.

بتاريخ 2010/7/26م:
ا�ض يف نابل�ض املدر�سة االإ�سالمية، وقامت بتفتي�ض عدد من  ٭ داهمت اأجهزة اأمن عبَّ

املخازن التابعة جلمعية الت�سامن اخلريية.
رة حنني دروزة للمرة ثالثة خالل االأ�سهر  ا�ض االأ�سرية املحرَّ ٭ ا�ستدعت اأجهزة اأمن عبَّ
قد  وكانت  نابل�ض،  يف  الن�سائي  االحت��اد  جمل�ض  ع�سو  دروزة  ال�سّيدة  اأّن  يذكر  االأخ��رية. 
العام 2008 طالت  اعتقاالت يف  االحتالل �سمن حملة  قوات  قبل  لالعتقال من  تعّر�ست 

العديد من ن�ساء احلركة يف مدينة نابل�ض.
٭ ويف حمافظة اخلليل: وا�ستمرارًا مل�سل�سل االأحكام الظاملة اأ�سدرت املحاكم الع�سكرية 
يف حمافظة اخلليل حكمًا بال�سجن ملدة ثالثة اأ�سهر على ال�سحفي عامر اأبو عرفة باالإ�سافة 
ر، ويعمل كمرا�سل لوكالة  اإىل غرامة مالية بقيمة 500 دينار. يذكر اأنَّ اأبو عرفة اأ�سري حمرَّ

»�سهاب« االإعالمية. 
بة من عائلة القيادي ال�سيخ �سامح حممود  دت م�سادر مقرَّ ٭ يف حمافظة قلقيلية: اأكَّ
ت اإحالة القيادي  �ض للتعذيب ال�سديد من اأجل نزع اعرتافات منه؛ حيث متَّ عفانة، اأنَّه يتعرَّ
عفانة اإىل مركز حتقيق �سجن بيتونيا من اأجل ال�سغط عليه، كما اأو�سحت عائلة القيادي 
اأنَّه اأ�سيب ب�سربة يف االأذن متنعه من االتزان يف م�سيه وتت�سبب له بحاالت ع�سبية متكررة. 
ر من �سجون االحتالل وخمتطف �سابق لدى اأجهزة اأمن  يذكر اأنَّ ال�سيخ عفانة اأ�سري حمرَّ

ات تعّر�ض خاللها للتَّعذيب ال�سديد. ة مرَّ ا�ض عدَّ عبَّ

بتاريخ 2010/7/27م:
د املركز الفل�سطيني حلقوق االإن�سان تعطيل وزارة الداخلية يف حكومة فيَّا�ض غري  ٭ اأكَّ
ال�سرعية اإ�سدار جوازات �سفر ملواطنني فل�سطينيني من �سكان قطاع غزة، منددًا بالتدخل 
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افر جلهاز املخابرات العامة يف هذا ال�ساأن. وطالب املركز يف بياٍن له »وزارة« الداخلية  ال�سَّ
يف حكومة فّيا�ض غري ال�سرعية باالمتثال للقانون الفل�سطيني، وعدم التمييز بني املواطنني 
على اأ�سا�ض االنتماء ال�سيا�سي، اأو زجهم يف اأتون حالة االنق�سام ال�سائدة منذ ثالثة اأعوام، 

جتها تلك الوزارة.  كا�سفًا �سل�سلة اأكاذيب روَّ
ال�سفة  يف  اخلريية  واملوؤ�س�سات  اجلمعيات  على  ال�سر�ض  هجومها  ت�سنُّ  ت��زال  ما  ٭ 
املوؤ�س�سات من موظفيها، فاختطفت عددًا كبريًا من  الغربية املحتلة، وحتاول تفريغ هذه 
كتب  على  للتوقيع  اإجبارهم  وحتاول  نابل�ض،  مدينة  يف  اخلريي  الت�سامن  جمعية  موظفي 
ا�ستقالتهم حتت التعذيب والتهديد، من بينهم �سّيدات يعملن منذ �سنوات طويلة وخا�سة يف 
ا�ض حتتجز اأكرث من ع�سر موظفني يف جمعيات  جمعية التَّ�سامن. ي�سار اأنَّ اأجهزة اأمن عبَّ
خريية ب�سجونها، من بينهم مدير املدر�سة االإ�سالمية بنابل�ض، االأ�ستاذ طلب ذوقان، ومدير 

جمعية الت�سامن ال�سابق، االأ�ستاذ غ�سان داوود، امل�ساب مبر�ض القلب.

بتاريخ 2010/7/30م: 
رة حنني دروزة  ا�ض منزل االأ�سرية املحرَّ ٭ يف حمافظة نابل�ض: داهمت اأجهزة اأمن عبَّ
املوظفة بجمعية الت�سامن اخلريية، وعاثت فيه ف�سادًا و�سادرت حا�سوبها ال�سخ�سي قبل 
ا�ض  رة دروزة كانت قد ا�ستدعيت من قبل اأجهزة اأمن عبَّ اأن تغادر، ويذكر اأنَّ االأ�سرية املحرَّ
املختطف  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  ونقلت  ة مرات.  �سجون االحتالل عدَّ االإف��راج عنها من  فور 
اإثر تدهور حالته  للم�ست�سفى الإجراء بع�ض الفحو�سات الطبية  اأحمد عليوي  لديها راغب 
ال�سحيَّة، علمًا اأنَّه خمتطف منذ ما يزيد عن 16 �سهرًا، ومتَّ احلكم عليه ع�سكريًا بال�سجن 

ة �سنتني. مدَّ
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في شهر آب/ أغسطس:

بتاريخ 2010/8/1م:
من:  كلٌّ  منهم  ُعرف  ؛  كافة  الت�سامن  جمعية  موظفي  اال�ستدعاءات  حملة  �سملت  ٭ 
ر غيهاب املدبوح، واإينا�ض حج حممد، و�سهام اأبو ال�سعود، واأ�سماء اأبو زهرة،  االأ�سري املحرَّ
دت م�سادر  و�سيما الطاهر، وبرلنت العفوري؛ حيث متَّ احتجازها يف ظروف �سعبة. فيما اأكَّ
حي للمختطَفنينْ زياد مري�ض و�سامر امل�سري. وقد اأفاد اأحد املفرج  بة تدهور الو�سع ال�سّ مقرَّ
عنهم باأن املختطف زياد مل يعد يقوى على ال�سري على قدميه، وال ي�ستطيع الو�سول لطرق 
مداهمة  ت  متَّ كما  عليه.  ال�سغط  باب  من  املتكّرر  زوجته  ا�ستدعاء  وياأتي  الزنزانة،  باب 
منزل املختطف �سامر امل�سري وتفتي�سه بحّجة وجود اأموال يجب م�سادرتها، اإ�سافة اإىل 

م�سادرة �سيارتي املختطفني مو�سى الطنبور وحميي الدين ال�سلعو�ض.
اإىل  عامًا(   48( ح��ردان  حم�سن  املختطف  املدينة  يف  ا�ض  عبَّ اأم��ن  اأجهزة  نقلت  ٭ 
امل�ست�سفى التخ�س�سي يف مدينة نابل�ض؛ نظًرا لتدهور حالته ال�سحية؛ حيث ا�سطر االأطباء 
اإىل اإجراء عملية ق�سطرة قلبية عاجلة له، وهو يعاين من االرتفاع احلاد بال�سكر و�سغط 
ر من �سجون االحتالل، وخمتطف �سابق  الدم املزمن. يذكر اأن املختطف حم�سن اأ�سري حمرَّ
اأمن  حماكم  يف  ع�سكريًا  عليه  وحمكوم  ا�ض،  عبَّ �سجون  يف  ال�سنة  ون�سف  �سنة  من  الأكرث 
ا�ض بال�سجن الفعلي ملدة 3 �سنوات، وكان قد تعر�ض الإطالق النار على �سخ�سه ومنزله  عبَّ

وحمله التجاري من قبل عنا�سر من حركة »فتح« عدة مرات.

بتاريخ 2010/8/8م: 
الغربية  ال�سفة  يف  والتعبري  ال��راأي  حرية  على  حربها  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  وا�سلت  ٭ 
ى جهاز »االأمن الوقائي« الكاتب ال�سحفي الدكتور ع�سام  املحتلة، حيث اختطف ما ي�سمَّ
اقدة لعمل �سلطة فريق اأو�سلو يف ال�سفة، وذلك بح�سب  حفية النَّ �ساور ب�سبب كتاباته ال�سّ

م�سادر من عائلته. 
وقد �سبق اأن اختطف �ساور لدى ذات االأجهزة يف ال�سفة الغربية عام 1996 ملدة خم�سة 
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�سهور على خلفية ن�ساطاته يف املوؤ�س�سات االأهلية االإن�سانية، واختطف جمدًدا يف االأعوام 
ب�سبب  �سهر  ملدة  اجلربية  لالإقامة  وخ�سع  ال�سيا�سية،  كتاباته  خلفية  على  و2009   2008

مقاالته الناقدة لل�سلطة، كما وتعر�ض الإطالق نار وقيدت الق�سية �سد جمهول.

بتاريخ 2010/8/9م: 
ا�ض للمقابلة الداعية احلاج ح�سن مالي�سة  ٭ يف حمافظة جنني ا�ستدعت اأجهزة اأمن عبَّ
)60 عامًا( من بلدة جبع؛ علمًا اأنه ُيعترب اأحد اأبرز رجال االإ�سالح املعروفني يف املحافظة، 
ر اأحمد �سليم �سالطنة يف بلدة جبع  كما اقتحمت تلك االأجهزة منزل القيادي االأ�سري املحرَّ
بعد منت�سف الليل، وقامت بتفتي�سه والعبث مبحتوياته؛ علمًا اأنَّ �سالطنة مدير جلنة اأموال 

زكاة جنني، وقد تعّر�ض لالختطاف �سابقًا.

بتاريخ 2010/8/10م:
ا�ض يف مدينة اخلليل جنوب ال�سفة  ٭ حكمت حمكمة ع�سكرية تابعة الأجهزة اأمن عبَّ
الغربية بال�سجن على اأربعة من اأن�سار حركة املقاومة االإ�سالمية حما�ض ملدة ت�سعة اأ�سهر. 
وهم: م�سعب الهور، واأحمد غنيمات، ونعمان الدرابيع، بال�سجن ملدة ت�سعة اأ�سهر، وحممد 
حمدان ال�سواورة اأربعة اأ�سهر. يذكر اأن املختطَفنينْ م�سعب م�سطفى الهور واأحمد غنيمات 
لدى  اأ�سهر  ثمانية  قرابة  منذ  خمتطفان  وهما  اخلليل،  �سمال  �سوريف  بلدة  �سكان  من 
ران من �سجون االحتالل. وتختطف اأجهزة اأمن  ا�ض«؛ علمًا اأنهما اأ�سريان حمرَّ »وقائي عبَّ
ا�ض ال�ساب الهور منذ )2009/9/15(، وح�سل على قرار باالإفراج من حمكمة العدل  عبَّ
وهو حا�سل  منذ )2010/1/15(،  غنيمات  تختطف  كما  بتاريخ )2010/5/19(.  العليا 
ا املختطف نعمان  على قرار باالإفراج من حمكمة العدل العليا بتاريخ )2010/5/23(. اأمَّ
ا�ض« منذ )2010/1/15(، وهو من �سكان  اأحمد اإ�سماعيل الدرابيع معتقل لدى »وقائي عبَّ
بلدة دورا جنوب املدينة، واأ�سري حمرر من �سجون االحتالل، وحا�سل على قرار باالإفراج 
هت املحكمة الع�سكرية اإىل  من حمكمة العدل العليا منذ ثالثة اأ�سهر ومل يتم تنفيذه. ووجَّ
ر �سواورة، فهو  املعتقلني الثالثة تهمة »مناه�سة �سيا�سة ال�سلطة العامة. اأما االأ�سري املحرَّ
خمتطف منذ )2010/1/11(، وقد اأفرج عنه بتاريخ )2010/4/7( بكفالة عدلية، واأعيد 
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اختطافه بعد اأ�سبوع من االإفراج عنه بتاريخ )2010/4/14(، وهو حا�سل �سابقًا على عدة 
ر اأم�سى ما يزيد  قرارات باالإفراج عنه من حمكمتي البداية والعدل العليا، وهو اأ�سري حمرَّ

عن 13 عامًا يف �سجون االحتالل.

بتاريخ 2010/8/14م:
اأمن  الأجهزة  تابعة  ع�سكرية  حمكمة  اأ�سدرت  الظاملة  االأحكام  مل�سل�سل  ا�ستمرارًا  ٭ 
ا�ض حكمًا بال�سجن على املختطف ع�سام زيدات من بلدة بني نعيم �سرق املدينة ملدة  عبَّ
ثالثة اأ�سهر، وهو خمتطف منذ �سهر ون�سف من قبل ما ت�سمى »املخابرات« التابعة الإمرة 

ا�ض. حممود عبَّ

بتاريخ 2010/8/16م:
٭ يف حمافظة رام اهلل: اأكدت م�سادر مقربة من عائلة املختطف اإدري�ض حجة )43 
عامًا( من برينباال تعر�سه للتعذيب ال�سديد؛ حيث اأو�سحت امل�سادر اأنَّ حمّققي »خمابرات 
ا�ض« ا�ستخدموا اأ�ساليب وح�سية، مثل ال�سبح وال�سرب بالفلقلة والتعليق بال�سقف، معه  عبَّ
ومع عدد من اأبناء احلركة املختطفني لدى اجلهاز يف املدينة. يذكر اأنَّ اإدري�ض حجة رجل 
تعّر�ض لالختطاف  قد  وكان  االأمريكية،  ويحمل اجلن�سية  ر،  واأ�سري حمرَّ معروف،  اأعمال 

�سابقًا. 
بة من عائلة املختطف �سامر امل�سري من  دت م�سادر مقرَّ ٭ ويف حمافظة نابل�ض:اأكَّ
املدينة تعر�سه لتعذيب وح�سي وم�ستمر. ومن اأبرز اأ�ساليب التحقيق الوح�سية التي متار�ض 
ر اأم�سى قرابة  �سده ال�سبح والفلقة وال�سرب على اخل�سيتني. يذكر اأنَّ امل�سري اأ�سري حمرَّ

خم�ض �سنوات يف �سجون االحتالل، واأحد موظفي جمعية الت�سامن اخلريية يف املدينة. 
بة من عائلة املختطف حممد اأ�سعد اأبو خليفة  دت م�سادر مقرَّ ٭ ويف حمافظة جنني:اأكَّ
من خميم جنني نقله اإىل اأحد م�ست�سفيات املدينة لتدهور �سحته نتيجة التعذيب ال�سديد 
ر  ا�ض. ي�سار اإىل اأنَّ اأبو خليفة اأ�سري حمرَّ الذي ميار�ض �سده من قبل حمققي اأجهزة اأمن عبَّ
اأم�سى قرابة 17 عامًا يف �سجون االحتالل، وقد اختطفته تلك االأجهزة بعد اأيام من االإفراج 

عنه من �سجون االحتالل. 
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ا�ض يف املدينة اإر�سال طلب ا�ستدعاء  ٭ ويف حمافظة بيت حلم:اأعادت اأجهزة اأمن عبَّ
للمرة الثانية خالل اأ�سبوع اإىل وزيرة �سوؤون املراأة يف حكومة الوحدة الوطنية اأمل �سيام؛ 
وت�سرفوا  املنزل  يف  الوزيرة  يجدوا  مل  »الوقائي«  عنا�سر  اأن  الوزيرة  عائلة  اأك��دت  حيث 
بعنجهية وفظاظة �سديدة، وقاموا باإلقاء طلب اال�ستدعاء على االأر�ض اأمام ابنة الوزيرة، 
وقالوا لها: »اأخربي اأّمك اأنَّ عليها احل�سور يوم الثالثاء اإىل مقر اجلهاز من اأجل التحقيق 

معها«.

بتاريخ 2010/8/17م: 
ا�ستدعاء  فيَّا�ض   - ا�ض  عبَّ �سلطة  خمابرات  اأجهزة  وا�سلت  �سلفيت:  حمافظة  يف  ٭ 
العديد من اأن�سار احلركة ورموزها يف حمافظة �سلفيت يف �سهر رم�سان؛ حيث ا�ستدعت 
اأ�سري  اأنه  علمًا  ح�سان؛  بني  قراوة  من  مرعي  همام  ال�سيخ  ال�سابق  �سلفيت  اأوق��اف  مدير 
ر جهاد �سحادة من جماعني  حمرر وخمتطف �سابق لديها، واأعادت ا�ستدعاء االأ�سري املحرَّ
للمرة الثالثة على الرغم من حالته ال�سحية ال�سعبة، كما اأعادت ا�ستدعاء كلٍّ من: عزت 
ريان وحممد اأمني مرعي من قراوة بني ح�سان؛ علمًا اأنَّهما تعّر�سا لال�ستدعاء واالختطاف 

ة مرات �سابقًا. عدَّ

بتاريخ 2010/8/25م: 
ا�ض العديد من زوجات واأمهات االأ�سرى يف  ٭ يف بلدة بيت عوا ا�ستدعت اأجهزة اأمن عبَّ

البلدة للتحقيق؛ علمًا اأنهن جميعًا كبريات ال�سن.

بتاريخ 2010/8/25م: 
»املوؤمتر  م�ستقلة  و�سخ�سيات  فل�سطينية  قوى  ا�ض  عبَّ حممود  اأم��ن  اأجهزة  منعت  ٭ 
املبا�سرة« من االنعقاد يف مدينة  املفاو�سات  الثوابت ورف�ض  للدفاع عن  التمثيلي  الوطني 
ال�سعبية  وكانت اجلبهة  التلفزيوين.  الربط  نظام  مع مدينة غزة عرب  بالتزامن  اهلل  رام 
الوطنية يعدون  واملبادرة  ال�سعب  الدميقراطية وحزب  ال�سعبية  لتحرير فل�سطني واجلبهة 
يتوا�سل  بيان  م�ستقلة على  �سخ�سية  اأربعمئة  واأكرث من  القوى  ووقعت هذه  املوؤمتر،  لعقد 
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ال�سهيوين.  الكيان  املبا�سرة مع  املفاو�سات  اإىل مقاطعة  مع موؤمتر مماثل يف غزة يدعو 
وا�ستنكر امل�ساركون يف املوؤمتر الذي عقد يف غزة فقط منعه من االنعقاد يف ال�سفة، اإقدام 
ا�ض يف رام اهلل بقمع املوؤمتر ومنع عقده. وقال بيان �سادر عن املوؤمتر: اإننا  اأجهزة اأمن عبَّ
�ساهموا  الذين  املخل�سني،  الوطنني  من  العديد  جلهد  خطرية  �سربة  اخلطوة  بهذه  نرى 
باإعالء �سوت ال�سمري الوطني املعرب عن قطاعات �سعبية وا�سعة راف�سة للمفاو�سات، وفقًا 

لل�سروط ال�سهيونية واالإمالءات االأمريكية. 

بتاريخ 2010/8/28م: 
ر�سالة  الفل�سطينية،  النقد  �سلطة  رئي�ض  من�سب  ي�سغل  الذي  الوزير  جهاد  ت�سلَّم  ٭ 
الكبرية  للجهود  وذلك  »فرانكل«؛  ال�سهيوين  املركزي  البنك  حمافظ  من  وتقدير  �سكر 
اإ�سادة  �سالة  الرِّ نت  وت�سمَّ )املقاومة(.  االإره��اب«  »متويل  ال�سلطة يف حماربة  بذلتها  التي 
ا�ض يف حماربة املقاومة، والتي متثلت يف �سبط  باالإجراءات العملية التي تتخذها �سلطة عبَّ
�سلطة النقد املذكورة حركة االأموال؛ وذلك لعدم ال�سماح الأي اأموال باأن ت�ستخدم من قبل 

ف�سائل املقاومة الفل�سطينية، ويف مقدمتها حركة املقاومة االإ�سالمية )حما�ض(.

بتاريخ 2010/8/29م: 
بة من عائلة املختطف عزات �سليمان اللقايا من بلدة عقربا نقله  ٭ ك�سفت م�سادر مقرَّ
د  ا�ض يف املدينة؛ حيث اأكَّ اإىل امل�ست�سفى بعد اختطافه بيوم واحد من قبل اأجهزة اأمن عبَّ
ه يف امل�ست�سفى مبح�ض ال�سدفة؛ حيث كان قد متَّ  �سهود عيان اأنَّ املختطف عزات التقى اأمَّ

نقلها اإىل نف�ض امل�ست�سفى لتلقي العالج بعد تدهور حالتها ال�سحية.
االحتالل  قوات  بها  قامت  مداهمات  حملة  مع  وبالتزامن  حلم،  بيت  حمافظة  يف  ٭ 
ا�ض حملة مداهمات وا�سعة  للعديد من القرى يف حمافظة بيت حلم؛ �سنت اأمن �سلطة عبَّ
بت�سليم  وقامت  لالجئني،  الدهي�سة  وخميم  العبيدية  بلدة  يف  املواطنني  منازل  من  لعدٍد 

اتها.  العديد بالغات فورية للح�سور اإىل مقرَّ
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في شهر أيلول/ سبتمبر:

بتاريخ 2010/9/6م:
اأنَّ  املختطفني  من  عدٍد  عائالت  بة من  مقرَّ ��دت م�سادر  اأكَّ اهلل،  رام  ٭ يف حمافظة 
ا�ض يجربون املختطفني على اال�ستحمام باملياه الباردة، كما قاموا  قي اأجهزة اأمن عبَّ حمقِّ

بعزل عدد من خمتطفي احلركة يف الزنازين االنفرادية.

بتاريخ 2010/9/7م: 
اأكدت  الغربية،  ال�سفة  التعذيب �سد خمتطفي حركة حما�ض يف  تاأكيدًا ال�ستمرار  ٭ 
بة من عائلة القيادي املختطف عبد اجلبار جرار تعّر�سه لل�سرب والتعذيب  م�سادر مقرَّ
اأ�سري حمرر  اأن جرار  يذكر  ال�سحية،  تدهور حالته  بعد  للم�سفى  نقله  مّت  ال�سديد، حيث 

وخمتطف �سابقًا عدة مرات.
ا�ض خربة حدب الفوار بالقرب من خميم  ٭ اقتحمت قوات كبرية من اأجهزة اأمن عبَّ
ر اأ�سرف عمران  الفوار للمرة الثالثة خالل يومني يف حماولة فا�سلة الختطاف االأ�سري املحرَّ
ع�سفور، حيث قامت بتفتي�ض منزله و�سادرت مبلغاأً كبريًا من املال، علمًا اأّن اأ�سرف ع�سفور 
ر اعتقل عدة مرات وخمتطف �سابق من قبل االأجهزة ذاتها، وقد تعر�ض لتعذيب  اأ�سري حمرَّ

وح�سي يف االختطاف ال�سابق.
٭ اأكدت عائلة املحامي املختطف اأحمد ال�سريف اأنَّ االأجهزة ذاتها توا�سل منع العائلة 
من زيارة جنلها كما متنعهم من تو�سيل املالب�ض واحلاجيات اخلا�سة له، علمًا اأّن ال�سريف 

اأحد اأبرز املحامني املعروفني يف املدينة وقد تعر�ض لالختطاف �سابقًا. 
من  بة  مقرَّ م�سادر  اأك��دت  حيث  املختطفني؛  تعذيب  ا�ض  عبَّ اأم��ن  اأجهزة  وا�سلت  ٭ 
عائلة املختطف اأدهم ال�سويل من ع�سرية ال�سمالية تدهور حالته ال�سحية جراء التعذيب 

�ض له. الوح�سي الذي يتعرَّ

بتاريخ 2010/9/8م: 
ع�سرات  الغربية  ال�سفة  يف  ا�ض  عبَّ اأم��ن  اأج��ه��زة  ع���ت  وزَّ ا�ستفزازية  خطوة  يف  ٭ 
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اال�ستدعاءات، يف خمتلف حمافظات ال�سفة الغربية لعنا�سر من حركة املقاومة االإ�سالمية 
)حما�ض( من اأجل ا�ستجوابهم والتحقيق معهم خالل اأيام العيد. وقالت م�سادر متعددة 
ا�ض ن�سطوا خالل ال�ساعات  يف حركة حما�ض يف ال�سفة الغربية: اإنَّ عنا�سر اأجهزة اأمن عبَّ
ال�48 املا�سية يف توزيع طلبات ا�ستدعاء ملقراتها خالل اأيام العيد، واإنَّ بع�ض كوادر حما�ض 
ال�سبت  يوم  واآخرون  العيد،  اأيام  اأول  يوم اجلمعة، وهو  ا�ستدعاء  تلقوا طلبات  واأن�سارها 
ع فيه اأن يتم  واآخرون يوم االأحد. واأكدت امل�سادر اأنَّ هذا ت�سرف غري م�سبوق يف وقت يتوقَّ
االإفراج عن املعتقلني ع�سية يوم العيد فيفاجاأ املواطنون بحمالت ا�ستدعاء غري مرّبرة يف 
اأيام العيد. وا�ستهجنت م�سادر يف حركة حما�ض يف ال�سفة الغربية هذا ال�سلوك، وت�ساءلت: 
ما معنى اأن يتم ا�ستدعاء مواطنني للتحقيق معهم يف اأول اأيام العيد؟ اإالَّ اإذا كان املق�سود 

حملة تنغي�ض وتنكيد وا�ستفزاز ال مرّبر لها. 

بتاريخ 2010/9/10م:
٭ يف حمافظة طوبا�ض:اأكدت م�سادر مقربة من عائلة القيادي املختطف نادر �سوافطة 
من طوبا�ض نقله اإىل م�ست�سفى رفيديا يف مدينة نابل�ض ب�سبب تردي حالته ال�سحية جراء 
ئة التي ُيحتجز فيها خمتطفو احلركة.يذكر اأن �سوافطة من اأبرز  التعذيب والظروف ال�سيِّ
اأكرث من ع�سر �سنوات يف  اأم�سى  ر  اأ�سري حمرَّ قياديي احلركة يف حمافظة طوبا�ض، وهو 

ا�ض �سابقًا. �ض لالختطاف من قبل اأجهزة اأمن عبَّ �سجون االحتالل، وقد تعرَّ

بتاريخ 2010/9/17م: 
ا�ض يف حمافظات  ٭ اأكد العديد من املختطفني املفرج عنهم من �سجون اأجهزة اأمن عبَّ
اخلليل ورام اهلل و�سلفيت وطولكرم اأّن حمققي االأجهزة ذاتها �سّعدوا من عمليات التعذيب 
واملنع من  وال�سرب  لل�سبح  يتعر�سون  املختطفني  الع�سرات من  واأّن  ب�سكل وح�سي وعنيف 
النوم ل�ساعات طويلة واأن العديد منهم يتم نقلهم للم�سايف، ب�سبب دخولهم يف حاالت اإغماء 

ا�ض. متكّررة من جّراء اأ�ساليب التعذيب الوح�سية املمار�سة يف �سجون اأجهزة اأمن عبَّ

بتاريخ 2010/9/18م: 
األ�سنتهم يف  دتهم بقطع  ا�ض هدَّ اأمن عبَّ اأجهزة  اأنَّ  االأئمة واخلطباء  ٭ ذكر عدٌد من 
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ال�سفة  ال�سرعية يف  االأوق��اف يف احلكومة غري  وزير  ى  ي�سمَّ ما  قرار  ي  وا�سلوا حتدِّ حالة 
ا�ض بعدم االلتزام باخلطبة املوحدة. وبنيَّ اخلطباء اأنَّ االأجهزة ذاتها  الغربية حممود الهبَّ
ما  اآخر غري �سوت  اأي �سوت  لكي متنع  اأخرى خمتلفة  وباأ�ساليب  االأرزاق  بقطع  تهددهم 
رام اهلل عن احلريات  اأحد م�ساجد  اأحد اخلطباء يف  وت�ساءل  يريده.  وما  الهبا�ض  يقوله 
التي ينادي بها فيَّا�ض، وعن حرية التَّعبري، وعن التناق�ض بني ما يقوله وبني ما ميار�سه 
على اأر�ض الواقع. وقد ر�سدت املوؤ�س�سات احلقوقية العاملة يف ال�سفة الغربية جتاوزات ال 
ا�ض تتناق�ض وحقوق االإن�سان وطالبتها دون جدوى االلتزام  تعد وال حت�سى الأجهزة اأمن عبَّ

مبعايري حقوق االإن�سان يف ال�سفة الغربية.

بتاريخ 18- 2010/9/19م: 
ن �ساركوا  ا�ض خالل يومي 18 و9/19 با�ستدعاء الع�سرات ممَّ ٭ قامت اأجهزة اأمن عبَّ
اأوعز لهم  يف ت�سييع ال�سهيد �سلباية، حيث يتم التحقيق معهم عن �سبب م�ساركتهم ومن 
بذلك وعن الهتافات التي دوت يف امل�سرية، كما هددوهم باعتقال كل من نظم امل�سرية ورفع 
فون  رايات التوحيد. ويفيد بع�ض من مت ا�ستدعاوؤهم اأن حمققي االأجهزة ماأزومون، ويت�سرَّ
ب�سغط �سديد وغ�سب من هول ما راأوه يف م�سرية ت�سييع ال�سهيد من ح�سود وهتاف حلركة 
ال�سنوات  باإجراءاتهم خالل  تنظيم حما�ض  اأنهوا  اأنَّهم  ام«، وهم قد ظنوا  و»الق�سَّ حما�ض 
يف  امل�ساجد  اأئمة  على  االأوق��اف  خالل  من  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  مت  وعمَّ املا�سية.  القليلة 
طولكرم ملعرفة من ا�ستخدم �سبكة االأذان املوحد لنعي ال�سهيد �سلباية. ومل تكتف االأجهزة 
التَّوحيد  لرايات  وم�سادرتها  املدينة،  مطابع  لكل  وتهديدها  لل�سهيد  بو�سرت  طباعة  مبنع 
اخل�سراء ومنع رفعها يف بيت عزاء ال�سهيد، بل داهمت تلفزيوين الفجر وال�سالم املحليني 
و�سادرت كل اأ�سرطة الفيديو التي متَّ ت�سويرها خالل تغطية املحطتني ال�ست�سهاد �سلباية 

وت�سييع جثمانه.

بتاريخ 2010/9/22م:
امي املهند�ض  ا�ض، من حملة املالحقة ال�سر�سة للمطارد الق�سَّ ٭ �سّعدت اأجهزة اأمن عبَّ
ا�ض وقوات االحتالل بالوقوف خلف عملية بني  ن�ساأت الكرمي الذي تتهمه اأجهزة اأمن عبَّ
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اأجناد  موقع  مرا�سل  واأف��اد  اخلليل.  مدينة  يف  ام  الق�سَّ كتائب  تبنتها  التي  البطولية  نعيم 
اأن�سباء  اأيام العديد من  ا�ض اختطفت قبل  اأّن اأجهزة اأمن عبَّ االإخباري من مدينة اخلليل 
اأ�سنان،  طبيب  وهو  ا�سعيد  بهاء  وهم  االأربعة  واأ�سقاوؤها  زوجته  والد  فيهم  مبن  الكرمي 
حمن ا�سعيد وهو  و�سياء ا�سعيد والذي يعمل عطارًا، ومعت�سم ا�سعيد وهو طالب، وعبد الرَّ
الكرمي  اأ�سقاء  تختطف   � تاريخه  � حتى  االأجهزة  تلك  زالت  وال  ال�سريعة.  ويدر�ض  كفيف 
بني منه، وذلك من اأجل  د وب�سار الكرمي ووالد زوجته والع�سرات من اأقربائه واملقرَّ حممَّ

ال�سغط عليه لت�سليم نف�سه لتلك االأجهزة.
ا�ض بعد عملية بني نعيم البطولية باعتقال كل من له عالقة  ٭ وقامت اأجهزة اأمن عبَّ
ا�ض  عبَّ اأم��ن  اأجهزة  نفذت  البطولية  العملية  وق��وع  ومنذ  له،  الو�سول  اأج��ل  من  بالكرمي 
وقوات االحتالل ع�سرات عمليات املداهمة واالقتحام ملنازل وحمال تعود الأقرباء واأن�سباء 
بالتعاون مع  االأجهزة  تلك  تقوم  الكرمي يف كلٍّ من اخلليل وطولكرم، حيث  ومقّربني من 
قوات االحتالل بجهد مركز من اأجل الو�سول اإىل من تتهمهم �سلطات االحتالل واأجهزة 
ال�سفة  امل�سادر يف حمافظات  العديد من  دت  اأكَّ العملية.كما  بالوقوف خلف  ا�ض  عبَّ اأمن 
ام  ا�ض حالة اال�ستنفار الق�سوى يف �سفوفها منذ وقوع عمليات الق�سَّ اإعالن اأجهزة اأمن عبَّ
البطولية؛ حيث األغت كّل االإجازات املوقعة م�سبقًا ل�سباطها وعنا�سرها، واأنَّ املئات منهم 

اأجربوا على الّدوام اأيام العطل الر�سمية ول�ساعات عمل طويلة يوميًا. 

بتاريخ 2010/9/24م:
د اأبو جحي�سة باالختطاف  ا�ض النائب حممَّ دت اأجهزة اأمن عبَّ ٭ يف حمافظة اخلليل: هدَّ
ا�ض قد انت�سرت  والقتل يف حال اإقدامه على اخلطابة يف امل�ساجد. وكانت اأجهزة اأمن عبَّ
اإذنا حيث كانت االأوامر لعنا�سر االأجهزة  اأبي وقا�ض يف بلدة  يف حميط م�سجد �سعد بن 
مبنع النائب اأبو جحي�سة من اخلطابة باأّي طريقة ومهما كلف الثمن. وياأتي منع النائب اأبو 
جحي�سة يف اإطار احلملة التي ت�سّنها االأجهزة املتعاونة مع االحتالل �سد النواب االإ�سالميني 
يف ال�سفة الغربية، حيث اأ�سدر الهبا�ض بناء على قرار من �سابط االإدارة املدنية يف ال�سفة 
باالإ�سافة  امل�ستوطنات  من  القريبة  امل�ساجد  يف  االأذان  �سوت  بتخفي�ض  تعليماته  الغربية 
يف  اخلطابة  من  االإ�سالميني  النواب  ومنع  امل�ساجد،  �سماعات  يف  القراآن  تالوة  منع  اإىل 
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بالقوة  االإ�سالميني  النواب  اإىل منع  املتعاونة مع االحتالل  االأجهزة  بادرت  امل�ساجد حيث 
من اخلطابة يف امل�ساجد من خالل حما�سرة امل�ساجد واقتحامها باالأحذية و�ستم الذات 
ا�ض  عبَّ اأم��ن  اأجهزة  و�سنت  اخلليل.  ق�ساء  دورا  م�ساجد  يف  ح�سل  كما  داخلها،  االإلهية 
بيوتهم  واقتحام  اأقاربهم،  االإ�سالميني وذلك عرب اختطاف  النواب  حملة ت�سييقات بحق 
واختطاف اأبنائهم و�سواًل اإىل حادثة االعتداء على النائب عبد الرحمن زيدان من خالل 
ا�ض، وكان النائب اأبو جحي�سة  اعتقاله وتهديده باإطالق النار عليه من قبل اأجهزة اأمن عبَّ
تعّر�ض ل�سل�سلة كبرية من امل�سايقات واملمار�سات التع�سفية، حيت اقتحمت هذه االأجهزة 
ات، وقامت بالعبث مبحتوياته دون اأدنى اعتبار للح�سانة الربملانية  منزله اأكرث من 8 مرَّ

التي دي�ست باأقدامهم.
ا�ض ممار�سة حالة العربدة وحتد اإرادة ال�سرعية والقوانني  ٭ وا�سلت اأجهزة اأمن عبَّ
التي يتم االحتكام لها يف القانون االأ�سا�سي الفل�سطيني، وقال مرا�سل موقع اأجناد يف مدينة 
ا�ض حكمت )9/23( على املختطفني ال�سيخ �سميح عليوي بال�سجن  نابل�ض اإن اأجهزة اأمن عبَّ
ة �سنة ون�سف. وتعترب املحاكم اجلديدة والتي مت  ملدة �سنة، واملهند�ض وجيه اأبو عيدة ملدَّ
حماكمة عدد من خمتطفي احلركة هي تعبري عن حالة الفو�سى التي تعي�سها ال�سفة املحتلة 
ا�ض - دايتون االنتقام وتطبيق تعليمات  والتي تغيب فيها القوانني والق�ساء مع رغبة اأمن عبَّ

االحتالل مبوا�سلة التنكيل باأبناء احلركة االإ�سالمية. 
ا�ض اختطفت ال�سيخ �سميح عليوي نهاية اآذار/مار�ض املا�سي  ٭ وكانت اأجهزة اأمن عبَّ
من بيته وقامت بالزج به يف �سجونها حلني انتهاء حماكمته، حيث ق�سى ال�سيخ �سميح اإىل 
االآن 20 �سهر يف �سجونها، وهو ما يعني اأنَّه ق�سى ثمانية �سهور فوق احلكم الذي متَّ اإ�سداره 
بحقه، وهو ما يطرح الباب وا�سعًا حول القانون الذي ي�سمح باحتجاز خمتطف ملدة تزيد 
اأثناء  ال�سيخ �سميح عليوي لعملية تعذيب وح�سية  بثمانية �سهور. وتعّر�ض  عن قرتة حكمه 

ا اأدى اإىل معاناته العديد من االأمرا�ض. قي اأجهزة الوقائي، ممَّ اعتقاله على يد حمقِّ
٭ ويف ذات ال�سياق، قالت م�سادر مقّربة من عائلة املختطف وجيه اأبو عيدة: اإنَّ احلكم 
الذي مت اإ�سداره بحق املهند�ض وجيه اأبو عيدة هو حالة انتقامية من اأبو عيدة الذي يعاين 
اأ�سيب بها نتيجة عملية التعذيب القا�سية التي تعر�ض لها  من العديد من االأمرا�ض التي 
ا�ض اأبو عيدة  ة اختطافه االأول لدى جهاز االأمن الوقائي، واختطفت اأجهزة اأمن عبَّ اأثناء مدَّ
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من اإحدى حماكم نابل�ض قبل اأ�سبوعني، حيث كان يح�سر حماكمة له من قبلها، اإىل اأنَّ تلك 
االأجهزة مل تكتف بعر�ض اأبو عيدة على الق�ساء الع�سكري، بل قامت باقتحام املحكمة ونقل 
ا�ض  اأبو عيدة اإىل �سجونها، يف م�سهد يدّلل على حالة االحرتام التي تطبقها اأجهزة اأمن عبَّ
باالإفراج  قرارين  على  ح�سال  عيدة  واأبو  عليوي  املختطفني  اأنَّ  يذكر  والقانون.  للمحاكم 
الفل�سطينيني،  املدنيني  العليا يف رام اهلل ذات االخت�سا�ض مبحاكمة  عنهما من املحكمة 
الق�ساء  على  املختطفني  عر�ض  الفل�سطينية  االأرا���س��ي  يف  احلقوقية  املراكز  واعتربت 
ا�ض، وطالبت بوقف تلك  الع�سكري خمالفًا للقوانني ودو�سًا للقوانني باأحذية اأجهزة اأمن عبَّ

ال�سيا�سة.

بتاريخ 2010/9/25م:
ا�ض نقلت اأكرث من 22 خمتطفًا يف  ٭ ك�سفت م�سادر اإعالمية عن اأنَّ اأجهزة اأمن عبَّ
ة االأخرية، وهم بحالة �سحية �سّيئة جدًا، ب�سبب  �سجونها باخلليل اإىل امل�ست�سفيات خالل املدَّ
ما متار�سه هذه االأجهزة من تعذيب وح�سي �سدهم. وقالت امل�سادر: اإنَّ اأجهزة اأمن �سلطة 
فريق اأو�سلو متار�ض التعذيب القا�سي والوح�سي بحق عدد كبري من املختطفني، با�ستخدام 
ال�سرب بكافة اأ�سكاله، بالع�سي والكرابيج وال�سرب على خمتلف اأنحاء اجل�سم من بينها 
اإفقاد  اأجل  من  متوا�سلة  بطريقة  الراأ�ض  على  ال�سرب  اإىل  اإ�سافة  التنا�سلية،  االأع�ساء 
املختطف لوعيه. واأ�سافت: ت�ستخدم االأجهزة اأي�سًا عمليات ال�سبح املتوا�سل بطرق موؤذية 
من بينها الربط على حواف النوافذ، والتعليق يف حواف االأبواب ب�سورة عك�سية من خالل 
جعل يدي املختطف خلف ظهره وربطه على حافة الباب، واإجبار املختطف على الوقوف 
ا�ض مرحلة جديدة  ل�ساعات طويلة على علب من الفول اأو احلم�ض، وقد بداأت اأجهزة اأمن عبَّ
ر عالء  بجعلها م�سننة اأ�سفل اأقدام املختطف. ووثقت امل�سادر حالة املختطف االأ�سري املحرَّ
اجلعبة، الذي يتعّر�ض لل�سرب بوح�سية و�سمع �سوت اأنينه يف كل اأركان مقر اأجهزة اأمن 
ر حممد االأطر�ض يتعر�ض لعزل  ا�ض الذي يحتجز فيه. كما اأ�سارت اإىل اأنَّ االأ�سري املحرَّ عبَّ

ا�ض، باالإ�سافة اإىل تعّر�سه للتعذيب. انفرادي منذ 30 يوم يف مقر خمابرات عبَّ
التي كانت  االأ�سرى  املتعاونة مع االحتالل على عائالت  ا�ض  اأمن عبَّ اأجهزة  ٭ اعتدت 
معت�سمة يف مدينة رام اهلل املحتلة ت�سامنًا مع االأ�سرى يف �سجون االحتالل امل�سربني عن 
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الطعام. وقامت عنا�سر تلك االأجهزة ب�سرب والدة اأحد االأ�سرى بعد رفعها �سورة ابنها 
اية اخل�سراء. وا�ستهجن اأهايل االأ�سرى االعتداء االآثم على والدة فا�سلة  التي تتزين بالرَّ
بتكرمي  »ال�سلطة«  تقوم  اأن  بدل  »اإنَّه  العائالت:  وقالت  وح�سية،  ب�سورة  فل�سطيني  ملقاوم 
االأ�سرى واأهاليهم وتنظيم فعاليات للت�سامن معهم يف حمنتهم، يتم �سرب والدة اأ�سري مل 
تر ابنها منذ �سنوات، كما اأنها منذ �سنوات وهي ت�سرب على م�ساق ال�سفر والزيارات ل�سجون 

تتقا�سم مع ابنها الت�سحية من اأجل حرية ال�سعب الفل�سطيني ومن اأجل دحر االحتالل. 

بتاريخ 2010/9/30م:
اأمن  الأجهزة  تابعة  ع�سكرية  حمكمة  اأ�سدرت  الظاملة،  االأحكام  مل�سل�سل  ا�ستمرارًا  ٭ 
بني  قرية خربثا  من  اأن�ض اجنا�ض  املختطف  على  �سهور  �ستة  ملدة  بال�سجن  ا�ض حكمًا  عبَّ
حارث، علمًا اأّن هذا احلكم ياأتي مبا�سرة بعد اإعادة اختطاف اجنا�ض على الرغم من اأنه 
اأقبية  اأربعة �سهور يف  اأيام فقط بكفالة مالية باهظة بعد ق�سائه اأكرث من  اأفرج عنه قبل 
»الوقائي« يف �سجن بيتونيا. يذكر اأّن اجنا�ض خمتطف �سابقًا لعدة مرات يف �سجون اأجهزة 
ا�ض، وكان قد تعر�ض لتعذيٍب وح�سيٍّ وعنيف، ونقل للم�سفى يف حالة حرجة،  اأمن �سلطة عبَّ
حيث مكث فرتة طويلة يف ق�سم العناية املكثفة وهو رهن االختطاف، علمًا اأنَّ اجنا�ض �سغل 
�سعيد �سيام، وهي  ال�سهيد  الوزير  الفل�سطينية يف عهد  الداخلية  وزارة  من�سب مدير يف 
ا�ض الع�سكرية، وهي التعامل مع جهات معادية  ذات التهمة التي وجهتها له حمكمة اأمن عبَّ

يف اإ�سارة حلكومة الوحدة الفل�سطينية.
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في شهر تشرين األول/ أكتوبر:

بتاريخ 2010/10/2
ا�ض  عبَّ الإمرة  تابعة  ع�سكرية  حمكمة  اأ�سدرت  الظاملة  االأحكام  مل�سل�سل  ا�ستمرارًا  ٭ 
ر  وحكومة فيَّا�ض غري ال�سرعية حكمًا بال�سجن خلم�ض �سنوات على املختطف االأ�سري املحرَّ
وجدي العاروري من بلدة عارورة، كما اأ�سدرت حكمًا اآخر بال�سجن على املختطف �سياء 
م�سلح من بلدة �سرة ق�ساء نابل�ض، علمًا اأّن كالًّ من العاروري وم�سلح خمَتطفان منذ ما 

يزيد عن ثالثة ع�سر �سهرًا لدى »اال�ستخبارات الع�سكرية« يف رام اهلل.
االأ�سري  القيادي املختطف  بة من عائلة  دت م�سادر مقرَّ اأكَّ ٭ ويف حمافظة طولكرم: 
للتعذيب  تعر�سه  جراء  �سحته  تدهور  طولكرم  من  عبيد  اأبو  ذيب  )ح�سن(  نافذ  ر  املحرَّ
ال�سديد، ي�سار اإىل اأنَّ اأبو عبيد خمتطف على خلفية م�ساركته يف جنازة ال�سهيد اأبو �سلباية 
بة من عائالت عدٍد من خمتطفي احلركة  دت م�سادر مقرَّ قبل اأ�سبوعني، من جهٍة اأخرى اأكَّ
ا�ض يف املدينة؛  يف قلقيلية ا�ستمرار عمليات التعذيب لدى جهاز االأمن »الوقائي« التابع لعبَّ

حيث اأو�سحت اأنَّ عمليات تعذيٍب جماعية حتدث �سد العديد من اأبنائهم.

بتاريخ 2010/10/4م: 
ا�ض حكمًا ع�سكريًا قا�سيًا بال�سجن  ٭ اأ�سدرت حمكمة ع�سكرية تابعة الأجهزة اأمن عبَّ
اأ�سدرت  كما  قلقيلية،  �سرمي من  الفتاح  املختطف عبد  ر  املحرَّ االأ�سري  عامًا على  ملدة 12 
حكمًا اآخر بال�سجن على زوجته املختطفة ال�سابقة مريفت �سربي ملدة عام مع اكتفاء باملدة 
ا�ض، علمًا اأن التهمة املوجهة اإليهما هي اإيواء خلية  التي اأم�ستها يف �سجون اأجهزة اأمن عبَّ
ع�سكرية تابعة حلركة حما�ض، والت�سبب يف مقتل اأحد عنا�سر تلك االأجهزة الذين �ساركوا 
ر من �سجون االحتالل وخمتطف  اأنَّ �سرمي اأ�سري حمرَّ يف جرمية اغتيال املقاومني. يذكر 
ا�ض يف �سجن بيتونيا منذ اأواخر اأيار/مايو من العام املا�سي،  �سابق من قبل اأجهزة اأمن عبَّ
ام« الذين حت�سنوا  ا�ض باغتيال عدد من مطاردي »كتائب الق�سَّ حيث قامت اأجهزة اأمن عبَّ
يف منزله، وهما ال�سهيدان الق�ساميان اإياد ابتلي، وحممد عطية، كما متكنوا من اعتقال 
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اأنَّ  اإىل  ي�سار  كما  عينيه.  اإحدى  الب�سر يف  فقد  من  يعاين  والذي  ذياب،  امي عالء  الق�سَّ
ة  زوجته مريفت �سربي اختطفت من قبل تلك االأجهزة بداية حزيران/يونيو، واأم�ست عدَّ
جل�سات  اإح��دى  من  الحًقا  اختطافها  ويعاد  عنها،  يفرج  اأن  قبل  ا�ض  عبَّ �سجون  يف  اأ�سهر 

املحاكم التي ُعقدت يف رام اهلل، لتخرج بعدها بكفالة مالية كبرية. 

بتاريخ 2010/10/5م:
ا�ض حكمًا ع�سكريًا قا�سيًا بال�سجن  ٭ اأ�سدرت حمكمة ع�سكرية تابعة الأجهزة اأمن عبَّ
امي املختطف عالء ه�سام ذياب من قلقيلية. واختطف ذياب يف  ملدة 20 عامًا على الق�سَّ
اميني اإياد ابتلي وحممد عطية  حزيران/يونيو املا�سي بعد حت�سنه مع ال�سهيدين الق�سَّ
يف  باغتيالهما  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  قامت  حيث  �سرمي،  الفتاح  عبد  املختطف  منزل  يف 
امي عالء ذياب ينتمي  حينه، فيما اختطف عالء حتت تهديد ال�سالح. ي�سار اإىل اأنَّ الق�سَّ
اأمن  واأجهزة  االحتالل  قوات  قبل  اأبنائها لالعتقال من  تعر�ض معظم  لعائلة جماهدة 

ا�ض.  عبَّ
ا�ض االأمنية يف رام اهلل حكمًا ع�سكريًا  ٭ اأ�سدرت حمكمة ع�سكرية تابعة الأجهزة اأمن عبَّ
بال�سجن لعامني على املختطف �سريف وليد جنيب غامن من بلدة �سرة جنوب غرب نابل�ض، 
ر  اأ�سري حمرَّ واملعتقل غامن هو  باالإفراج عنه.  �سابق  الّرغم من �سدور قرار ق�سائي  على 
اال�ستخبارات يف  لدى جهاز  العام  يزيد عن  ما  منذ  ال�سهيونية، وخمتطف  ال�سجون  من 
مبداهمة  االأجهزة  هذه  قامت  حيث  ا�ض،  عبَّ حممود  الإمرة  اخلا�سعة  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة 
منزله واملقهى الذي ميلكه حني اختطافه، وقامت بتحطيم حمتوياته بالكامل، و�سادرت 

حينها مبلغًا ماليًا كبريًا من منزله. 
ال�سحية  احلالة  على  تدهورًا طراأ  اإنَّ  االإ�سالمي:  قالت م�سادر يف حركة اجلهاد  ٭ 
الطعام، يف  اإ�سرابًا مفتوحًا عن  للقيادي يف حركة اجلهاد خ�سر عدنان، والذي يخو�ض 
عن  اإ�سرابًا  يخو�ض  عدنان  اأنَّ  امل�سادر  واأ�سافت  جنني.  يف  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  �سجون 
ى »االأمن الوقائي« يف جنني، بعد اعتقاله من مكان عمله يف بلدة  الطعام، يف مقر ما ي�سمَّ
م على اال�ستمرار يف اإ�سرابه عن الطعام،  دت امل�سادر اأنَّ القيادي عدنان م�سمِّ قباطية. واأكَّ
ا�ض. يذكر اأنَّ القيادي خ�سر عدنان ينحدر  حتى يتم االإفراج عنه من �سجون اأجهزة اأمن عبَّ
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من بلدة عرابة يف جنني، وكان ناطقًا با�سم حركة اجلهاد االإ�سالمي يف ال�سفة الغربية، 
ة �سنوات لدى �سلطات االحتالل. واعتقل عدَّ

بتاريخ 2010/10/6م: 
٭ يف حمافظة نابل�ض: وا�ستمرارًا حلملة اال�ستدعاءات غري القانونية، ال تزال اأجهزة 
ا�ض ت�ستدعي الع�سرات من املدر�سني، حيث قامت با�ستدعاء املدر�ض  وخمابرات �سلطة عبَّ
ال�سيخ معاوية عواد من قرية عورتا لالأ�سبوع اخلام�ض على التوايل، وهو �سقيق اال�ست�سهادي 

�سامر عواد منفذ عملية ايتمار البطولية، و�سقيق املختطف ال�سابق عبد اهلل عواد. 

بتاريخ 2010/10/10م: 
٭ يف حمافظة جنني: اأّكد اأهايل العديد من املختطفني يف �سجون االأجهزة يف حمافظة 
حاجة  من  ال��ّرغ��م  على  املختطفني  اأبنائهم  من  االأغطية  ب�سحب  االأج��ه��زة  قيام  جنني 
املوؤ�س�سات احلقوقية بالتدخل العاجل لالإفراج  املختطفني لالأغطية خا�سة لياًل، وطالبوا 

عن اأبنائهم ووقف هذه االنتهاكات �سدَّ اأبنائهم.

بتاريخ 2010/10/11م: 
ر  ا�ض يف مدينة نابل�ض منزل القيادي االأ�سري املحرَّ ٭ داهم عنا�سر من اأجهزة اأمن عبَّ
زهري لبادة بعد �ساعات من اإفراج قوات االحتالل عنه يف حماولة الختطافه، اإال اأّنه وبعد 
االأجهزة  تلك  عنا�سر  قامت  ال�سحي  و�سعه  خطورة  وب�سبب  عائلته  مع  كبرية  م�سادة 
م�ساب  لبادة  اأّن  علمًا  ال�سخ�سية،  هويته  مب�سادرة  وقامت  للمقابلة  ا�ستدعاء  باإعطائه 
بف�سل كلوي وعّدة اأمرا�ض مزمنة اأخرى، وهو اأحد مبعدي مرج الزهور، وقد اأفرجت عنه 
اعتقاله يف  اأم�سى كل فرتة  قد  كان  ال�سحي حيث  و�سعه  ب�سبب خطورة  االحتالل  قوات 
اأنه خمتطف �سابق لدى االأجهزة ذاتها، وكان قد  اإىل  م�ست�سفى �سجن الرملة، كما ي�سار 
قون معه اأثناء وجوده يف غرفة  �ض لتعذيب وح�سي حينها حيث كان �سباط االأجهزة يحقِّ تعرَّ
غ�سيل الكلى يف امل�ست�سفى الوطني باملدينة، وبعد انتهائه من جل�سات الغ�سيل كانوا يعيدونه 

اإىل ال�سجن، ويقومون ب�سبحه وتعذيبه.
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ا�ض -  ٭ قامت الهيئة االإدارية يف اجلمعية اخلريية االإ�سالمية وباأمر من اأجهزة اأمن عبَّ
فيَّا�ض يف املدينة بحّل نقابة العاملني يف اجلمعية، وذلك ب�سبب قيامها بتعزية زوجة ال�سهيد 
رعية التابعة للجمعية يف املدينة.  �سًة يف املدر�سة ال�سَّ ن�ساأت الكرمي، �سّيما اأنَّها تعمل مدرِّ
د �سهود عيان قيام عنا�سر من  ا�ض، اأكَّ وا�ستمرارًا مل�سل�سل التعذيب يف �سجون اأجهزة اأمن عبَّ
تلك االأجهزة بنقل اثنني من خمتطفي احلركة يف املحافظة اإىل م�ست�سفى عالية يف املدينة 
ة التنكيل والتعذيب واملمار�سات غري  اء �سدَّ واآثار التعذيب ظاهرة على اأج�سادهما من جرَّ

القانونية واالإن�سانية. 

بتاريخ 2010/10/13م: 
ا�ض، بالل عواد من عورتا اأّن تلك االأجهزة  دت عائلة املختطف لدى اأجهزة اأمن عبَّ ٭ اأكَّ
ما زالت توا�سل منعها من زيارة جنلها املختطف منذ اأ�سبوعني، كما متنعهم من تو�سيل 

املالب�ض واحلاجيات اخلا�سة له. 

بتاريخ 2010/10/15م: 
٭ يف عمل خملٍّ بالقيم واالآداب واالأعراف االإ�سالمية والفل�سطينية، قامت اأجهزة اأمن 
ليلة  االإ�سالمية  الكتلة  طالبات  �سكن  باقتحام  املخابرات  جهاز  وحتديدًا  ا�ض،  عبَّ حممود 
نحو  اجته  فقد  التفا�سيل؛  ويف  ع�سرة.  احلادية  ال�ساعة  حوايل  2010/10/15م  اجلمعة 
ا�ض اإىل بناية �سكن الطالبات يف بلدة اأبو دي�ض، واقتحموها  15 عن�سرًا من اأجهزة اأمن عبَّ
ب�سكل همجي وك�سروا الباب و�سرقوا رايات واأو�سحة خا�سة بطلبة الكتلة االإ�سالمية واأجهزة 
باالقتحام  قام  بل  �سائية،  النِّ االأجهزة  املقتحمة من  ة  القوَّ تكن  ال�سكن. ومل  احلا�سوب يف 
عنا�سر رجال من تلك االأجهزة، يف ت�سرف يدل على امل�ستوى االإن�ساين واالأخالقي لتلك 

االأجهزة والقائمني عليها.

بتاريخ 2010/10/16م:
ا�ض اأحمد فتح اهلل عبد  بون من عائلة املختطف يف �سجون اأجهزة اأمن عبَّ ٭ اأفاد مقرَّ
للتعذيب  اء تعر�سه  ابنهم يعاين حالة �سحية خطرية جرَّ اأن  ال�سالم �سلهب )41 عامًا(، 
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)جنوب  اخلليل  مبدينة  »الوقائي«  �سجن  يف  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  عنا�سر  يد  على  ال�سديد 
م�ساء  ال�سبت  نقل  وقد  حرجًا،  �سحيًا  و�سعًا  يعاين  �سلهب  اأنَّ  واأك��دوا  الغربية(.  ال�سفة 
التعذيب،  �سدة  من  الفقري  العمود  يف  اإ�سابته  اء  ج��رَّ االأهلي،  م�ست�سفى  اإىل   )10/16(
ما  قبل  من  املا�سي  اأيلول/�سبتمرب  من  ع�سر  التا�سع  يف  اختطف  �سلهب  اأن  اإىل  م�سريين 
منذ  ابنها  باإ�سابة  معلومات  عدة  تلقت  اأنها  العائلة  اأكدت  وقد  الوقائي«،  »االأم��ن  ى  ي�سمَّ
12 يومًا، حيث ماطل اجلهاز يف نقله اإىل امل�ست�سفى حتى م�ساء ال�سبت بعد ترّدي و�سعه 
ال�سحي ب�سورة خطرية. واأفادت العائلة، وبح�سب التقرير الطبي االأويل عن حالة �سلهب، 
ي اإىل اإ�سابته بال�سلل الن�سفي، واأفاد ذوو املختطف  اأنَّه يعاين و�سعًا �سحيًا �سعبًا، قد يوؤدِّ
للتعذيب  خاللها  وتعّر�ض  العامني  يقارب  ما  قبل  �سلهب  اختطف  املخابرات  جهاز  اأنَّ 
�سهور، ثم متاثل  ب�سلل ن�سفي موؤقت الأكرث من ثالثة  واأ�سيب  املتوا�سل،  وال�سبح  ال�سديد 
لل�سفاء. جتدر االإ�سارة اإىل اأن املختطف �سلهب يعاين من اإ�سابة قدمية يف الظهر، على يد 
االحتالل ال�سهيوين يف االنتفا�سة االأوىل، وقد مت اإعالم »الوقائي« بهذه االإ�سابة، اإال اأن 
�سلهب  ويعمل  االإ�سابة.  ال�سرب على منطقة  وتعّمد  وتعذيبه  �سبحه  ا�ستمروا يف  عنا�سره 
يف حمل لبيع قطع ال�سيارات، وي�سكن بالقرب من خربة قلق�ض جنوب مدينة اخلليل، وهي 
ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  �سلهب  عائلة  حملت  وقد  هذا  ال�سهيونية.  االأمنية  لل�سيطرة  خا�سعة 
ومدير »الوقائي« واملحّققني الذي احتجزوه، امل�سوؤولية الكاملة عن حياته، وما قد يح�سل 
له، وطالبت كافة اجلهات احلقوقية واالإن�سانية وو�سائل االإعالم وكافه امل�سوؤولني احل�سور 

اإىل م�ست�سفى االأهلي واالطالع على و�سعه ال�سحي.
بة من عائالت العديد من خمتطفي حركة املقاومة االإ�سالمية  اأّكدت م�سادر مقرَّ ٭ 
ا�ض االأمنية يف نابل�ض، اأنَّه متَّ حتويل قرابة 40 خمتطًفا  )حما�ض( لدى اأجهزة حممود عبَّ
من قيادات واأن�سار احلركة للمحاكمة الع�سكرية، وقد مّت تاأجيل حماكمتهم لبداية ال�سهر 
اأنه قد ُعرف من املختطفني كّل من:  القادم، ت�سرين الثاين/نوفمرب. واأو�سحت امل�سادر 
ر زياد مري�ض،  ر حميي ال�سلعو�ض، واالأ�سري املحرَّ ر �سامر امل�سري، واالأ�سري املحرَّ االأ�سري املحرَّ
ر عبد  ر ن�سال اأبو ارميلة، واالأ�سري املحرَّ ومو�سى الطنبور، وفاروق الب�ستاوي، واالأ�سري املحرَّ
ر عبد احلكيم القدح، ومنري امل�سري، وعماد الطنبور؛ وجميعهم  اهلل العكر، واالأ�سري املحرَّ
ر بالل يامني من قرية  ن متَّ حتويلهم كّل من: االأ�سري املحرَّ من مدينة نابل�ض، كما ُعرف ممَّ
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اأكثم عليوي من قرية زواتا، وحممد �سعيد من قرية  ر  تل، ويو�سف عليوي، واالأ�سري املحرَّ
دير �سرف. 

خمتطفي  من  العديد  عائالت  من  بة  مقرَّ م�سادر  ��دت  اأكَّ اخلليل:  حمافظة  ويف  ٭ 
احلركة اأنه مت نقل اأبنائهم من �سجون اخلليل اإىل �سجن اأريحا من اأجل موا�سلة التحقيق 
معهم، وُعرف منهم كلٌّ من: حممد اأبو حديد، وعثمان القوا�سمي، وحممد االأطر�ض، وعالء 
اجلعبة، ومعت�سم النت�سة، وجعفر النت�سة، وعبد اهلل ادعي�ض، واإياد اجلعبة، وحممد خليل 
النت�سة،  ماأمون  القائد  امي  الق�سَّ ال�سهيد  اأ�سقاء  وجعفر هما  معت�سم  اأّن  علمًا  تركي،  اأبو 
اأنهم يتعر�سون لتعذيب وح�سي متوا�سل، ويتم احتجازهم يف العزل  كما اأكدت عائالتهم 
االنفرادي يف ظروف �سيئة للغاية؛ حيث مّت نقل معظمهم اإىل امل�ست�سفيات يف اخلليل قبل 
ا�ض  ا�ض التابعة الإمرة حممود عبَّ نقلهم اإىل اأريحا. ويف �ساأن مت�سل، ما زالت اأجهزة اأمن عبَّ
متنع العديد من عائالت املختطفني من زيارة اأبنائهم، وقد ُعِرَف من املختطفني املمنوعني 
من الزيارة حتَّى االآن كلٌّ من: ها�سم اأبو تركي وعبد العظيم النت�سة، وعثمان القوا�سمي، 
عملية  بعد  اختطفوا  جميعًا  اأنَّهم  علمًا  م�سك،  واأمين  القوا�سمي،  واأديب  �سالح،  وعي�سى 

ام« يف اخلليل نهاية اآب/اأغ�سط�ض املا�سي. »الق�سَّ

بتاريخ 2010/10/17م: 
ر عالء  بة من عائلة املختطف االأ�سري املحرَّ ٭ يف حمافظة �سلفيت: اأكدت م�سادر مقرَّ
ح�سني مديني من بلدة جماعني تعّر�سه للتعذيب وال�سبح من قبل حمّققي وقائي �سلفيت 
اأنه خمتطف  ا�ض، قبل نقله اإىل �سجن اجلنيد يف نابل�ض، علمًا  اخلا�سع الإمرة حممود عبَّ

منذ قرابة ال�سهر.

بتاريخ 2010/10/20م:
ا�ض ا�ستخدام اأ�ساليب  ا�ض اخلا�سعة الإمرة عبَّ ٭ تاأكيدًا ملوا�سلة حمّققي اأجهزة اأمن عبَّ
قي  تعذيب وح�سية، فقد اأّكد عدد من املختطفني الذين اأفرج عنهم موؤخرًا ا�ستخدام حمقِّ
االأجهزة اأ�ساليب وح�سية يف التحقيق مع املختطفني يف �سجن بيتونيا، من اأبرزها ا�ستخدام 
�سبحة »ال�ساعة«؛ وهي طريقة تعذيب يتم فيها ربط املختطف وتعليقه على »بكرة »، ويتم 
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يتم  حيث  خا�سة،  حمّركات  با�ستخدام  البكرة  دوران  ثم  ومن  االأر���ض،  عن  قدميه  رفع 
ريقة مع خمتطفي احلركة فور اختطافهم، وملدة 36 �ساعة متوا�سلة دون  ا�ستخدام هذه الطَّ
دت م�سادر مقربة من عائلة املختطف  احة اأو النوم. كما اأكَّ الة اأو بالرَّ ماح لهم بال�سَّ ال�سَّ
ديد  ال�سَّ التَّعذيب  اء  له جرَّ ال�سحي  الو�سع  تدهور  املجيد من عابود  اإبراهيم عبد  ال�سيخ 

�ض له، ف�ساًل عن عزله عن باقي املختطفني يف زنزانة انفرادية. الذي يتعرَّ
بة من عائلتي املختطفني عبد اجلواد عبد  ٭ ويف �ساأن مت�سل، فقد اأكدت م�سادر مقرَّ
الروؤوف اجنا�ض من خربثا بني حارث ويو�سف غيظان من قبيا تاأجيل املحكمة ملحاكمتهم 
اأم�سى  قد  وكان  االأ�سبوعني،  قرابة  منذ  خمتطف  غيظان  اأنَّ  علمًا  اأي��ام،  ة  عدَّ الع�سكرية 
�ض خاللها لتحقيق قا�ٍض،  خم�سة �سهور ون�سف ال�سهر يف �سجون جهاز االأمن الوقائي، تعرَّ

واأفرج عنه قبل عيد الفطر املا�سي. 

بتاريخ 2010/10/22م: 
ا�ض يف ال�سفة الغربية تتفتق مواهب عنا�سرها االأمنية عن  ٭ ال زالت اأجهزة اأمن عبَّ
د عدٌد من �سكان بلدة اإذنا اأنَّ االأذان  العديد من املفاجاآت يف حربها على امل�ساجد، حيث اأكَّ
ي�سمع �سوت  ال�سهر اجلاري، كما مل  التا�سع من  مل يرفع يف م�سجد �سعد بن وقا�ض منذ 
دة  القراآن يف �سماعات امل�سجد منذ ذلك التاريخ. واأ�سار اأهايل البلدة اأنَّ حالة تخريب متعمَّ
ا�ض ل�سماعات امل�سجد، من خالل اأحد عنا�سرها، واأ�سار االأهايل  قامت بها اأجهزة اأمن عبَّ
ا�ض يف اخلليل ذلك.  اإىل اأنَّه عند حماولة اأهايل القرية اإ�سالح ال�سماعات منعت اأوقاف عبَّ
امل�سجد  اإىل  ال�سهر اجلاري و�سل  التا�سع من  يوم  اأنَّه يف  البلدة  املواطنني من  اأحد  وذكر 
من اأجل االأذان اإالَّ اأنَّه وجد �سماعات امل�سجد قد متَّ تخريبها وو�سع قفل عليها لكي ال يتم 
اأجهزة  التخريبي من قبل عنا�سر  العمل  اأن فر�سية  اإىل  القرية  اأهايل  واأ�سار  اإ�سالحها، 
ا�ض مت التاأكد منها بعد قدوم املدعو اأكرم اخلطيب مدير اأوقاف جنوب اخلليل يف  اأمن عبَّ
ا�ض للخطابة يف امل�سجد حيث مل يبِد اأي تعليق على تعطل �سماعات امل�سجد ومل  اأوقاف عبَّ
اإذنا ويقع  اأبي وقا�ض ثاين م�سجد رئي�ض يف بلدة  يطلب اإ�سالحها. ويعدُّ م�سجد �سعد بن 
امل�سجد  ويعدُّ  �سنب  اأبو  اإ�سماعيل  ال�سهيد  ال�سيخ  ت�سميم  من  كان  حيث  البلدة  و�سط  يف 
الرئي�ض يف تخريج حفظة كتاب اهلل والّدعاة، وكانت قائمة عليه احلركة االإ�سالمية. ونتيجة 
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ا�ض، والتي متثلت مبنع ع�سرات  حلالة اال�ستهداف املبا�سر للم�ساجد من قبل اأجهزة اأمن عبَّ
اخلطباء من اإلقاء خطب اجلمعة من بينهم نواب الت�سريعي، قام الع�سرات من اأهايل بلدة 
اإذنا مبغادرة م�سجد �سعد بن اأبي وقا�ض، بعد اعتالء املدعو فتحي نوفل ملنرب امل�سجد يوم 
ل  ال�سابقة. وحتوَّ ب�سوء يف خطبته  القرية  الأهايل  تعر�ض  نوفل  املدعو  كان  اجلمعة، حيث 
م�سجد �سعد بن وقا�ض يف بلدة اإذنا اإىل ثكنة ع�سكرية يف كل يوم جمعة حيث ي�سل اإليه 
ا�ض، ويت�سابقون على ال�سف االأول  يف كل جمعة قرابة املائة عن�سر من اأجهزة حممود عبَّ
قبل  من  فيه  وغري مرغوب  امل�سجد  يدخل  الذي  للخطيب  ا حرا�سة  اإنَّ لالأجر  لي�ض طلب 
امل�سلني، ومنعا لل�سيخ النائب حممد )اأبو معاذ( من اإلقاء اخلطبة، ومنعًا لالإخوة الدعاة 

من التدري�ض.

بتاريخ 2010/10/24م: 
بة من عائالت  ٭ يف حمافظة رام اهلل: وتاأكيدًا ال�ستمرار التعذيب اأّكدت م�سادر مقرَّ
ا�ض يف املدينة اأّن حمققي »الوقائي« ي�ستخدمون  عدد من خمتطفي احلركة لدى »وقائي« عبَّ
اأ�ساليب حتقيق وح�سية �سّد اأبنائهم، ومن اأبرز هذه االأ�ساليب ال�سبح لعدة اأيام متوا�سلة 
وغمر  االأغطية  �سحب  اأ�سلوب  ا�ستخدام  لتجدد  باالإ�سافة  بالنوم  للمختطف  ال�سماح  دون 
الزنازين باملياه لعدة اأيام متوا�سلة على الرغم من برودة الليل، كما اأّكد عدد من املفرج 
ويتم  االأر���ض  عن  ورفعهم  البكرات  على  تعليقهم  يتم  املختطفني  من  العديد  اأن  عنهم 

اعات طويلة . ا�ستخدام ال�سبح ل�سَّ

بتاريخ 2010/10/25م: 
٭ ك�سفت جمعية اأهلية عن توّرط وزير االقت�ساد يف حكومة فيَّا�ض غري ال�سرعية ح�سن 
اأ�سواق ال�سفة الغربية. وقالت  اأبو لبدة بت�سهيل تهريب منتجات مغت�سبات �سهيونية اإىل 
ب�سائع  وملهربي  لتجار  »ا�ستثناءات  قدم  لبدة  اأبو  اإنَّ  اخلليل:  يف  امل�ستهلك  حماية  جمعية 
الق�سايا مبا يخالف  الفل�سطينية والكيل مبكيالني يف عدد من  االأ�سواق  مغت�سبات دخلت 
القانون«. وك�سف رئي�ض اجلمعية عزمي ال�سيوخي اأنَّ الوزارة اأقدمت على تعطيل قرار جلنة 
ال�سالمة العامة يف حمافظة اخلليل بتقدمي اأ�سحاب ال�سركة التجارية ال�سناعية للورقيات 
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ب�سائع  �سبط  اأعقاب  يف  للق�ساء  احلرباوي  نافذ  االإعمال  رجل  راأ�سها  على  يقف  التي 
بة من مغت�سبة عطروت تعود لهذه ال�سركة. واأو�سح ال�سيوخي اأنَّه بناًء على  قرطا�سية مهرَّ
اعرتافات �سائق ال�سركة التجارية ال�سناعية للورقيات، تقوم ال�سركة منذ 15 عامًا باإر�سال 
مقا�سة  فاتورة  خالل  من  عطروت  مغت�سبة  اإىل  ت�سنيعها  ال�ستكمال  قرطا�سية  ب�سائع 
ال�سناعية  عطروت  م�ستوطنة  »ب�سائع  اإنَّ  ال�سيوخي:  وقال  للب�ساعة.  االإجمالية  بالقيمة 
م�سمولة يف دليل مقاطعة ب�سائع املغت�سبات ال�سادر عن وزارة االقت�ساد الوطني«. وجاء 
الك�سف عن هذه الق�سية يف ظل االإعالن املزعوم من قبل حكومة فيَّا�ض غري ال�سرعية عن 

مقاطعة منتجات املغت�سبات.

بتاريخ 2010/10/26م: 
ا�ض ا�ستدعاء ال�سيخ وائل عادل مو�سى من قرية بالطة البلد   ٭ وا�سلت اأجهزة اأمن عبَّ
لل�سغط عليه من اأجل اإجبار زوجته وابنة �سقيقه للح�سور للمقابلة على خلفية عملهن يف 

تدري�ض وحتفيظ القراآن يف القرية.

بتاريخ 2010/10/27م: 
د اأهايل املختطفني يف �سجون اأجهزة اأمن رئي�ض ال�سلطة املنتهية واليته حممود  ٭ ندَّ
ا�ض يف حمافظة اخلليل، مبنعهم من زيارة اأبنائهم يف �سجون ومراكز التحقيق التابعة  عبَّ
لتلك االأجهزة، وب�سيا�سة التعتيم االإعالمي املفرو�ض على اأو�ساع ذويهم املختطفني. وقال 
والد املختطف اأحمد اأبو تركي يف ت�سريحات خا�سة ل� »املركز الفل�سطيني لالإعالم«: »اإنَّ 
الت�سعيد الذي تنتهجه هذه االأجهزة �سد اأبنائنا املختطفني داخل �سجونها زادت وتريته يف 
االآونة االأخرية؛ حيث متَّ عزل الع�سرات من املختطفني يف زنازين العزل االنفرادي، مبا فيهم 
ر من تفاقم  ابني اأحمد، ومنع االأهايل من زيارة اأبنائهم داخل ال�سجون«. واأ�ساف: اإنَّنا نحذِّ
االأو�ساع ب�سكل قد يطال �سحة املختطفني، ونا�سد املوؤ�س�سات احلقوقية وال�سليب االأحمر 
�ض لها املختطفون، خا�سة الذين  من اأجل التدخل للحدِّ من �سيا�سة املوت البطيء التي يتعرَّ
د اأنَّه لي�ض لديهم اأية اأخبار عن اأبنائهم »�سوى اأنَّهم  متَّ نقلهم اإىل �سجن اأريحا املركزي. واأكَّ

مون لنا اإالَّ الوعود الكاذبة«. يف �سجن اأريحا، وهم مينعونا من الزيارة، وال يقدِّ
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ا�ض - فيَّا�ض »با�ستثنائهم من منحة احلج، التي  ٭ اتهم اأ�سرى حركة حما�ض، �سلطة عبَّ
قدمها خادم احلرمني ال�سريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز لذوي االأ�سرى الفل�سطينيني 
يف �سجون االحتالل«. واأعرب االأ�سرى يف ر�سالة �سربت من �سجون االحتالل عن �سكرهم 
اثني  من  اأكرث  اأم�سوا  الذين  االأ�سرى،  لذوي  احلج  ملكرمة  وتقديرهم  ال�سعودي  للعاهل 
ع�سر عامًا يف �سجون االحتالل، وما زالوا رهن االعتقال. وقال االأ�سرى: اإنَّ اأهاليهم قاموا 
الالزم،  التطعيم  غالبيتهم  وتلقى  الثبوتية،  واالأوراق  ال�سفر  جوازات  وحت�سري  بالت�سجيل 
اأنَّ املفاجاأة كانت عندما التزمت غزة باملعايري، بينما تغريت املعايري  اإالَّ  وؤوا لل�سفر،  وتهيَّ
يف رام اهلل، حيث متَّ ا�ستثناء مئات الطلبات، وبداأ احلديث عن ذوي االأ�سرى الذين ق�سوا 
يتالعب من  اأن  ا  املوؤ�سف جدًّ »من  االأ�سرى:  وتابع  االأ�سر.  زالوا يف  وال  عامًا  ع�سر  خم�سة 

اأخذوا على عاتقهم اإعداد القوائم يف رام اهلل مب�ساعر اأمهاتنا واآبائنا«.
لديها  املختطف  منزل  ا�ض  عبَّ حممود  اأمن  اأجهزة  اقتحمت  اخلليل:  حمافظة  ويف  ٭ 

اأ�سامة حممد احلمامدة يف يطا، و�سلَّمت اأ�سقاءه ا�ستدعاءات للمقابلة. 

بتاريخ 2010/10/28م: 
رت وزارة االقت�ساد يف حكومة فيَّا�ض غري ال�سرعية حلَّ جمعية حماية امل�ستهلك  ٭ قرَّ
ال�سيوخي  عزمي  مديرها،  اتهمت  اأن  بع�د  لها  جديد  اإدارة  جمل�ض  وت�سكيل  اخلليل،  يف 
وزير  النتقاده  للمحاكمة؛  وحولته  بالف�ساد   - »فتح«  حركة  مع  بالتن�سيق  نته  عيَّ الذي   -
قيام  نتيجة  التع�سفي  القرار  وجاء هذا  لبدة.  اأبو  فيا�ض، ح�سن  االقت�ساد يف »حكومة« 
ال�سيوخي، رئي�ض فرع اجلمعية يف اخلليل، بالك�سف عن �سماح »الوزير« اأبو لبدة، ل�سركات 
و�سبط  القد�ض،  يف  »عطروت«  مغت�سبة  يف  ال�سناعية  املنطقة  مع  بالتعامل  فل�سطينية 
�ساحنات تنقل ب�سائع من تلك املنطقة، يف الوقت الذي تعلن فيه وزارة االقت�ساد و»حكومة« 
الفل�سطيني منها.  ال�سوق  املغت�سبات، وتنظيف  فيا�ض عن جناح حملة مقاطعة ب�سائع 
اأبو لبدة ب�سبب خمالفته  اإنَّه �سيتوجه للق�ساء من اأجل رفع دعوى على  وقال ال�سيوخي: 
رئي�ض  ال�سيوخي من  الت�سريح حتول  واحد من هذا  يوم  وبعد  وزارت��ه.  اأ�سدرته  لقانون 
الف�ساد  حمافظة  ملحكمة  ت�حويله  متَّ  حيث  بالتزوير،  متهم  فا�سد  �سخ�ض  اإىل  للجمعية 

بتهمة تزوير وثائق ر�سميَّة.
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 بتاريخ 2010/10/30م: 
بة من عائلة القيادي املختطف عبد اجلبار  دت م�سادر مقرَّ ٭ يف حمافظة جنني: اأكَّ
ار من بلدة اجلديدة نقله اإىل رام اهلل بعد اأيام من اختطافها جنله الطالب يف جامعة  جرَّ

القد�ض حذيفة جرار، علمًا اأنَّ ال�سيخ يعاين من و�سٍع �سحيٍّ �سيء. 

بتاريخ 2010/10/31م: 
بة من عائلة املختطف االأ�ستاذ ن�سال اأبو  ٭ يف حمافظة رام اهلل، اأّكدت م�سادر مقرَّ
ارميلة من املدينة نقله للم�ست�سفى الإجراء عملية د�سك، جراء ازدياد حدة اآالم الظهر التي 
ر و�سبق اأن تعّر�ض لعمليات تعذيب وح�سية خالل  يعاين منها، يذكر اأّن اأبو ارميلة اأ�سري حمرَّ

ا�ض.  ابقة من قبل اأجهزة اأمن عبَّ االختطافات ال�سَّ
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في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر:

بتاريخ 2010/11/1م: 
دت حركة اجلهاد االإ�سالمي، اأنَّ اأجهزة اأمن �سلطة فريق اأو�سلو توا�سل تعذيب  ٭ اأكَّ
مقاوم جريح من خميم جنني بال�سفة الغربية املحتلة ب�سدة، مطالبًة باالإفراج عن كافة 
بال�سفة.  املقاومني  مالحقة  عن  والكف  ا�ض،  عبَّ اأمن  اأجهزة  لدى  ال�سيا�سيني  املعتقلني 
وقالت احلركة، يف بيان لها: اإنَّ جهاز االأمن الوقائي توا�سل منذ اأ�سبوع اعتقال املطارد 
اء االإ�سابة التي  ة اأمرا�ض جرَّ حممد ر�سا مرعب )37 عامًا(، مع العلم اأنَّه يعاين من عدَّ
�ض لها يف مواجهات �سابقة  �ض لها على يد قوات االحتالل، وكذلك اإ�سابة اأخرى تعرَّ تعرَّ
�ض لتعذيب قا�ٍض داخل  ا�ض قبل اأعوام قليلة. واأ�سافت: اأن املختطف يتعرَّ مع اأجهزة اأمن عبَّ
زنازين الوقائي، مبينة اأن �سحته تتدهور تدريجًيا، حيث يجري التحقيق معه على ن�ساطات 
خريية واجتماعية، الفتًا يف الوقت ذاته اأنَّ تلك االأجهزة ترف�ض حتى اللحظة زيارة ذويه 
باعتقال  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  تقوم  اأن  املوؤ�سف  من  وتابعت:  ال�سجن.  داخل  له  وحماميه 
رين تباًعا، وموا�سلة مالحقة املطاردين لقوات االحتالل«،  جرحى املقاومة واأ�سراها املحرَّ
ا�ض هي »خطوات فعلية  اأمن عبَّ اأجهزة  التي تقدم عليها  اأنَّ هذه اخلطوات  م�سّددة على 
خالل  اإ�سابته  بعد  مرعب  حممد  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  واختطفت  االحتالل«.  اأمن  حلفظ 
ا�ض،  مواجهات حدثت عام 2007 بني عنا�سر من احلركة وجهاز اال�ستخبارات التابع لعبَّ
ا�ض - فيَّا�ض قبل اأن يتم االإفراج عنه نتيجة  وقد اأم�سي عامني يف زنازين اأجهزة اأمن عبَّ
تدهور حالته ال�سحية، كما اعتقل مرعب لدى االحتالل يف االنتفا�سة االأوىل قبل اأن يفرج 

ة اأعوام. عنه بعد عدَّ

بتاريخ 2010/11/2م: 
ا�ض يف �ساعة متاأخرة  ٭ اقتحمت اأجهزة اأمن رئي�ض ال�سلطة املنتهية واليته حممود عبَّ
من الليل منطقة واد الهرية يف مدينة اخلليل جنوب ال�سفة املحتلة. وقال �سهود عيان: اإنَّ 
قوات كبرية من تلك االأجهزة بوا�سطة عدٍد كبري من اجليبات وال�سيارات، اقتحمت املنطقة 
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ال�ساعة التا�سعة والن�سف، وقامت بعملية دهم ملنزل املواطن يون�ض عمرو والد املختطف 
ا�ض باج�ض يون�ض عمرو. واأ�ساف �سهود العيان اأنَّ اأفراد تلك االأجهزة اقتحموا  لدى وقائي عبَّ
دوا �ساكنيه، ثمَّ �سرعوا بعمليات حفر يف بع�ض املخازن.  املنزل بطريقة وح�سية وفت�سوه هدَّ
ا�ض منطقة واد الهرية باخلليل، وقامت بتفتي�ض منزل املختطف  واقتحمت اأجهزة اأمن عبَّ

لديها باج�ض يون�ض، وقامت بهدم بع�ض اجلدران واأجزاء من املنزل.

بتاريخ 2010/11/3م: 
اأبو  حممد  اخلليل  حمافظة  عن  الفل�سطيني  الت�سريعي  املجل�ض  يف  النائب  طالب  ٭ 
من  اأربعة  لنجدة  يهّبوا  اأن  االإن�سان  كرامة  على  غيور  وكلَّ  احلقوقية  املوؤ�س�سات  جحي�سة 
ا�ض باأريحا. وجاءت مطالبات اأبو جحي�سة ومنا�سدته  املختطفني يف �سجون اأجهزة اأمن عبَّ
اأريحا،  �سجن  من  حديثًا  عنهم  واملفرج  اخلليل،  مدينة  يف  املعتقلني  من  اأربعة  لقائه  بعد 
وهم:  منهم؛  اأربعة  حياة  واأنَّ  ال�سديد،  للتعذيب  االأ�سرى  اإخوانهم  �ض  تعرَّ اأك��دوا  والذين 
جا�سر النطاح، وبدر اأبو عيا�ض، ويا�سر عمرو، واأنور حرب يف حالة اخلطر ال�سديد نتيجة 
اأبو  د  و�سدَّ االإطالق.  املوجودة على  اأخطر احلاالت  تعذيب، وهم من  له من  �سون  يتعرَّ ما 
دة باخلطر قبل  جحي�سة بعد �سماعه لل�سهادات على �سرورة التدخل الإنقاذ حياتهم املهدَّ
اأريحا، والذي  فوات االأوان، ومن بينهم جنله معاذ املختطف يف �سجن االأمن الوقائي يف 

هار.  �ض لل�سبح املتوا�سل يف الليل والنَّ يتعرَّ

بتاريخ 2010/11/5م: 
حكمًا  ا�ض  عبَّ اأمن  الأجهزة  تابعة  ع�سكرية  حمكمة  اأ�سدرت  اهلل:  رام  حمافظة  يف  ٭ 
اأنَّ  يذكر  قبيا،  يا�سر غيظان من  يو�سف  ر  املحرَّ االأ�سري  املختطف  بال�سجن ملدة عام على 
غيظان خمتطف منذ قرابة ال�سهرين و كان قد تعر�ض لالختطاف �سابقًا واأم�سى حينها 
خم�سة �سهور يف �سجون االأجهزة �سابقًا. ويف �ساأن مت�سل، مّت عر�ض املختطف عالء غفري 
ذّمة  على  اأ�سبوعني  ة  م��دَّ متديده  ومتَّ  الع�سكري،  بالق�ساء  ى  ي�سمَّ ما  على  »�سنجل«  من 
التحقيق، يذكر اأّن الغفري اأ�سري حمّرر وخمتطف �سابق وكانت حكومة فيَّا�ض غري ال�سرعية 

ة انتمائه اإىل حركة حما�ض. قد رف�ست توظيفه بحجَّ
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بتاريخ 2010/11/7م: 
حكمني  ا�ض  عبَّ اأم��ن  الأجهزة  تابعة  ع�سكرية  حمكمة  اأ�سدرت  جنني:  حمافظة  يف  ٭ 
بال�سجن لعام ون�سف على املختطفني ن�سال االأ�سمر من خميم جنني وحممد اأبو طامع من 
قرية رمانة، ي�سار اإىل اأّن االأ�سمر خمتطف منذ قرابة �ستة �سهور، واأبو طامع اأ�سري حمّرر، 
وخمتطف منذ قرابة االأربعة اأ�سهر.كما اقتحم عنا�سر من جهاز اال�ستخبارات ق�سم 5 يف 
�سجن اجلنيد، وقاموا بقمع وعزل ونقل العديد من خمتطفي احلركة على خلفية �سبطهم 
ب يف الق�سم، وُعِرَف من املختطفني الذين مَتَّ نقلهم: عبد احلكيم القدح  جلهاز جوال ُمهرَّ
اأنَّ تلك االأجهزة ت�سمح للجنائيني يف �سجونها با�ستخدام  اأبوزنط وعميد عياد. مع  ورائد 

اأجهزة اجلوال فيما متنع خمتطفي احلركة من ذلك. 

بتاريخ 2010/11/8م: 
د عدد من املختطفني املفرج عنهم من �سجن اجلنيد يف املدينة منع اأجهزة اأمن  ٭ اأكَّ
ا�ض ملختطفي احلركة يف �سجن اجلنيد من م�ساهدة قناة اجلزيرة الف�سائية، وو�سفهم  عبَّ
اأّن ذات االأجهزة كانت قد منعت املختطفني من م�ساهدة  لها باأنَّها حتري�سية، ي�سار اإىل 
التلفاز نهائيًا لفرتة طويلة لكنها ا�ستجابت ملطالب املختطفني، وخا�سة بع�ض تدخل بع�ض 

املوؤ�س�سات احلقوقية.

بتاريخ 2010/11/10م: 
ا�ض بنقل اثنني من املختطفني لديها اإىل م�ست�سفى  ٭ قامت عنا�سر من اأجهزة اأمن عبَّ
اأنَّ عددًا من  عيان  �سهود  واأف��اد  بحالة خطرية.  وهم  مبكرة،  �ساعة  اخلليل احلكومي يف 
ا�ض و�سلت اإىل ق�سم الطوارئ بامل�ست�سفى قرابة ال�ساعة الواحدة  �سيارات اأجهزة اأمن عبَّ
فقدان  حالة  يف  اأحدهم  املختطفني  من  اثنني  حت�سر  اأن  قبل  املكان  يف  وانت�سرت  فجرًا، 
اأنَّ  ال�سهود  ��د  واأكَّ ال�سحّية.  حالتهم  تدهور  اء  ج��رَّ االأطباء  على  لعر�سهم  وذلك  للوعي، 
د  املختطفني مل تعرف اأ�سماوؤهم، لكن بدت عليهم عالمات اإعياء واأثار تعذيب، وهو ما يوؤكِّ
ا�ض على نقلهم يف �ساعة مبكرة حيث يكون امل�ست�سفى �سبه فارغ من  حر�ض اأجهزة اأمن عبَّ

املر�سى.



 273 الكتاب الأ�سود )4(

بتاريخ 2010/11/12م: 
ا�ض املحا�سر يف جامعة النجاح الدكتور  اأمن عبَّ اأجهزة  ٭ يف حمافظة نابل�ض:�سّلمت 
�سجون  االإف��راج عنه من  فور  ملقراتها  للح�سور  ا�ستدعاًء  غ�سان ذوقان من خميم بالطة 
االإداري  االعتقال  يف  �سنوات  الثالث  قرابة  اأم�سى  قد  كان  ذوق��ان  اأّن  يذكر  االحتالل، 

ة �سجون.  اأم�ساها متنقاًل بني عدَّ

بتاريخ 2010/11/13م: 
ا�ض،  ٭ ك�سفت م�سادر ع�ن اأ�ساليب تعذيب »�سادية« ت�مار�سها عنا�سر اأجهزة اأمن عبَّ
ب�حق املختطفني لديه من اأبناء حركة حما�ض، ومنها »ال�سرب ال�سديد باالأحذية على وج�ه 
املختطف حتى يغمى عليه«. واأك�دت امل�سادر على اأن املختطف حممد الق�سقي�ض من بلدة 
»حلحول« �سمال اخلليل يتعر�ض لتعذيب »�سادي« ووح�سي ب�سكل م�ستمر، حيث يقوم اأحد 
ا�ض بو�سع راأ�ض الق�سقي�ض بني رجليه ويخرج�ه من اجلهة  حمققي جاهز الوقائي التابع لعبَّ
االأخرى، حيث يقوم اأحد عنا�سر الوقائي االآخرين ب�سربه ب�احلذاء على وجهه حتَّى يغمى 
ا�ض كانوا ياأتون بالق�سقي�ض اإىل الزنزانة وهو  عليه. واأ�سافت: اأنَّ عنا�سر الوقائي التابع لعبَّ
مغمى عليه وي�سهق، ثم ياأتي حمقق الوقائي ب�سادية تدل على مدى اإجرامه وي�ساأل املختطفني 
جال،  دت امل�سادر على اأنَّ هوؤالء الرِّ املوجودين مع الق�سقي�ض: هل مات اأم مازال حيًا؟! و�سدَّ
�سون للتعذيب الوح�سي على اأيدي االأجهزة، هم »من ذوي الوجوه املنرية املتعلقة  الذين يتعرَّ
الفوري  لالإفراج  االأبطال«. داعية  الفل�سطيني، وم�جاهديه  �سعبنا  اأبناء  باهلل، وهم خرية 

عنهم، واالعتذار لهم ولل�سعب الفل�سطيني عن مثل هذه اجلرائم.

بتاريخ 2010/11/16م: 
ا�ض من بلدة قبالن مدير دار حتفيظ  ٭ يف حمافظة نابل�ض: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
ر ع�سام فهمي االأزعر بعد ا�ستدعائه للمقابلة، علمًا اأّن االأزعر  القراآن الكرمي االأ�سري املحرَّ
ر اأحمد فوؤاد  تعّر�ض لالختطاف واال�ستدعاء عدة مرات �سابقًا، كما اختطفت االأ�سري املحرَّ
قط من بلدة مادما بعد مداهمة منزله. ويف بلدة ع�سرية ال�سمالية اختطفت اأجهزة اأمن 
من  �سويل  عمر  حممد  اأخيه  اختطاف  من  يوم  بعد  ال�سويل  اأده��م  ر  املحرَّ االأ�سري  ا�ض  عبَّ



الكتاب الأ�سود )4(274 

اأم�سى قرابة اخلم�ض �سنوات يف �سجون االحتالل. كما اختطفت  اأدهم  باأّن  البلدة، علمًا 
ة �ساعات املربية اأم عامر اأبو ال�سعود من املدينة، وذلك بعد مداهمتها  االأجهزة ذاتها لعدَّ
تلك  باأّن  علمًا  املنزل،  تفتي�سها  بعد  املال  من  مبلًغا  وم�سادرتها  رفيديا،  حي  يف  منزلها 
يذكر  املبارك،  االأ�سحى  عيد  اأيام  انق�ساء  بعد  ملقّراتها  للح�سور  بالًغا  �سلمتها  االأجهزة 
ة مرات من قبل قوات االحتالل  اأنَّ منزل عائلة اأبو ال�سعود تعّر�ض للمداهمة والتفتي�ض عدَّ

ا�ض.  واأجهزة اأمن عبَّ

بتاريخ 2010/11/17م: 
بة من عائلة املختطف اأدهم ال�سويل اأّن عملية االختطاف مّتت  ٭ اأّكدت م�سادر مقرَّ
ع�سية  البلدة  اإىل  الوطنية  النجاح  عودته من جامعة  اأثناء  نابل�ض  مدينة  �سوارع  اأحد  من 
�سربًا  و�سربه  باأدهم  بالتنكيل  قاموا  االأجهزة  عنا�سر  اأّن  العائلة  اأّكدت  كما  العيد،  يوم 
مربحًا اأّدى اإىل فقده وعيه مبا�سرة، ومن ثم قامت بنقله اإىل امل�ست�سفى ب�سبب ترّدي حالته 
ا�ض كانت قد داهمت منزل ال�سويل قبل يوم من اختطافه  ال�سحية. يذكر اأّن اأجهزة اأمن عبَّ
غري اأّنه مل يكن موجودًا يف املنزل، وقد حدثت م�سادة كالمية بني عائلة ال�سويل وعنا�سر 
االأجهزة  عنا�سر  اأّن  اإالَّ  العيد،  قبيل  اختطافه  وحماولتها  املنزل  اقتحام  حول  االأجهزة 
عندهم.  اعتبار  اأّي  له  لي�ض  العيد  اقرتاب  واأّن  اختطافه،  على  م�سّرون  باأنهم  اأخربوهم 
ر ال�سويل طالب يف كلية الرتبية يف جامعة النجاح الوطنية وقد  ي�سار اإىل اأّن االأ�سري املحرَّ
ا�ض وتعر�ض حينها للتعذيب ال�سديد،  �سبق اأن تعر�ض لالختطاف من قبل اأجهزة اأمن عبَّ

علمًا اأّن ال�سويل كان قد اأم�سى قرابة االأربع �سنوات ون�سف يف �سجون االحتالل.

بتاريخ 2010/11/18م: 
٭ اأفادت منظمة حقوقية عربية بتعّر�ض ال�سحفي عامر عبد احلليم اأبو عرفة للتعذيب 
�سراحه  باإطالق  مطالبة  املحتلة،  الغربية  بال�سفة  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  �سجون  يف  ال�سديد 
و�سلت  اإنَّه  �سحفي:  بيان  يف  بريطانيا،  يف  االإن�سان  حلقوق  العربية  املنظمة  وقالت  فورًا. 
�سجن  داخل  معاملة  و�سوء  �سديد  لتعذيب  يتعّر�ض  عامر  اأنَّ  تبنّي  موؤّكدة  »معلومات  اإليها 
لت املنظمة  اأو حماميه من زيارته«. وحمَّ اأهله  اللحظة منع  خمابرات اخلليل، وحتَّى هذه 
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اأنَّ »اأفرادًا من جهاز  اأو�سلو« امل�سوؤولية الكاملة عن حياة عامر، م�سريًة اإىل  »�سلطة فريق 
بعد   2010/11/10 املوافق  االأربعاء  يوم  عامر  اعتقلوا  اخلليل  مبدينة  العامة  املخابرات 
املعتقل  والد  املنظمة عن  ونقلت  اخلليل«.  من جامعة  املنزل  اإىل  عودته  الظهر يف طريق 
عامر قوله: »بعد اأن تاأخر عامر يف العودة اإىل املنزل حاولنا االت�سال به على هاتفه النقال 
دون جدوى، وقد علمنا بعد ذلك من بع�ض املعارف اأن عامر معتقل لدى جهاز املخابرات 
العامة«. واأ�سارت اإىل اأنَّ »هذه هي املرة الثانية التي يعتقل بها عامر لدى جهاز املخابرات 
العامة، حيث اعتقل يف 2010/05/11. وتبني بعد فرتة من اعتقاله ومنع زيارته، اأن عامر 
تعر�ض خالل اعتقاله لتعذيب �سديد، وبعد اأ�سابيع عر�ض على حمكمة ع�سكرية وحكم عليه 

ملدة ثالثة اأ�سهر، واأطلق �سراحه بتاريخ 2010/08/14«.
اأبناءهم  اأّن  و�سديد وحطاب  قعدان  املختطفني  بة من عائالت  دت م�سادر مقرَّ اأكَّ ٭ 
اإّن  اجلنيد، حيث  �سجن  االأجهزة يف  قبل حمققي  من  وح�سية  تعذيب  لعمليات  �سون  يتعرَّ
خمتطفي  من  العديد  �سّد  الوح�سية  التعذيب  عمليات  من  �سّعدت  ا�ض  عبَّ اأم��ن  اأجهزة 
احلركة، وقد نقلت الطالبني يف جامعة النجاح املختطفني حمزة القرعاوي واأدهم ال�سويل 
للم�ست�سفى من جراء تدهور و�سعهم ال�سحي نتيجة للتعذيب الوح�سي الذي تعر�سوا له فور 

اختطافهم. 
بة من عائلة املختطف كرمي اأكرم �ساهني  ٭ ويف حمافظة اخلليل: اأّكدت م�سادر مقرَّ
من منطقة احلاووز يف املدينة تردي و�سعه ال�سحي يف زنازين »الوقائي« من جّراء التعذيب 
ر اأم�سى قرابة ال�سبع �سنوات يف �سجون  ال�سديد الذي يتعر�ض له، علمًا اأنَّ �ساهني اأ�سري حمرَّ
االحتالل، كما اأّكد والده باأّن كرمي ال يقوى على حتريك اإحدى يديه من جّراء ما القاه من 

قي جهاز الوقائي. تعذيب من قبل حمقِّ

بتاريخ 2010/11/19م: 
ائب نايف الرجوب من بلدة دورا باخلليل جنوب ال�سفة الغربية اأنَّ اأجهزة اأمن  ٭ اأكد النَّ
دت اإ�سقاط راية التوحيد عن اأحد م�ساجد البلدة خالل العيد. واأ�ساف النائب  ا�ض تعمَّ عبَّ
ولت�ستهدف  �سطحه  لتعتلي  امل�سجد  جدران  ت�سلقت  القوة  اإنَّ  له:  ت�سريحات  يف  الرجوب 
يافطة �سغرية ال تكاد ترى كتب عليها )ال اإله اإالَّ اهلل( واأ�سقطوها من على ظهر امل�سجد، 
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و�سط الت�سفيق من قبل باقي عنا�سر االأجهزة املوجودين يف املكان. وت�ساءل: »هل باتت 
مات؟ هل باتت كلمة التوحيد تهدد عرو�سهم؟ هل باتت توؤرقهم  )ال اإله اإالَّ اهلل( من املحرَّ
عليه  �سلَّى اهلل   � ر�سول اهلل  ملا دعاهم  العرب  نبوءة  فيهم  اأم �سدقت  وتق�ض م�ساجعهم 
و�سلَّم � اإىل قول: � ال اإله اإالَّ اهلل � قالوا: هذه كلمة تقاتلك عليها العرب والعجم، هل كلمة 

التوحيد من التحري�ض الذي يجب اأن يتوقف؟ وهل ن�ست اتفاقيات ال�سالم على ذلك؟«. 

بتاريخ 2010/11/20م: 
غيابية  اأحكامًا  الع�سكرية  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  اأ�سدرت حماكم  �سابقة خطرية،  ٭ يف 
بال�سجن بحق اأ�سرى يف �سجون االحتالل، حيث اأ�سدرت اأحكامًا بال�سجن ملدة ثالث �سنوات 
بحق االأ�سرى؛ ال�سيخ �ساكر دار �سليم من بلدة رنتي�ض، وح�سني يعقوب االأجرب، واالأ�ستاذ 
رائد حامد من قرية بيتني، واالأ�ستاذ عبد البا�سط معطان من قرية برقة. يذكر اأنَّ جميعهم 
ا�ض يف رام اهلل، ومعتقلني �سابقًا  اأم�سوا فرتة قاربت على العامني يف �سجون اأجهزة اأمن عبَّ
ات ول�سنوات طويلة لدى االحتالل ال�سهيوين، كما اأنَّ ال�سيخ �ساكر هو اأحد مبعدي  ة مرَّ عدَّ
مرج الزهور، كما �سغل االأ�ستاذ معطان من�سب مدير مكتب نائب رئي�ض الوزراء باحلكومة 
د جل�سات املحاكمة الغيابية  ا�ض يف رام اهلل ميدِّ الفل�سطينية العا�سرة. هذا وال يزال وقائي عبَّ
لالأ�سري اأ�سد مفارجة الذي اأم�سى اأكرث من عام ون�سف لديه يف �سجن بيتونيا، حيث �سرق 
ا�ض يف بيتونيا  منه وقتها مبلغ خم�سني األف دوالر. ويف �ساأن مت�سل فقد قامت اأجهزة اأمن عبَّ
الإ�سدار  متهيدًا  الع�سكرية  للمحاكم  عابود  قرية  يف  احلركة  خمتطفي  من  عدد  بتحويل 
وال�سيخ  ال�سقيقان عدي ومظفر في�سل الربغوثي  اأحكام ظاملة بحقهم، وقد عرف منهم 

اإبراهيم حممود عبد املجيد وتامر عبد اهلل اخلطيب و�سياء الربغوثي و�سقيقه. 
بة من عائلة املختطف لديها يزيد حممد  ٭ ويف حمافظة طولكرم: اأ�سارت م�سادر مقرَّ
ة اأخرى، علمًا اأنَّه خمتطف منذ اأكرث من �سهرين  اأبو دية عن حتويل ابنها اإىل التحقيق مرَّ
ا�ض  �ض لتعذيب قا�ٍض، ومتَّ حتويله للم�ست�سفى اإثر ذلك. كما ا�ستدعت اأجهزة اأمن عبَّ وقد تعرَّ
ر ال�سحفي �سامي العا�سي للمقابلة فور االإفراج عنه من �سجون االحتالل بعد  االأ�سري املحرَّ
اعتقال اإداري ا�ستمر لثالث �سنوات، ي�سار اإىل اأّن العا�سي تعّر�ض لالختطاف من قبل اأجهزة 

اأمن �سلطة فريق اأو�سلو قبل انتفا�سة االأق�سى، واأم�سى ثالث �سنوات يف االأ�سر حينها. 
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بتاريخ 2010/11/21م: 
لكوادر  اال�ستدعاءات  ع�سرات  بتوزيع  ا�ض  عبَّ قامت »خمابرات«  القد�ض:  ق�ساء  ٭ يف 

وعنا�سر حما�ض يف بلدتي العيزرية واأبو دي�ض وطالب جامعة القد�ض اأبو دي�ض.
حممود  واليته  املنتهية  ال�سلطة  لرئي�ض  ال�سيا�سي  -امل�ست�سار  حماد  ن�مر  اعترب  ٭ 
ابقة اأن�َّها »اأخطاء يجب عدم  ا�ض - اأنَّ املقاومة الفل�سطينية امل�سلحة خالل االأعوام ال�سَّ عبَّ
تكرارها«. واأ�ساف حماد يف مقابلة ن�سرتها �سحيفة اجلمهورية امل�سرية االأحد )11/21(: 
اللجوء  اأخطاء  ارتكاب  ل�عدم  املا�سي  من  الفل�سطيني  اجلانب  ي�ستفيد  اأن  ال�سروري  من 
»ن�حن  ال�سيا�سي:  امل�ست�سار  وتابع  و�سفه.  حدِّ  على  مقاومة،  البع�ض  اه  �سمَّ لو  حتَّى  للعنف 
�سنلجاأ اإىل اأ�ساليب اأخرى من املقاومة ال تعطي ذريعة لالحتالل، وهي املقاومة ال�سعبية، 
ومقاطعة منتجات امل�ستوطنات، واالأهم من ذلك كيف نحافظ على بقاء ال�سعب الفل�سطيني 

على االأر�ض«. 

بتاريخ 2010/11/22م: 
٭ قام جهاز املخابرات يف نابل�ض با�ستدعاء املربية جهاد فتحي دويكات للمقابلة، ويذكر 
دت م�سادر من  ا�ض. واأكَّ اأنَّه متَّ ا�ستدعاوؤها للمقابلة �سابقًا من قبل جهاز الوقائي التابع لعبَّ
ا�ض، اأنَّ ال�سليب االأحمر اأخربهم  عائلة املربية متام اأبو ال�سعود املختطفة يف �سجون اأمن عبَّ
اأنَّ اأم عامر موجودة يف امل�ست�سفى منذ ثالثة اأيام، وما زالت هناك، وقد اأجريت لها عملية 

ق�سطرة للقلب اإثر تدهور و�سعها ال�سحي. 
فيَّا�ض يف  ا�ض-  ل�سلطة عبَّ التَّابع  تلفزيون »فل�سطني«،  االأق�سام يف  روؤ�ساء  اأحد  ٭ قال 
رام اهلل: اإنَّ اأمني �سر اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير يا�سر عبد ربه، بداأ بفر�ض اأفكاره 
واأيديولوجيته االإحلادية على �سيا�سة تلفزيون »فل�سطني« بعد اأن متكن خالل الفرتة املا�سية 
الثالث  ال�سنوات  ربه خالل  عبد  »عمل  واأ�ساف  القناة.  على  االإداري��ة  هيمنته  فر�ض  من 
املا�سية منذ توليه ملف اإدارة تلفزيون واإذاعة »فل�سطني«، على اإزاحة كل املدراء التقليديني 
داخل التلفزيون، وتعيني اأ�سخا�ض جدد وفتح املجال اأمام دخول كثري من االإعالميني الذين 
التغيريات  م�ساألة  ربه  لقد جتاوز عبد  وقال:  ربه.  لعبد  والفكري  ال�سيا�سي  للخط  ينتمون 
االإدارية، التي اأطاحت ببع�ض روؤو�ض فتح من تلفزيون »فل�سطني« اإىل م�ساألة توجيه التلفزيون 
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اأوىل  اأحد  اأن  اإىل  ه  ونوَّ التدين.  وحماربة  االإحل��اد  على  املبنية  االأيدلوجية  اأفكاره  خلدمة 
التلفزيون، هو  اأجراها يف  القرارات التي اتخذها عبد ربه عقب التغيريات االإدارية التي 
حظر توظيف اأي فتاة حمجبة حتى لو اجتازت كّل االختبارات االأخرى وكانت ذات اأولوية، 
ومنذ تويل عبد ربه لهذا امللف مل تعنّي وال فتاة حمجبة يف هيئة االإذاعة والتلفزيون. ونقل اأنَّ 
ة، ويف لقاءات مع املديرين التنفيذيني يف تلفزيون »فل�سطني«: اإنَّه  عبد ربه قال اأكرث من مرَّ
يعترب التدين واحلركات التي يطلق عليها ت�سمية »االإ�سالماوية« جزءًا من حالة »التخلف« 
د اأنَّ بث م�سل�سل مثل م�سل�سل »اجلماعة«،  التي ينبغي التخل�ض منها، على حدِّ تعبريه. واأكَّ
الذي اأثار لغطًا يف م�سر ونقدًا حتَّى من اأو�ساط العلمانيني، »ال ياأتي اإالَّ يف �سياق طبيعي ملا 
يح�سل يف تلفزيون فل�سطني من قبل عبد ربه، فهو لديه ا�ستعداد الأن ي�ستورد م�سل�سال من 

ال�سني - على حّد قوله - اإذا كان ي�سيء للتيار االإ�سالمي يف فل�سطني«.
ا�ض يف ال�سفة الغربية املحتلة الع�سرات من عنا�سر حركة  ٭ ا�ستدعت اأجهزة اأمن عبَّ
اأ�سري حمّرر من �سجون االحتالل  اأعقاب قيامهم با�ستقبال  اجلهاد االإ�سالمي، وذلك يف 
ا�ض  ال�سهيوين. واأكد خالد البط�ض، القيادي يف حركة اجلهاد االإ�سالمي، اأنَّ اأجهزة اأمن عبَّ
بال�سفة املحتلة وجهت بالغات وا�ستدعاءات الأربعني عن�سر من اجلهاد يف جنني )�سمال 
لعنا�سر  وّجهت  اال�ستدعاءاِت  اأنَّ  هاتفية  ر�سالة  يف  البط�ض،  واأو�سح  الغربية(.  ال�سفة 
�سجون  يف  �سنوات  ثماين  اأم�سى  حمّرر،  الأ�سري  ا�ستقبالهم  خلفية  على  جنني  يف  اجلهاد 

االحتالل. 

بتاريخ 2010/11/23م:
بة من عائلة املختطف ن�سال اأبو ارميلة اأنَّه متَّ نقله اإىل م�ست�سفى  ٭ اأّكدت م�سادر مقرَّ
ة له ب�سبب تدهور حالة �سحية، يذكر اأن اأبو ارميلة اأ�سري  ة فحو�سات طبيَّ رفيديا الإجراء عدَّ
حمّرر واأم�سى ما يزيد عن ال� 15 �سهرًا يف �سجون االأجهزة و�سبق اأن متَّ نقله للم�ست�سفيات 

عدة مرات. 
ا�ض حملة ا�ستدعاءات طالت الع�سرات  ٭ ويف حمافظة قلقيلية: �سنَّت اأجهزة اأمن عبَّ
من اأبناء احلركة يف املدينة قلقيلية؛ حيث متَّ ت�سليم الع�سرات ا�ستدعاءات ملراجعة جهاز 

املخابرات خالل هذا االأ�سبوع.
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بتاريخ 2010/11/24م: 
من  ن��ريوخ  مهند  املختطف  عائلة  من  مقّربة  م�سادر  اأك��دت  اخلليل:  حمافظة  يف  ٭ 
بعد  وذلك  اأريحا،  �سجن  االنفرادي يف  للعزل  بنقله  قامت  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  اأّن  اخلليل 
اإعالنه االإ�سراب عن الطعام احتجاًجا على ا�ستمرار اختطافه، يذكر اأن نريوخ طالب يف 

جامعة البوليتكنك، وهو خمتطف من منذ قرابة العامني. 

بتاريخ 2010/11/26م: 
ا�ض يف �ساعة متاأخرة منزل عمر اجلربيني )اأبو  ٭ اقتحمت عنا�سر من اأجهزة اأمن عبَّ
�سرحبيل(، وهو قيادي يف حركة املقاومة االإ�سالمية )حما�ض(، وخمتطف لديهم مبدينة 
وقد  ال�سهيوين،  االحتالل  �سلطات  لدى  معتقاًل  وكان  عامًا،   50 العمر  من  ويبلغ  نابل�ض. 
حترر قبل قرابة �سهر بعد اعتقال دام ثالث �سنوات، بينما بلغ جمموع اعتقاالته 7 �سنوات. 
ا�ض يف بلدة عقربا جنوب نابل�ض طالبًا من جامعة النجاح،  ٭ ا�ستدعت اأجهزة اأمن عبَّ
وهم: عالء �سعود طه، وم�سعب جميل بني ف�سل، و�سالح حممد بني ف�سل، ويذكر اأنَّ عالء 

وم�سعب خمتطفان �سابقًا. 
بة من عائلة املختطف حممد االأطر�ض واملوجود يف �سجن اأريحا  دت م�سادر مقرَّ ٭ اأكَّ
اأنه خ�سع ل�ساعات حتقيق طويلة فور عودته من امل�ست�سفى بعد اإجرائه لعملية جراحية دون 

ة كافية بعد العملية.  احة مدَّ اأدنى مراعاة حلالته ال�سحية وحاجته للرَّ

بتاريخ 2010/11/30م: 
اأحمد  املختطف  اأنَّ  املحافظة  عنهم يف  املفرج  من  د عدد  اأكَّ �سلفيت:  ٭ يف حمافظة 
اأنَّ و�سعه  اأكدوا  اأيام، كما  الطعام قبل 6  اإ�سراًبا عن  بداأ  ر�سمي اخلف�ض من قرية مردا 
اأنَّ اخلف�ض طالب يف جامعة النجاح الوطنية، و�سبق  ال�سعب متدهور و�سعب جدًا، يذكر 
اختطافه  اأنَّه  علمًا  اال�ستدعاءات،  ع�سرات  عن  ف�ساًل  مرات  ع�سر  من  اأكرث  اختطف  اأن 
االأخري جاء بعيد العيد بعد اأن اأفرج عنه لثالثة اأيام فقط بعد اختطاف دام 74 يومًا تعر�ض 
اأريحا  دت م�سادر مقّربة من عائلة املختطف يف �سجن  اأكَّ ال�سديد. كما  للتعذيب  خاللها 
ب�سكل كبري  ال�سحي  و�سعه  تدهور  دورا  بلدة  الفتاح عمرو من  يا�سر عبد  ر  املحرَّ االأ�سري 
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اء عمليات التعذيب وظروف االحتجاز ال�سّيئة التي يعي�سها املختطفون يف �سجن اأريحا. جرَّ
اأمن  اأجهزة  اأنَّ  فل�سطني خالدة جرار  لتحرير  ال�سعبية  اجلبهة  النائب عن  ��دت  اأكَّ ٭ 
يف  اجلبهة  ن�سطاء  من  عددًا  تعتقل  ا�ض،  عبَّ حممود  واليته  املنتهية  ال�سلطة  رئي�ض  ا�ض  عبَّ
ال�سفة الغربية ومن ف�سائل اأخرى. ودعت جرار اإىل وقف التن�سيق االأمني بني اأجهزة اأمن 
اأمن  اأجهزة  »اإنَّ  وقالت  املقاومة«.  هدم  اإىل  يهدف  »الذي  ال�سهيوين،  واالحتالل  ا�ض  عبَّ
ا�ض الفل�سطينية تطبق خطة خارطة الطريق والتي ين�ّض البند االأول بها على مالحقة  عبَّ
خاليا »االإرهاب« اأي املقاومة الفل�سطينية، وهدمها«. واأو�سحت اأنَّ التن�سيق االأمني بال�سفة 
الغربية »هو اتفاق يطبق على اأعلى امل�ستويات تقوم ال�سلطة مبوجبه مبالحقة املقاومني، وما 
يثبت ذلك اأي�سًا اعتقاالت يقوم بها جي�ض االحتالل ل�سبان بعد االإفراج عنهم من �سجون 
ا�ض وكذلك العك�ض«. وقالت جرار »اإنَّ ال�سلطة الفل�سطينية تعتقل مقاومني  اأجهزة اأمن عبَّ
من حما�ض واجلهاد االإ�سالمي وال�سعبية وغريها، وحتى اأنها تعتقل الن�ساء«، الفتة النظر 
ا�ض توا�سل حملتها امل�ستمرة واملتوا�سلة على اأبناء ومنا�سري اجلبهة  اإىل اأن اأجهزة اأمن عبَّ

ال�سعبية وحركة حما�ض يف جميع حمافظات ال�سفة.
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في شهر كانون األول/ ديسمبر:

بتاريخ 2010/12/5م: 
االأجهزة   تلك  نقلت  ا�ض،  عبَّ اأمن  اأجهزة  �سجون  يف  التعذيب  ا�ستمرار  على  تاأكيدًا  ٭ 
جمد  منهم:  وُعرف  رفيديا،  م�ست�سفى  اإىل  اجلنيد  �سجن  من  لديها  املختطفني  من  �ستة 
ماهر عبيد امل�سرب عن الطعام منذ 10 اأيام، و خ�سر اأبو ال�سعود )16 عاما( جنل املربية 
متام اأبو ال�سعود واملختطفة منذ قرابة الثالثة اأ�سابيع. وا�ستمرارًا مل�سل�سل االأحكام الظاملة، 
ا�ض اأحكاما بال�سجن على عدد من اأبناء حما�ض، عرف  اأ�سدرت حمكمة ع�سكرية تابعة لعبَّ
ل� 14  بال�سجن  واأ�سدرت �سده حكما  املدينة،  ارميلة من  اأبو  ر ن�سال  االأ�سري املحرَّ منهم: 
�سهرا، كما اأ�سدرت حكما يق�سي باالكتفاء باملدة على املختطف مفيد حممود مو�سى من 
ا�ض  ا�ض. كما وا�سلت اأجهزة اأمن عبَّ زواتا، علما اأنه اأم�سى قرابة العامني يف �سجون اأمن عبَّ
ا�ستدعاء العديد من اأبناء واأن�سار حما�ض، حيث ا�ستدعت قا�سم وليد �سباعنة، واحتجزته 
6 �ساعات، قبل اأن تفرج عنه الحقا على اأن يعود للمقابلة، كما ا�ستدعت حمد عو�ض اجلّمال 

من املدينة، علما اأنه متَّ ا�ستدعاوؤه اأكرث من 6 مرات خالل االأ�سبوعني املا�سيني. 

بتاريخ 2010/12/8م: 
بنزيف  والدته  اإ�سابة  بدران  اهلل  اأ�سد  املختطف  عائلة  من  بة  مقرَّ م�سادر  ��دت  اأكَّ ٭ 
ا�ض ال�ّسماح لها بزيارة ابنها، علما باأنَّ بدران خمتطف  بالدماغ بعد رف�ض اأجهزة اأمن عبَّ

منذ قرابة ال�سهر، وهو �سقيق ال�سهيدين فواز و�سيف اهلل بدران.

بتاريخ 2010/12/9م: 
بة من عائلة املختطف امل�سرب عن الطعام  دت م�سادر مقرَّ ٭ يف حمافظة اخلليل: اأكَّ
و�سام القوا�سمي نقله اإىل م�ست�سفى رام اهلل بعد تدهور حالته ال�سحية ب�سكل كبري، علمًا 
رفاقه  بت�ستيت  قيامها  بعد  اأريحا  �سجن  ا�ض يف  عبَّ اأبقته خمابرات  الذي  الوحيد  باأنَّه هو 
ة �سجون يف خمتلف حمافظات ال�سفة. كما اأّكدت م�سادر  امل�سربني عن الطعام اإىل عدَّ
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ر �سعد ال�سلعو�ض من  حفي �سامي العا�سي واالأ�سري املحرَّ مقربة من عائلتي املختطفني ال�سّ
املدينة تعر�سها لعمليات تعذيب وح�سية اأثناء جوالت التحقيق املتوا�سلة، يذكر اأّن العا�سي 
وال�سلعو�ض اختطفا بعد اأيام من االإفراج عنهما من �سجون االحتالل بعد اأن اأم�سيا قرابة 

الثالث �سنوات يف االعتقال االإداري يف �سجون االحتالل. 

بتاريخ 2010/12/11م: 
اخلريية  اجلمعية  ع�سو  منزل  ا�ض  عبَّ اأم��ن  اأجهزة  اقتحمت  اخلليل:  حمافظة  يف  ٭ 
االإ�سالمية لالأيتام يف بيت اأوال االأ�ستاذ جمال العدم وعاثت فيها ف�سادًا، ثم قامت بت�سليمه 

ات.  ة مرَّ بالغًا للح�سور ملقراتها، يذكر اأّن االأجهزة ا�ستدعت كّل اأع�ساء اجلمعية عدَّ
ا�ض الع�سرات من عنا�سرها  ٭ ويف حمافظة قلقيلية: ن�سرت عنا�سر من اأجهزة اأمن عبَّ
ة مناطق واأحياء يف املدينة لياًل، وذلك من اأجل منع اأّي مظاهر لالنطالقة،  امللثمة يف عدَّ

ايات. واختطاف كّل من يحاول كتابة ال�سعارات اأو تعليق الرَّ

بتاريخ 2010/12/12م: 
�سامي  املختطف  ال�سحفي  عائلة  من  بة  مقرَّ م�سادر  ��دت  اأكَّ نابل�ض:  حمافظة  يف  ٭ 
د عدٌد من املفرج عنهم اأّن ال�سحفي  العا�سي منع عائلته من الزيارة منذ اختطافه، كما اأكَّ

العا�سي ما زال يتعّر�ض للتعذيب ال�سديد اأثناء التحقيق معه.
٭ ويف حمافظة بيت حلم: اأّكدت م�سادر مقّربة من عائلة خالد دعدوع من اخل�سر 
ا�ض منذ قرابة االأ�سبوعني اأنه اأجريت له عملية ق�سطرة، واأعيد بعد  املختطف لدى وقائي عبَّ

انتهائها بيوم اإىل اأقبية التحقيق يف �سجن الوقائي.

بتاريخ 2010/12/13م:
ا�ض العديد من البلدات والقرى يف حمافظة  ٭ اقتحمت قوة م�سرتكة من اأجهزة اأمن عبَّ
وعبثت  الفل�سطينية  واملنازل  والنوادي  وامل�ساجد  املوؤ�س�سات  من  العديد  وداهمت  اخلليل، 
مبحتوياتها، وذلك بحجة اإحباط اأية فعاليات حلركة املقاومة االإ�سالمية حما�ض يف ذكرى 
انطالقتها ال�23. وقال �سهود عيان: اإن عنا�سر تلك االأجهزة اقتحموا بلدة اإذنا غرب اخلليل 
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اإىل  ونقلوهم  البلدة  اأبناء  من  العديد  واختطفوا  املواطنني  منازل  من  الع�سرات  وداهموا 
مراكز التوقيف يف مدينة اخلليل، كما قاموا بتفتي�ض م�سجد اأحمد يا�سني وعاثوا مبحتوياته 
ف�سادًا. واأ�سافت امل�سادر ذاتها اأنَّ عنا�سر من تلك االأجهزة اقتحموا البلدة اأي�سًا و�سلَّموا 
الع�سرات من املواطنني طلبات ح�سور اإىل مقراتهم، ويف بلدة ال�سيوخ �سرق اخلليل قامت 
ا�ض مبداهمة البلدة واأجرت اأعمال تفتي�ض يف مقر اجلمعية اخلريية  عنا�سر اجهزة اأمن عبَّ
االإ�سالمية وعبثت مبحتوياتها وقامت بتفتي�ض خمازن البناء اجلديد يف منطقة الربن�ض، 
وداهمت اأي�سا م�سجد اأبو بكر ال�سديق يف البلدة بحجة البحث عن رايات اأو بيانات حلركة 
حما�ض. كما قامت اأي�سا باقتحام بلدة �سعري �سمال �سرق اخلليل وعبثت مبحتويات نادي 
�سباب �سعري الريا�سي. اإىل ذلك قامت هذه االأجهزة بتوزيع بالغات للمئات من املواطنني 
ا�ض وذلك الإحباط اأية فعاليات اأو ن�ساط قد تقوم بها  للح�سور اإىل مقرات اأجهزة اأمن عبَّ

حركة حما�ض بال�سفة املحتلة. 
الوقائي  ا�ض يف مقر  اأمن عبَّ اأجهزة  اأنَّ عنا�سر   - احتجازهم  اأفاد مواطنون - متَّ  ٭ 
احتجزوا املئات من قيادات وعنا�سر حركة حما�ض يف مقراتهم يومّيا من ال�ساعة الثامنة 
والن�سف �سباحًا وحتَّى اخلام�سة م�ساًء، واأّكدوا تعّر�ض الع�سرات منهم لل�سبح واالإهانات 
والوقوف الأكرث من �سبع �ساعات ووجوههم اإىل احلائط وحتت وطاأة الربد القار�ض واجلوع. 
٭ ذكر �سهود اأنَّ عنا�سر الوقائي كانوا يقومون باأعمال ت�سلية على ال�سبان املحجوزين 
فيقومون ب�سبحهم يف زنازين واإجبارهم على رفع اأيديهم اإىل االأعلى وهم يحملون البي�ض 

يف اأكفهم، فيما �سبح عدد منهم على اأبواب احلمامات. 
ا�ض اأكرث من 150 من ن�سطاء واأن�سار  ٭ يف حمافظة رام اهلل، ا�ستدعت اأجهزة اأمن عبَّ
اأنه مت احتجازهم  اأّكد العديد منهم  احلركة يف مدينتي رام اهلل والبرية وقراهما، حيث 
اأنَّ خلفية  عنهم  املفرج  اأ�سار  كما  ال�سديد،  واملطر  الربد  من  الرغم  على  ل�ساعات طويلة 
فعاليات  اأي  ح��دوث  عدم  �سمان  اأج��ل  من  تهديدهم  مت  حيث  وا�سحة  كانت  اال�ستدعاء 

لالنطالقة يف ال�سفة. 
طالت  وا�سعة  ا�ستدعاءات  حملة  ا�ض  عبَّ اأم��ن  اأجهزة  �سنَّت  اخلليل،  حمافظة  يف  ٭ 
امل�ساجد يف خميم  واقتحام عدد من  اأن�سار احلركة، كما قامت مبداهمة  الع�سرات من 

العروب وقرية الربج وقامت بتفتي�سها والعبث مبحتوياتها. 
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ا�ض حملة ا�ستدعاءات  اأمن حممود عبَّ اأجهزة  اأريحا ونابل�ض، �سنَّت  ٭ ويف حمافظتي 
رين، ومن تعّر�سوا لالختطاف  وا�سعة طالت الع�سرات من اأن�سار احلركة من االأ�سرى املحرَّ

�سابقا.
ا�ض بقطع بث اإذاعة  دت م�سادر عديدة يف حمافظة نابل�ض قيام اأجهزة اأمن عبَّ ٭ اأكَّ
القراآن الكرمي يف املحافظة بناًء على قرار �سدر من النائب العام يف ال�سفة. كما قامت 
تلك االأجهزة بطرد كّل املوظفني العاملني فيها بالقوة بعد اإغالق مقر االإذاعة نهائيًا تطبيقًا 

ادر عن النائب العام.  للقرار ال�سَّ

بتاريخ 2010/12/14م: 
ا�ض الع�سرات من كوادر حما�ض واأن�سارها للتَّحقيق معهم،  ٭ ا�ستدعت اأجهزة اأمن عبَّ
كما منعت تلك االأجهزة عائلة املختطف االإعالمي يزيد خ�سر من بلدة دير الغ�سون �سمال 
اأ�سبوعني مع  اأكرث من  الوقائي بطولكرم، وهو خمتطف منذ  طولكرم من زيارته يف مقر 
واملخابرات  الوقائي  �سجون  على  موّزعني  واأن�سارها  حما�ض  ك��وادر  من  ثالثني  من  اأكرث 

واال�ستخبارات يف طولكرم و�سجن اجلنيد بنابل�ض.

بتاريخ 2010/12/15م:
قريتي  يف  اختطافات  حملة  ا�ض  عبَّ حممود  اأمن  اأجهزة  �سنَّت  نابل�ض  حمافظة  يف  ٭ 
النجاح الوطنية،  مادما وبيت فوريك؛ حيث ُعرف من املختطفني ثالثة من طلبة جامعة 
نزار من  ر مر�سي  املحرَّ واالأ�سري  فوريك،  بيت  مليطات من  وثائر  ن�سا�سرة  وهم: حممد 
ر حذيفة فريد زيادة  مادما، كما اختطفت الطالب يف جامعة القد�ض املفتوحة االأ�سري املحرَّ
ا�ض، منزل ال�سيخ  من مادما. كما اقتحم ع�سرات من عنا�سر »الوقائي« التابع ملحمود عبَّ
�سعيد بالل مبنطقة رفيديا مبدينة نابل�ض �سمال ال�سفة الغربية. وقالت م�سادر مطلعة: 
ا�ض اقتحمت املنزل وعاثت به ف�سادا بعد اأن قامت بتفتي�سه  اإنَّ عنا�سر من اأجهزة اأمن عبَّ
ا�ض اقتحمت املنزل دون �سابق اإنذار، وهو  تفتي�سا دقيقا، واأ�سارت امل�سادر اإىل اأنَّ قوات عبَّ
ما ت�سبب يف خلق حالة من الذعر واخلوف لدى اأهل املنزل. يذكر اأّن االختطافات يف قرية 
بيت فوريك جاءت بعد مداهمة تلك االأجهزة للقرية واقتحامها م�سجد ال�سهيد ح�سن البنا، 
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وم�سادرتها لرايات التوحيد وعدد من حمتويات امل�سجد، كما اختطفت من ذات القرية 
اأّن خطاطبة  علما  عاما(  ن�سا�سرة )18  �سبحي  والفتى  �ساجد خطاطبة  ر  املحرَّ االأ�سري 

خمتطف �سابق. 
ا�ض حملة اختطافات يف املدينة وقرية  اأمن عبَّ اأجهزة  ٭ ويف حمافظة قلقيلية: �سنَّت 
اأبو �سالح، ومهدي حممد  اأ�سرى حمّررين، وهم: �سامي عناب، و�سهاب  حبلة طالت �ستة 
خري نزال، و�سهاب جمال داوود من املدينة، ومنذر ال�ساعر، وعلي اجلدع من حبلة، يذكر 

اأنهم جميعا تعر�سوا لالختطاف �سابقا. 
ا�ض من املدينة كاّل من براء  ٭ ويف حمافظة �سلفيت: اختطفت اأجهزة اأمن حممود عبَّ
فتا�ض، وحممد عبد الكرمي، وحممد بديع، وم�سعب ا�ستية، وحممد زبيدية، واأمني �سليم، 
علما اأن م�سعب هو �سقيق املختطف الفتى م�سلم ا�ستية )12 عاما( الذي اختطف مع والده 
ر �سعد مرعي،  اأول اأم�ض من داخل مدر�سته، واختطفت من قراوة بني ح�سان االأ�سري املحرَّ

وعبد الرحمن مرعي، علمًا اأنَّ �سعد خمتطف �سابق. 
د  ا�ض الطالب يف جامعة القد�ض حممَّ ٭ ويف حمافظة رام اهلل: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ

نوح عبد العزيز هري�ض من بيتونيا. 
بعد  املدينة  من  ال�سر�سور  يو�سف  ر  املحرَّ االأ�سري  اختطفت  اخلليل:  ٭ ويف حمافظة 

ا�ستدعائه للمقابلة. 
يف  والطالب  ر  املحرَّ االأ�سري  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  اختطفت  حلم:  بيت  حمافظة  ويف  ٭ 
اأنَّه  علمًا  للمقابلة  ا�ستدعائه  بعد  رباح  مراح  قرية  من  ال�سيخ  مو�سى  البوليتكنك  جامعة 

خمتطف �سابق.

بتاريخ 2010/12/16م: 
٭ يف حمافظة رام اهلل: وا�ستمرارًا مل�سل�سل االأحكام الظاملة اأ�سدرت حمكمة ع�سكرية 
ا�ض - فيَّا�ض ُحكَمنينْ بال�سجن على املختطفني املحامي �سامر �سليمان  تابعة الأجهزة اأمن عبَّ
من مردا وال�سيخ عبد اجلواد اجنا�ض من خربثا بني م�سباح، حيث حكمت على املحامي 
�سامر �سليمان بال�سجن ملدة عام ون�سف وعلى ال�سيخ عبد اجلواد اجنا�ض بال�سجن لت�سعة 
�سهور، علمًا اأّن املختطف �سليمان اأم�سى اأكرث من ثمانية �سهور يف �سجن الوقائي يف بيتونيا، 
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ا�ض اختطافه قبل اأيام، كما ي�سار اإىل  ومتَّ االإفراج عنه بكفالة مالية �سابقًا، واأعاد وقائي عبَّ
ا�ض واأفرج عنه بعد  اأنَّ ال�سيخ عبد اجلواد اجنا�ض اأم�سى ت�سعة اأ�سهر يف �سجون اأمن عبَّ

حماكمته.

بتاريخ 2010/12/17م:
اإماتني  قرية  ا�ض  عبَّ خمابرات  عنا�سر  من  الع�سرات  اقتحم  قلقيلية:  حمافظة  يف  ٭ 
منت�سف الليل، وقاموا مبداهمة العديد من املنازل وا�ستدعوا للمقابلة 10 �سبان، ثم قاموا 
باأخذ العديد منهم اإىل �ساحة املجل�ض القروي، وهناك انهالوا عليهم بال�سرب بتهمة رفع 

وتعليق رايات حما�ض مبنا�سبة ذكرى االنطالقة. 
٭ ويف حمافظة �سلفيت: اأكدت م�سادر مقّربة من عائلة املختطف اأحمد ر�سمي اخلف�ض 
رف�ض تلك االأجهزة االإفراج عن جنلها للم�ساركة يف ت�سييع وعزاء جدته املتوفاة، علما اأّنه 

طالب يف جامعة النجاح وخمتطف منذ قرابة الثالثة اأ�سهر.

 بتاريخ 2010/12/19م:
٭ اأّكد مقربون من عائلة ع�سو بلدية �سعري االأ�ستاذ حكيم حممود �ساللدة )47 عامًا(، 
دورا  انفرادي مبدينة  �سجن  اأيام يف  بعزله منذ عدة  قامت  ا�ض  لعبَّ التابعة  املخابرات  اأن 
جنوب اخلليل، ال�سّيما واأنَّ �ساللدة خمتطف منذ اأكرث من ع�سرة اأيام، ويعاين من و�سع 

�سحي �سعب للغاية. 
حما�سري  من  العديد  للمقابلة  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  ا�ستدعت  نابل�ض  حمافظة  ويف  ٭ 
جامعات النجاح الوطنية، وعرف منهم: م�سطفى ال�سنار، وخ�سر �سوندك، ونزار عورتاين، 
وحممد اأبو جعفر، وفريد اأبو�سهري، وحممد النوري؛ يذكر اأّن ا�ستدعاءهم ياأتي بالتزامن 
ة االمتحانات النهائية يف اجلامعة، كما ي�سار اإىل اأّنهم جميعًا تعّر�سوا لالختطاف  مع مدَّ

�سابقًا، ومنهم من تعّر�ض للتعذيب ال�سديد اأثناء التحقيق معه.

بتاريخ 2010/12/20م: 
٭ اأكدت م�سادر مقّربة من عائلة املختطف عمر اأبو ليل نقله اإىل امل�ست�سفى الوطني يف 
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املدينة ب�سبب تدهور حالته ال�سحية من جّراء التعذيب وظروف االحتجاز ال�سيئة. 
ا�ض وللمرة الثانية على التوايل زوجة  ٭ ويف حمافظة �سلفيت: ا�ستدعت اأجهزة اأمن عبَّ
امي عبد اهلل الديك، وقامت بالتحقيق معها حول م�سادر رزقها، واإن كانت  ال�سهيد الق�سَّ
قام  قد  كان  املخابرات«،  »جهاز  ي�سّمى  ما  اأنَّ  علما  حما�ض،  حركة  من  اأم��وال  اأي  تتلقى 

بتفتي�سها ب�سكل مذل قبل التحقيق معها اأثناء عودتها من اأداء فري�سة احلج. 
٭ اأعربت جنائب اأبو ال�سعود ابنة املربية متام اأبو ال�سعود املختطفة لدى اأجهزة اأمن 
ا�ض يف ال�سفة الغربية عن قلقها البالغ جتاه تدهور  رئي�ض ال�سلطة املنتهية واليته حممود عبَّ
�ض  تتعرَّ والدتها  اأنَّ  واأكدت  �سهر.  اأكرث من  منذ  �سجن جنيد  املختطفة يف  والدتها  �سحة 
لتعذيب نف�سي �سديد، ورمبا لتعذيب ج�سدي، بدليل اإجرائها عملية جراحية بعد اختطافها 
باأيام؛ حيث اختطفت وهي ب�سحة جّيدة جدًا. وا�ستغربت منعها من قبل جهاز املخابرات 
من زيارة والدتها منذ اختطافها وحتى االآن، داعية كافة االأطراف والف�سائل الفل�سطينية 
اأن  ا�ستطاعت  اأنها  اإىل  ولفتت  والدتها،  عن  ال�سريع  االإف��راج  اأجل  من  العاجل  بالتدخل 
تتحدث لوالدتها هاتفيا فقط منذ اختطافها. ومل تخِف »جنائب« خ�سيتها وخوفها ال�سديد 
على حياة والدتها، وقالت: اإنَّها بحاجة ما�سة لالطمئنان عليها واإنهاء معاناتها، واأنَّ ذلك 
املحتلة.  ال�سفة  يف  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  �سجون  من  عنها  باالإفراج  اإالَّ  يتحقق  اأن  ميكن  ال 
اأمن  اأجهزة  قبل  اعتقالها من  ي�ستدعي  �سيء  اأّي  تفعل  والدتها مل  اأنَّ  ال�سعود  اأبو  ��دت  واأكَّ
ا�ض العتقاالت  ا�ض يف ال�سفة املحتلة، معربة عن قلقها البالغ من جتاوز اأجهزة اأمن عبَّ عبَّ
ا تتجراأ على اعتقال مزيد  الذكور وال�سروع يف اعتقال الن�ساء، مبّينة اأنَّ تلك االأجهزة رمبَّ

من الن�ساء يف ال�سفة املحتلة على غرار اختطاف والدتها.

بتاريخ 2010/12/23م: 
ا�ض حملتها �سد الن�ساء؛ حيث ا�ستدعت  ٭ يف حمافظة �سلفيت: وا�سلت اأجهزة اأمن عبَّ

ال�سيدة دالل جوهر حنني من بلدة ا�سكاكا بعد عودتها من احلج. 
ا�ض يف نابل�ض  ٭ وا�ستمرارًا مل�سل�سل االأحكام الظاملة، اأ�سدرت حمكمة ع�سكرية تابعة لعبَّ
�سعيد حمد مرعي من قراوة  النجاح  الطالب يف جامعة  اأ�سهر على  ل�ستة  بال�سجن  حكما 
ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  �سجون  اأ�سهر يف  ة  واأم�سى عدَّ �سابق،  اأنه خمتطف  علما  بني ح�سان، 
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امي رمزي مرعي واملحكوم ملدة 14عامًا  اأنه �سقيق االأ�سري الق�سَّ اإىل  - فيَّا�ض، كما ي�سار 
ون�سف العام. 

بتاريخ 2010/12/24م: 
د الوزير ال�سابق يف احلكومة الفل�سطينية و�سفي قبها اأنَّ عنا�سر يتبعون ل�سلطة  ٭ اأكَّ
ا�ض - فيَّا�ض يف ال�سفة الغربية ا�ستوقفوه هو والقيادي خالد احلاج بينما كانا متوجهني  عبَّ
التي كانوا ي�ستقلونها  ال�سيارة  الأداء �سالة اجلمعة، حيث قاموا ب�سحب هوياتهم وتفتي�ض 
بعد اأن اأخذوا الهاتف النقال من القيادي احلاج. واأو�سح قبها يف ت�سريح له اأنه يتعّر�ض 
تلك  عنا�سر  اأنَّ  اإىل  م�سريًا  املبارك،  االأ�سحى  عيد  بعد  من  املراقبة  واملتابعة  للمالحقة 
االأجهزة ي�سّيقون عليه وعلى �سيوفه ويالحقونه ويراقبونه يف كل مكان. واأكد الوزير قبها 
اأنَّ هوؤالء العنا�سر اأ�ساوؤوا للقيادي خالد احلاج ومل يراعوا مكانته، مبّينا اأنَّ هذه الت�سرفات 

ا�ض وحريتهم يف التنقل.  التي وقعت معهم اليوم تاأتي يف نطاق الت�سييق على النَّ
من  اجلنيد  ب�سجن  طولكرم  حمافظة  من  املختطفني  ا�ض  عبَّ اأم��ن  اأجهزة  منعت  ٭ 
الزيارة، حيث حرم اأكرث من 15 خمتطفًا، غالبيتهم من طلبة جامعة النجاح الوطنية من 
بحجٍج  املتوا�سل  والتعذيب  لل�سبح  �سوا  تعرَّ بهم، حيث  االت�سال  اأو  وزيارتهم  اأهلهم  روؤية 
واهية. كما حرم عدٌد من املختطفني يف مقرات تلك االأجهزة يف طولكرم من الزيارة، منهم 
االإعالمي يزيد خ�سر، واملهند�ض اأحمد اجليو�سي الذي يتعر�ض للتعذيب ال�سديد، وكذلك 
ن�جليه  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  ت�ختطف  الذي  القرعاوي،  فتحي  النائب  ن�جل  حازم قرعاوي، 

االآخرين حمزة وبراء يف �سجن اجلنيد بنابل�ض. 

بتاريخ 2010/12/25م: 
رام  االإ�سالمية حما�ض يف  املقاومة  ون�سطاء حركة  قيادات  اأبرز  الع�سرات من  د  اأكَّ ٭ 
ال�سلطة  رئي�ض  ا�ض  عبَّ ملحمود  التابعة  العامة  املخابرات  قبل  من  ا�ستدعاوؤهم  متَّ  اأنَّه  اهلل 
واإخبارهم  اأ�سرفوا على ا�ستدعائهم بتهديدهم  املنتهية واليته، حيث قام ال�سباط الذين 
اختيار  �سمنها  من  و�سيكون  لتعبئتها،  عليهم  خا�سة  ا�ستمارات  توزيع  �سيتم  �سوف  باأنَّه 
الدولة الذين �سُيبعدون لها. وقد ُعرف من الذين متَّ ا�ستدعاوؤهم كلٌّ من: ال�سيخ ح�سني اأبو 
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كويك، والدكتور عزيز كايد، واأ�سامة احلمد، وحممد عمر حمدان، وخالد غيظان، وخليل 
برافيلي، واأحمد زيد، ويو�سف كفاية، واإ�سماعيل الواوي، وخلدون الربغوثي، وغريهم. 

بتاريخ 2010/12/26م:
اأمن  الأجهزة  تابعة  ع�سكرية  حمكمة  اأ�سدرت  الظاملة  االأحكام  مل�سل�سل  ا�ستمرارًا  ٭ 
ا�ض ُحكمنينْ بال�سجن خلم�سة اأ�سهر على املختطفنينْ مو�سى عابد ويا�سر اإبراهيم االأزعر  عبَّ

ران من �سجون االحتالل.  من بلدة قبالن، علما اأّنهما اأ�سريان حمرَّ
للكتلة االإ�سالمية  ال�سابق  دت م�سادر مقّربة من عائلة املمثل  اأكَّ ٭ ويف �ساأٍن مت�سل، 
يف جامعة النجاح عبد الرحمن ا�ستية من بلدة �سامل اأّن ا�ستية قد بداأ اإ�سرابًا عن الطعام 
احتجاجًا  ياأتي  اإ�سرابه  اأنَّ  موؤّكدين  فقط،  ال�سوائل  بتناول  مكتفيًا  اأ�سبوع،  من  اأكرث  منذ 
منذ  خمتطف  ا�ستية  اأّن  اإىل  ي�سار  املختطفون،  فيها  ُيحتجز  التي  ئة  ال�سيِّ الظروف  على 
قرابة الثالثة اأ�سهر ون�سف ال�سهر، وهو اأ�سري حمّرر، وخمتطف �سابق لدى االأجهزة ذاتها 
ات، وقد حرمته اختطافات تلك االأجهزة املتكّررة من اإمتام العديد من الف�سول  ة مرَّ عدَّ

الدرا�سية يف اجلامعة.

بتاريخ 2010/12/27م: 
ما  اأّن �سباط  دباب�سة من طلوزة  املختطف جعفر  اأّكدت م�سادر مقّربة من عائلة  ٭ 
اأّن  ويذكر  ومتوا�سلة،  وح�سية  تعذيب  عمليات  بحقه  ميار�سون  املخابرات«  »جهاز  ى  ي�سمَّ

ات لدى قوات االحتالل.  ة مرَّ ر اعتقل عدَّ دباب�سة اأ�سري حمرَّ

بتاريخ 2010/12/28م: 
امل�ست�سفى  اإىل  نقله  امل�سري  عامر  املختطف  عائلة  من  بة  مقرَّ م�سادر  اأك��دت  ٭ 
اأ�سري  وهو  اأ�سهر،  الثالثة  يقارب  ما  منذ  امل�سري خمتطف  اأنَّ  يذكر  املدينة،  الوطني يف 
ات، ويف ال�سياق ذاتها اختطفت  ة مرَّ حمّرر وطالب يف جامعة النجاح وخمتطف �سابق لعدَّ
من  بة  مقرَّ م�سادر  اأك��دت  كما  للمقابلة.  ا�ستدعائه  بعد  امل�سري  معاذ  �سقيقه  االأجهزة 
عائلة املختطف املمر�ض اأ�سرف حت�سني ال�سويل من ع�سرية ال�سمالية نقله اإىل امل�ست�سفى، 
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علما اأنه خمتطف منذ ما يزيد عن ال�سهر، حيث مّت اختطافه من مكان عمله يف م�ست�سفى 
يوم  الزيارة منذ اختطافه م�ساء  املمنوع من  ال�سويل  اأدهم  �سقيق املختطف  رفيديا، وهو 

وقفة عرفة 2010/11/15م. 

بتاريخ 2010/12/29م: 
دت م�سادر مقّربة من عائلة املختطف ال�سيخ �سامي �سعادة بني ف�سل من قرية  ٭ اأكَّ
عقربا )50 عامًا( تعّر�سه للتعذيب ال�سديد يف �سجن اجلنيد، يذكر اأّن بني ف�سل خمتطف 

ات.  ة مرَّ منذ اأ�سبوعني، وهو اأ�سري حمّرر، وخمتطف �سابقًا عدَّ
اأمن  الأجهزة  تابعة  ع�سكرية  حمكمة  اأ�سدرت  الظاملة  االأحكام  مل�سل�سل  وا�ستمرارًا  ٭ 
ا�ض - فيَّا�ض اأحكامًا بال�سجن على ثالثة من خمتطفي احلركة من خميم الفوار، حيث  عبَّ
ر اأحمد بطاح، واالأ�ستاذ راأفت حممد  اأ�سدرت حكمني بال�سجن ل� 10 اأ�سهر على االأ�سري املحرَّ
املهند�ض  ر  املحرَّ االأ�سري  على  اأ�سهر   6 ل�  بال�سجن  حكمًا  اأ�سدرت  كما  ال�سوابكة،  عبداهلل 
ا�ض منذ ثالثة اأ�سهر يف �سجن  اأ�سامة حممد النجار، علمًا اأّنهم خمتطفون لدى وقائي عبَّ

اأريحا، وقد ُعقدت املحكمة ب�سكل مفاجئ دون علم املختطفني اأو اأيٍّ من ذويهم. 

بتاريخ 2010/12/30م: 
اأن�سار حركة  اأكرث من ع�سرين خمتطفًا من  نابل�ض  ا�ض يف  اأمن عبَّ اأجهزة  اأحالت  ٭ 
قبل  من  عنهم  باالإفراج  ق��رارات  �سدور  من  الّرغم  على  الع�سكرية،  املحاكم  اإىل  حما�ض 
ا�ض« رف�ض االإفراج عنهم وقام بتحويلهم للمحاكمة. وقال  النيابة الع�سكرية، اإالَّ اأنَّ »وقائي عبَّ
اأهايل املختطفني: اإنَّهم كانوا ينتظرون االإفراج عن اأبنائهم بني الفينة واالأخرى، خ�سو�سًا 
هم  اأنَّهم ح�سلوا على قرارات االإفراج لي�ض من املحكمة العليا بل من النيابة الع�سكرية، ولكنَّ
فوجئوا بتحويل املختطفني اإىل للمحاكمة وتعيني حمكمة لهم بتاريخ 2011/1/19م. وُعرف 
من بني املختطفني كلٌّ من: عالء خ�سر )37 عامًا( وفرا�ض جرار )37 عامًا( من جنني، 
اأم�سيا �سبعة ع�سر عامًا يف �سجون االحتالل، حممد االأغرب )23  اأ�سريان حمّرران  وهما 
عامًا(، عامر امل�سري )25 عامًا(، عنان قزيح )24 عامًا(، خالد دروزة )35 عامًا( من 
مدينة نابل�ض، عالء ال�سفدي )30عامًا(، موؤيد غازي )39 عامًا(؛ وهما اأ�سريان حمّرران 
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اأم�سيا 8 �سنوات يف �سجون االحتالل، وهما من قرية جماعني، حممد مروح )24 عامًا( من 
قرية جوري�ض، واأحمد اأبو عم�سة )22 عامًا( من بلدة زواتا، قا�سم جروان )21 عامًا( من 
خميم ع�سكر، وكلهم من ق�ساء نابل�ض، ووليد ق�سوع )30 عامًا( وهو اأ�سري حمّرر اأم�سى 
8 �سنوات يف �سجون االحتالل، وهو من قلقيلية، وكال من ال�سحفي حممد ب�سارات )23 
عامًا( والطلبة يف جامعة النجاح عبادة طوبا�سي )24 عامًا(، اأكثم بني عودة )20 عامًا(، 
اجلنيد  �سجن  يف  يقبعون  وكلهم  طمون،  بلدة  من  وهم  عامًا(   20( ع��ودة  بني  اهلل  عبد 
بنابل�ض. من جهة اأخرى؛ ذكر اأهايل عدد من املختطفني يف رام اهلل اأنَّ حمكمة ع�سكرية 
العاروري  ال�سيخ تي�سري  القيادي يف حما�ض  لت حماكمة كلِّ من  اأجَّ ا�ض - فيَّا�ض  لعبَّ تابعة 
)54 عامًا( وال�سيخ زيادة م�سعل )53 عامًا( حّتى يوم االإثنني 2011/1/3م، وقد وجهت 

لهما تهمة مناه�سة �سيا�سة ال�سلطة.
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الملخص التنفيذي:

امل�ساجد  خطباء  م��ن  اأرب��ع��ة  طولكرم  مدينة  يف  ا�ض  عبَّ اأم��ن  اأج��ه��زة  ا�ستدعت   -1
ة �ساعات قبل اأن تطلق �سراحهم، وذلك بعد ت�سامنهم مع اأهل  واأخ�سعتهم لال�ستجواب عدَّ
غزة املحا�سرين يف خطبة اجلمعة؛ وهم: )ال�سيخ حممود احل�سري اإمام »م�سجد الرو�سة« 
وخطيبه، وليث العتيلي اإمام »امل�سجد القدمي« وخطيبه، و�سكري عو�ض اإمام »م�سجد نور 

�سم�ض الكبري« وخطيبه، وغ�سان ما�سي »خطيب متنقل«(.
يف  ال�سّيما  احلركة،  اأن�سار  من  الع�سرات  ا�ستدعاء  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  وا�سلت   -2
اأمن  اأجهزة  قبل  من  واالإهانة  باال�ستفزاز  اال�ستدعاءات  تلك  واتَّ�سمت  قلقيلية،  حمافظة 
ا�ض، حيث كانت ت�ستمر تلك اال�ستدعاءات ب�سكل يومي من ال�ساعة التا�سعة �سباًحا حتى  عبَّ

ال�ساعة اخلام�سة م�ساًء.
3- يف ت�سريحاٍت وردت من بع�ض االأ�سخا�ض املفرج عنهم من �سجن »اجلنيد«، اأكدت 
د االإهانة واالإذالل يف التحقيق، ف�ساًل عن االأ�ساليب  �سون له، وتعمُّ ب�ساعة التعذيب الذي يتعرَّ
ح«: وذلك عن طريق ربط  الوح�سية التي متار�سها تلك االأجهزة، من هذه االأ�ساليب: )»ال�سبنْ
اليدين من اخللف، ثمَّ يف جدار الزنزانة اأو بابها، لو�سع روؤو�سهم يف املراحي�ض مع عزلهم 
داخل بيوت اخلالء، بو�سع املعتقلني ال�سيا�سيني دون مالب�ض يف ثالجاٍت، واأنها ترتكهم يف 

غرٍف باردٍة يف هذا الربد القار�ض، فينامون على االأر�ض دون فرا�ٍض وال اأغطيٍة...(. 
ا�ض بالتعذيب فقط، بل تبادلت االأدوار فيما بينها؛ فاالأ�سري  4- مل تكتف اأجهزة اأمن عبَّ
الذي يفرج عنه جهاز املخابرات يعتقله جهاز »الوقائي«، ومثال ذلك االأ�سري اأنور حرب من 
قرية بيت اأوال ق�ساء اخلليل، والذي اأفرج عنه جهاز املخابرات، وبعد يوٍم واحٍد اأعاد جهاز 

»الوقائي« اعتقاله. 
اأن�سار احلركة  بع�ض  د  اأكَّ ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  �سجون  التعذيب يف  ملوا�سلة  تاأكيًدا   -5
عي، ولكن جرى  تدَّ التعذيب كما  ا�ض مل توقف  اأمن عبَّ اأجهزة  اأن  االإف��راج عنهم  ممن متَّ 

ز على الناحية النف�سية وعدم النوم واالإرهاق الطويل. تطويره بحيث يركِّ
ن  ممَّ »حما�ض«  احلركة  اأن�سار  من  العديد  اختطاف  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  وا�سلت   -6
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�سدرت قرارات ق�سائية باالإفراج عنهم منذ عدة �سهور، فيما فاقت مدة اختطاف بع�سهم 
اأكرث من �سنة ون�سف ال�سنة.

اإجبارية  خطبة  بتوزيع  قامت  ال�سرعية  غري  فيا�ض  »حكومة«  يف  االأوق��اف  وزارة   -7
ا�ض،  ل�سالة اجلمعة، تهاجم فيها ال�سيخ يو�سف القر�ساوي، وتطالبه باالعتذار ملحمود عبَّ
وذلك على خلفية مطالبة ال�سيخ القر�ساوي »منظمة املوؤمتر االإ�سالمي«، و»جامعة الدول 
العربية« بفتح حتقيق عاجل ملعرفة من وقف وراء تاأجيل الت�سويت على تقرير غولد �ستون 
يف االأمم املتحدة، وقال: »اإنَّ من يثبت �سحة اتهامه بالتورط يف هذا االأمر ي�ستحق الرجم 

يف مكة عقاًبا على خيانته الإخوته يف غزة، ور�سوخه للتهديدات ال�سهيونية.
8- ك�سفت �سحيفة »هاآرت�ض« ال�سهيونية اأنَّ قرار رئي�ض �سلطة رام اهلل املنتهية واليته 
ا�ض ورئي�ض  ا�ض بتاأجيل الت�سويت على »تقرير غولد�ستون« اتُّخذ بعد لقاء بني عبَّ حممود عبَّ
جهاز املخابرات ال�سهيونية »ال�ساباك« يوفال دي�سكني يف مقر املقاطعة يف رام اهلل، حيث 
ا�ستخدم »دي�سكني« اأنواًعا خمتلفة من التهديد والرتغيب، كالت�سعيد الع�سكري، اأو اإعطاء 
جملة من الت�سهيالت، واملوافقة على رخ�سة ال�سركة الوطنية لالت�ساالت اخلا�سة باأحد 

اأبناء حممود عبا�ض.
9- اأ�سدرت املحاكم الع�سكرية عدة اأحكام قا�سية بحق املختطفني خالل �سهر �سباط/
�سنوات(،  زنط: )خم�ض  اأبو  ورائد  �سنوات(،  ال�سايغ )خم�ض  وهم: زهدي زهري  فرباير 
وعالء ح�سونة )اأربع �سنوات ون�سف(، وجا�سر عوادة )ثالث �سنوات(، وحمدي اأبو زهرة 
)�سنتني(، ورامي فهمي نا�سر )�سنتني(، واأحمد زغلول )�سنتني(، واأحمد حماد )�سنتني(، 

وحممد اأبو عم�سة )�سنتني(، وراغب عليوي )�سنتني(، وماأمون عا�سور )�سنتني(.
10- ازداد م�سل�سل الت�سييق على ال�سحفيني يف ال�سفة الغربية حيث اعتقل اأكرث من 
ال�سحفي  كما حكمت حمكمة ع�سكرية على  �سباط/فرباير،  �سهر  اأربعة �سحفيني خالل 
طارق اأبو زيد بال�سجن ملدة �سنة ون�سف بتهمة ممار�سته العمل مرا�ساًل لف�سائية االأق�سى.
قا�سية  اأحكام  عدة  فيا�ض   - ا�ض  عبَّ ل�سلطة  التابعة  الع�سكرية  املحاكم  اأ�سدرت   -11
ر اأجمد يو�سف عواد، واأ�سدرت  بحق املختطفني خالل �سهر اآذار/مار�ض وهم: االأ�سري املحرَّ
ر اأحمد با�سم اخلراز، واأ�سدرت بحقه  بحقه حكمًا بال�سجن )ثالث �سنوات(، االأ�سري املحرَّ
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بحقه حكمًا  اأ�سدرت  الفطافطة  ر حممد  املحرَّ واالأ�سري  �سنوات(،  بال�سجن )ثالث  حكمًا 
اأبو  واملختطف حممد جودة  �سهرًا،   14 منذ  اأنه خمتطف  علمًا  ون�سف(  بال�سجن )عامًا 
�سعبان  اأحمد  ر  املحرَّ واالأ�سري  ون�سف(،  )عامًا  بال�سجن  حكمًا  بحقه  واأ�سدرت  �سلبك، 
جميل  خالد  ر  املحرَّ واالأ�سري  ون�سف(،  )عامًا  بال�سجن  حكمًا  بحقه  واأ�سدرت  اأبوكويك، 
ر �سيف القا�سي،  ال�سراج، واأ�سدرت بحقه حكمًا بال�سجن )عامًا ون�سف(، واالأ�سري املحرَّ
واأ�سدرت بحقه حكمًا بال�سجن )عامًا ون�سف(. واملختطف �سعد حم�سن من بلدة اأبو دي�ض 

حكمًا بال�سجن ملدة )عام(.
اأمن  الأجهزة  التابعة  الع�سكرية  املحاكم  تتبعها  التي  االبتزاز  ل�سيا�سة  ا�ستمرارًا   -12
عن  االإف��راج  مقابل  الدنانري  اآالف  بدفع  املختطفني  ذوي  املحاكم  تلك  طالبت  ا�ض،  عبَّ

اأبناءها، ثم يعاد اعتقالهم فور خروجهم من �سجونها.
13- ان�سحبت الكتلة االإ�سالمية والرابطة االإ�سالمية يف جامعة بريزيت من انتخابات 
جمل�ض الطلبة، ب�سبب اأجواء القمع الذي متار�سه حكومة فيَّا�ض غري ال�سرعية، وذلك بعد 
املا�سي  العام  باالنتخابات  فوزهما  بعد  له  تعر�ستا  التي  واال�ستنزاف  اال�ستئ�سال  حملة 
2009. وكذلك االأمر بالن�سبة جلامعة اخلليل حيث ان�سحبت الكتلة االإ�سالمية من انتخابات 

جمل�ض الطلبة.
��دت  اأكَّ فقد  فيا�ض،   - ا�ض  عبَّ اأم��ن  اأجهزة  �سجون  يف  التعذيب  م�سل�سل  ا�ستمر   -14
م�سادر متعددة نقل عدد من املختطفني اإىل امل�ست�سفيات جراء التعذيب واملمار�سات غري 
االإن�سانية، عرب »ال�سبنْح« عن طريق ربط اليدين من اخللف ثم يف جدار الزنزانة اأو بابها، 
ناهيك عن �سحب الفرا�ض واالأغطية من املختطفني يف اأيام ال�ستاء والربد الأيام طويلة حتى 
ينتهي التحقيق الذي قد ي�ستمر اأ�سابيع، كما ح�سل مع املختطف »رائد قوزح« يف طولكرم 
يومًا.   25 منذ  املتوا�سل  ح«  و»ال�سبنْ ال�سديد  للتعذيب  �ض  تعرُّ ابنها  اأن  عائلته  ذكرت  حيث 
اأب�سط  من  منعهم  خالل  من  النف�سي  التعذيب  االأجهزة  تلك  ممار�سة  اإىل  اإ�سافة  وذلك 

حقوقهم داخل ال�سجن، ومنع اأهاليهم من زيارتهم.
االحتالل  �سجون  اأ�سرى احلركة يف  من  باإحالة عدد  ال�سلطة  اأمن  اأجهزة  قامت   -15
ال�سهداء  اأموال مل�ساعدة عائالت  ب� »تهم« مقاومة االحتالل وحيازة  الغيابية  اإىل املحاكم 
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املحاكم  وا�سلت  كما  اهلل.  رام  من  عطية  و�سالح  مفارجة،  اأ�سد  منهم  ُعرف  واالأ�سرى؛ 
اأن�سار احلركة  الع�سكرية التابعة الأجهزة »فتح« يف ال�سفة حملة حماكماتها الظاملة �سد 
ُعرف  املختطفني؛  من  العديد  على  بال�سجن  اأحكاًما  واأ�سدرت  املحافظة،  يف  وقياداتها 
ر �ساهر اأبو ع�سب: اأ�سدرت �سده حكما بال�سجن ملدة عامني - االأ�سري  منهم: االأ�سري املحرَّ
ر عبد  ر حممد حوتري: اأ�سدرت �سده حكًما بال�سجن ملدة عام ون�سف - االأ�سري املحرَّ املحرَّ
داوود:  ر ح�سام  املحرَّ االأ�سري  بال�سجن ملدة عام ون�سف -  اأ�سدر �سده حكًما  ولويل:  اهلل 
ر قا�سم هوا�ض: اأ�سدرت  اأ�سدرت �سده حكًما بال�سجن ملدة عامني ون�سف- االأ�سري املحرَّ
حكًما  �سده  اأ�سدرت  احل��ردان:  حم�سن  ر  املحرَّ االأ�سري   - عام  ملدة  بال�سجن  حكًما  �سده 
�سده حكًما  اأ�سدرت  نخيلي:  اأحمد  املهند�ض  ر  املحرَّ االأ�سري   - اأعوام  ثالثة  ملدة  بال�سجن 

بال�سجن ملدة عامني. 
للمعتقلني  حية  وال�سّ املعي�سية  االأو�ساع  ت��رّدي  من  من�سور  يا�سر  النائب  ر  ح��ذَّ  -16
ال�سيا�سيني داخل �سجون �سلطة فريق اأو�سلو، التي كان من نتيجتها نقل عدد من املعتقلني 
مل�ست�سفيات مدينة نابل�ض. وراأى النائب من�سور يف نقل املختطفني اإىل امل�ست�سفى �ساهدًا 
ة تدلُّ على �سوء الظروف التي يعي�سها املعتقلون يف �سجون اأجهزة اأمن �سلطة  من �سواهد عدَّ
عبا�ض. وقال: اإنَّ »امل�ست�سفيات واحدة من ال�سواهد على الظروف ال�سعبة، واملعاملة ال�سيئة 
التي يتلقاها املعتقلون يف �سجون ال�سلطة، عدا عن احلاالت املر�سية املزمنة التي �سجلت 

لكثري من املعتقلني«.
يف  اجلمعيات  عمل  يف  وتدّخلها  ت�سييقها  رعية  ال�سَّ غري  فيَّا�ض  حكومة  وا�سلت   -17
ال�سفة الغربية؛ حيث عمدت اإىل نقل العديد من اأع�ساء اجلمعيات اخلريية من منا�سب 
التقاعد  اإىل  بع�سهم  واإحالة  ال�سيا�سي،  االنتماء  خلفية  على  بع�سهم  واإق�ساء  عملهم، 
: )اجلمعية اخلريية  بالف�سل، ومن بني هذه اجلمعيات  االآخر  البع�ض  وتهديد  الق�سري، 
االإ�سالمية يف نابل�ض، واملدار�ض ال�سرعية التابعة لها، نقابة املعلمني فيها، وجمعية حماية 

امل�ستهلك يف اخلليل، اخلريية االإ�سالمية لالأيتام يف بيت اأوال باخلليل، وغريها(. 
واالختطاف  باالعتقال  الغربية  ال�سفة  يف  عبا�ض  حممود  اأمن  اأجهزة  تكتف  مل   -18
الفل�سطيني  املواطن  معاناة  ينقل  الذي  ادق  ال�سَّ وت  ال�سَّ قمع  اإىل  �سعت  بل  واال�ستدعاء، 
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يف ال�سفة الغربية، فعملت على اعتقال ال�سحفيني والت�سييق على الو�سائل االإعالمية التي 
تتناول مو�سوع انتهاكات اأجهزة اأمن �سلطة رام اهلل حلقوق االإن�سان، فمن هوؤالء االإعالميني: 
حفي م�سطفى �سربي، ومرا�سل قناة »االأق�سى« الف�سائية يف ال�سفة الغربية طارق  )ال�سّ
اأبو زيد، وال�سحفي واالإعالمي يزيد خ�سر، اإياد حمد م�سور وكالة )االأ�سو�سيتد بر�ض(، 
االإخبارية،  )معا(  وكالة  من  �سبابا  ولوؤي  )روي��رتز(،  وكالة  يف  امل�سور  غنية  اأبو  وحممد 

وغريهم(. 
املحاكم  بقرارات  الغربية االعرتاف  ال�سفة  االأمنية يف  االأجهزة  يرف�ض م�سوؤولو   -19
ا�ض، حيث يوا�سلون اعتقالهم  الفل�سطينية القا�سية باإطالق �سراح املعتقلني يف �سجون عبَّ
ب�سجن  اأحكام  اإ�سداَر  االأجهزة  تلك  تديرها  التي  املحاكم  توا�سُل  كما  القانون،  خ��ارج 
�سد  االأمني  بالتاآمر  )اأو�سلو(  فريق  التزامات  تن�سجها  بتهم  املواطنني  من  الع�سرات 
املقاومة الفل�سطينية واأن�سارها، ومن بني هوؤالء: )املختطف وجيه اأبو عيدة، عالء خ�سر 
)37 عامًا( وفرا�ض جرار )37 عامًا( من جنني، وهما اأ�سريان حمّرران اأم�سيا �سبعة ع�سر 
االأغرب )23 عامًا(، عامر امل�سري )25 عامًا(، عنان  عامًا يف �سجون االحتالل، حممد 
قزيح )24 عامًا(، خالد دروزة )35 عامًا( من مدينة نابل�ض، عالء ال�سفدي )30عامًا(، 

موؤيد غازي )39 عامًا(، وغريهم الكثري(.
ا�ض تعليمات بداأت بتعميمها على خمتلف و�سائل االإعالم  20- اأ�سدرت اأجهزة اأمن عبَّ
ة �سحفية  اأمني« خا�ض لكلِّ مهمَّ العاملة يف ال�سفة الغربية، تلزمها باحل�سول على »اإذن 
تعتزم القيام بها، وتاأتي اخلطوة يف اإطار القمع املتوا�سل للحرية ال�سحفية وحرية التعبري 

عن الراأي.
اأقدمت  الكرمي  القراآن  حتفيظ  ومراكز  الغربية  ال�سفة  م�ساجد  على  حربها  يف   -21
ا�ض - فيَّا�ض على اختطاف جميع موظفي جمعية حتفيظ القراآن الكرمي يف  اأجهزة اأمن عبَّ
نابل�ض، وقامت باإغالق جميع ما تبقى من دورات للجنة حتفيظ القراآن الكرمي ب�سكل كامل.
ا�ض يف مدينة اخلليل جنوب  22- حكمت حمكمة ع�سكرية تابعة الأجهزة اأمن �سلطة عبَّ
ملدة  »حما�ض«  االإ�سالمية  املقاومة  حركة  اأن�سار  من  اأربعة  على  بال�سجن  الغربية  ال�سفة 
ت�سعة اأ�سهر، وذلك ا�ستمرارًا مل�سل�سل املحاكم الع�سكرية غري الد�ستورية التي تطال اأبناء 
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واأن�سار حركة حما�ض ال لذنب �سوى اأنهم منا�سرون خليار املقاومة.
التفاو�ض  ونهج  الت�سوية  مل�سروع  الراف�سة  االأ�سوات  اإ�سكات  اإىل  منها  م�سعى  يف   -23
ا�ض- فيَّا�ض قوى فل�سطينية و�سخ�سيات  املبا�سر مع االحتالل ال�سهيوين، منعت اأجهزة عبَّ
من  املبا�سرة(  املفاو�سات  ورف�ض  الثوابت  عن  للدفاع  التمثيلي  الوطني  )املوؤمتر  م�ستقلة 

االنعقاد يف مدينة رام اهلل بالتزامن مع مدينة غزة عرب نظام الربط التلفزيوين.
اأمن  اأجهزة  عت  وزَّ ا�ستفزازية  ال�سعيد، ويف خطوة  الفطر  عيد  فرحة  اأج��واء  24- يف 
الغربية  ال�سفة  حمافظات  خمتلف  يف  اال�ستدعاءات،  ع�سرات  الغربية  ال�سفة  يف  ا�ض  عبَّ
معهم  والتحقيق  ا�ستجوابهم  اأجل  من  االإ�سالمية )حما�ض(،  املقاومة  لعنا�سر من حركة 

خالل اأيام العيد، وذلك لتنغ�ض عليهم فرحة العيد.
25- مل ت�سلم حرائر ال�سفة من زوجات وبنات واأخوات ال�سهداء واالأ�سرى من احلملة 
ا�ض، حيث مت ا�ستدعاء الع�سرات منهنَّ اإىل مقار تلك  امل�سعورة التي ت�سّنها اأجهزة اأمن عبَّ

االأجهزة، واحتجازهن ل�ساعات طويلة واإهانتهن.
26- املحاكم الع�سكرية يف رام اهلل اأ�سدرت عدة اأحكام قا�سية على عدد من خمتطفي 
جنيب  وليد  �سريف  املثال:  �سبيل  على  منهم  ونذكر  »حما�ض«،  االإ�سالمية  املقاومة  حركة 
غامن )عامني(، عالء ذياب ) 20 عاما(، وعبد الفتاح �سرمي ) 12 عامًا( وزوجته مريفت 
�سنوات(،   5( العاروري  ووج��دي  اأجنا�ض،  اأن�ض  من  كلٌّ  وقبلهم  واح��دًا(،  )عامًا  �سربي 

و�سياء م�سلح )3 �سنوات(.
التابعة ملحمود  ال�سرعية، واالأجهزة االأمنية  27- يف تدخل �سافر حلكومة فيَّا�ض غري 
موظفات  من  �سبعة  ف�سل  على  اأقدمت  واالإن�سانية،  اخلريية  اجلمعيات  عمل  يف  ا�ض  عبَّ
جمعية الت�سامن اخلريية يف مدينة نابل�ض،على خلفية االنتماء ال�سيا�سي وبعيدًا عن املعايري 

الوظيفية.
اأجهزة  الفل�سطينية واالإ�سالمية، قامت  بالقيَّم واالآداب واالأعراف  28- يف عمل خملٍّ 
ا�ض، وحتديدًا »جهاز املخابرات« باقتحام �سكن طالبات الكتلة االإ�سالمية  اأمن حممود عبَّ
يف بلدة اأبو دي�ض، واقتحموها ب�سكل همجي وك�سروا الباب و�سرقوا رايات واأو�سحة خا�سة 
املقتحمة من  القوة  تكن  ال�سكن، حيث مل  احلا�سوب يف  واأجهزة  االإ�سالمية  الكتلة  بطلبة 
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�سائية !! االأجهزة النِّ
ا�ض اأحكامًا غيابية بال�سجن  29- يف �سابقة خطرية اأ�سدرت حماكم الع�سكرية تابع لعبَّ
اأحكامًا بال�سجن ملدة ثالث �سنوات بحق  اأ�سدرت  اأ�سرى يف �سجون االحتالل، حيث  بحق 
االأ�سرى؛ ال�سيخ �ساكر دار �سليم من بلدة رنتي�ض، وح�سني يعقوب االأجرب، واالأ�ستاذ رائد 

حامد من قرية بيتني، واالأ�ستاذ عبد البا�سط معطان من قرية برقة.
ا�ض تعتدي على  30- يف انتهاك لل�سرعية الفل�سطينية، ال تزال اأجهزة اأمن حممود عبَّ
مكاتب نواب املجل�ض الت�سريعي يف ال�سفة، وتعتقل موظفيها، وتقتحم بيوت النّواب وتختطف 

اأوالدهم واأقاربهم.
ا�ض يف ال�سفة تعّر�ض  31- اأكدت م�سادر مقّربة من عائالت املختطفني يف �سجون اأمن عبَّ
امل�ست�سفيات،  اإىل  الفوري  نقلهم  ا�ستدعي يف حاالت عديدة  ا  �سديد، ممَّ لتعذيب  اأبنائهم 
لو�سعهم  مراعاة  دون  واجل�سدي،  النف�سي  تعذيبهم  وموا�سلة  زنازينهم  اإىل  اإعادتهم  ثم 
لب رعاية خا�سة، ونذكر على �سبيل املثال بع�ض املختطفني الذي نقلوا اإىل  ال�سحي الذي يتطَّ
ر ال�سيخ في�سل �سباعنة )50 عامًا(،  اء التعذيب الوح�سي: )االأ�سري املحرَّ امل�ست�سفيات جرَّ
اأ�سرف  واملختطف حكيم �ساللدة ع�سو بلدية �سعري، املختطف عادل جواري�ض، املختطف 

اأحمد عا�سي من بيت لقيا، الطالب يف »جامعة النجاح« اإياد ظريفة، وغريهم كثري(. 
ا�ض ب�منع اأهايل املختطفني لديها من زيارة اأبنائهم، فعلى  32- قامت اأجهزة اأمن عبَّ
ب�سجن  اأكرث 15 خمتطفًا من حمافظة طولكرم  اأهايل  االأجهزة  تلك  املثال حرمت  �سبيل 
تعر�ض  حيث  الوطنية،  النجاح  جامعة  طلبة  من  وغالبيتهم  اأبنائهم،  زي��ارة  من  اجلنيد 

املختطفون لل�سبح والتعذيب املتوا�سل بحجٍج واهية. 
اأن�سار حركة حما�ض  الع�سرات من  ا�ض اختطاف  اأمن حممود عبَّ اأجهزة  اأعادت   -33
اإىل خم�سة،  بع�سهم  اختطاف  مّرات  و�سل عدد  وقد  �سابقًا،  اختطفتهم  ن  واملقاومة، ممَّ
ال�سابق،  بريزيت  جامعة  طلبة  جمل�ض  رئي�ض  حمد  ف��ادي  ر  امل��ح��رَّ )االأ���س��ري  بينهم:  من 
�سهم اإىل االنقطاع من اأعمالهم  ا يعرَّ وال�سيخ جمعة رم�سان اإمام م�سجد »جماعني«(، ممَّ

ووظائفهم، وعدم اإكمال بع�سهم مل�سوارهم الدرا�سي.
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الفصل الثالث

مظاهر �لتن�سيق �لأمني
بني �أجهزة �أمن عبَّا�ض ـ فيا�ض
وجي�ض �لحتالل �ل�سهيوين

رين واأن�ضار املقاومة ٭ تبادل الأدوار يف مالحقة واعتقال الأ�ضرى املحرَّ
٭ ت�ضيري الدوريات والقتحامات امل�ضرتكة

٭ تبادل الزيارات واللقاءات والجتماعات الدورية
٭ ت�ضريحات قيادة فريق اأو�ضلو ب�ضرورة التن�ضيق الأمني مع الحتالل
٭ ت�ضريحات قادة الكيان ال�ضهيوين تظهر  الر�ضا الكامل لدور اأجهزة   

ا�ض - فيا�ض يف �ضرب املقاومة واأن�ضارها اأمن عبَّ
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متهيد:

مل يعد التن�سيق االأمني بني اأجهزة اأمن فريق اأو�سلو وجي�ض االحتالل ال�سهيوين خافيًا، 
بل �سار وا�سحًا للعيان، وال اأدلَّ على ذلك اعرتاف رئي�ض ال�سلطة املنتهية واليته يف مقابلٍة 
ال�سهاينة  مع  »التن�سيق  باأنَّ  اأو�سلو )2010/1/1م(  لفريق  التابع  »فل�سطني«  تلفزيون  مع 

ا«، قائاًل: »نحن �سركاء مع قوات االحتالل اإذا اأرادوا اأن نتعاون«. مطلوٌب و�سروريٌّ جدًّ
وقد و�سل التن�سيق االأمني بني اأجهزة اأمن حممود عّبا�ض - فيا�ض وبني جي�ض االحتالل 
واملعلومات،  والزيارات  االأدوار واالجتماعات  تبادل  اإىل مراحل غري م�سبوقة،  من خالل 
وم�ساركة �سالم فيا�ض رئي�ض حكومة فريق اأو�سلو غري ال�سرعية يف موؤمتر هرت�سيليا لالأمن 
ا�ض اإىل تطبيع �سيا�سي مع الكيان ال�سهيوين، عرب  ال�سهيوين، ودعوة م�سوؤول يف �سلطة عبَّ
اإقامة م�سروع �سياحي بني مدينة جنني ومغت�سبة »جلباو« ال�سهيونية، وتزامن اقتحامات 
مكثفة  لهجمات  اإ�سافة  وقراها  ومدنها  ال�سفة  االحتالل يف حمافظات  قوات  ومداهمات 
من  املواطنني  مبنع  االأمنية  االأجهزة  قيام  مع  ال�سهاينة،  للم�ستوطنني  م�ستمرة  وعربدة 
الت�سدي ل�سم احلرم االإبراهيمي وم�سجد بالل اإىل قائمة الرتاث اليهودية، اإ�سافة اإىل 

اإخالئها املدن عند قيام االحتالل مبداهمات وحمالت اعتقال.
كما ت�سلِّم اأجهزة اأمن فريق اأو�سلو االحتالل ب�سكٍل اأ�سبوعيٍّ مغت�سبني �سهاينة يت�سلَّلون 
قوات  تزال  ال  فيما  اخلطاأ«،  طريق  »عن  دخلوها  اأنهم  بدعوى  املحتلة؛  ال�سفة  مدن  اإىل 
باختطاف  يوميًّا  وتقوم  فل�سطيني،  اأ�سري  األف   11 من  اأكرث  �سجونها  يف  تعتقل  االحتالل 

الع�سرات من اأبناء املقاومة واأن�سارها يف ال�سفة الغربية املحتلة ومالحقتهم.
ولعلَّ الوثائق التي ح�سلت عليها قناة اجلزيرة وبثتها �سمن )ك�سف امل�ستور( قد اأثبتت 
مبا ال يدع جمااًل لالإنكار اأو ال�سك، موؤكدة حقيقة ف�سيحة هذا التن�سيق الذي ال يخدم �سوى 

اأمن االحتالل ومغت�سبيه يف ال�سفة الغربية.
االحتالل  جي�ض  بني  االأمني  التن�سيق  مظاهر  الكتاب  من  الف�سل  هذا  ويوثق  وير�سد 

ال�سهيوين وبني اأجهزة اأمن عّبا�ض - فيَّا�ض خالل �سنة 2010م.
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في شهر كانون الثاني/ يناير:

بتاريخ 2010/1/2م: 
ا�ض - دايتون« �سلَّمت جنود االحتالل ال�سهيوين  ٭ قالت االإذاعة العربية: اإنَّ اأجهزة »عبَّ
اأنَّ تلك  واأ�سافت  ال�سفة.  ثالثة مغت�سبني دخلوا قريًة �سمال غرب مدينة اخلليل جنوب 
مدينة  ب�سيارتهما  قد دخال  كانا  اآخرين  مغت�سَبنينْ  باإعادة  وقت الحق  قامت يف  االأجهزة 
ا�ض قد اعرتف يف مقابلٍة  اأي�سًا. كان عبَّ الغربية عن طريق اخلطاأ  ال�سفة  قلقيلية �سمال 
ال�سهاينة  مع  »التن�سيق  باأنَّ  اأو�سلو )2010/1/1م(  لفريق  التابع  »فل�سطني«  تلفزيون  مع 

ا«، قائاًل: »نحن �سركاء مع قوات االحتالل اإذا اأرادوا اأن نتعاون«. مطلوٌب و�سروريٌّ جدًّ
٭ ا�ستمرارًا مل�سل�سل التعاون االأمني مع اجلانب ال�سهيوين اختطفت قوات االحتالل 
حممد تي�سري ر�سوان من قرية عزون يف حمافظة قلقيلية اأثناء عودته من االأردن؛ علمًا اأنَّه 

ا�ض. خمتطف �سابق يف �سجون اأمن عبَّ

بتاريخ 2010/1/4م: 
٭ احرتقت حافلة للمغت�سبني ال�سهاينة �سرق مدينة بيت حلم جنوب ال�سفة الغربية 
بالقرب من  اأجزائها،  اأغلب  التهم  اأنَّ حريًقا يف احلافلة  املحتلة، وذكرت م�سادر حملية 
مغت�سبة »تقوع« عند مفرتق »تلة الفردي�ض« �سرق املدينة، دون اأن ُيعلن عن وقوع اإ�سابات. 
�سيارات  اإىل  اإ�سافًة  احل��ادث،  مكان  اإىل  هرعت  االحتالل  ق��وات  اأنَّ  امل�سادر  واأ�سافت 
ا�ستغراب  اأث��ار  وما  احلريق.  اإخماد  من  نت  متكَّ التي  امل��دين،  الدفاع  وطواقم  االإ�سعاف 
عملية  يف  ا�ض،  عبَّ ل�سلطة  التابعة  الفل�سطيني،  املدين  الدفاع  طواقم  ل  تدخُّ هو  املواطنني 
الطواقم  مب�ساعدة  وقامت  املكان،  اإىل  فائقة  ب�سرعة  هرعت  اإنَّها  حيث  احلريق؛  اإخماد 

ال�سهيونية يف اإنقاذ املغت�سبني الذين كانوا موجودين يف احلافلة. 

بتاريخ 2010/1/12م: 
ا�ض مغت�سبًا �سهيونيًا ت�سلَّل اإىل مدينة بيت حلم جنوب ال�سفة  ٭ �سلَّمت اأجهزة اأمن عبَّ
الغربية املحتلة اإىل قوات االحتالل ال�سهيوين يف اإطار التن�سيق االأمني بينهما. وذكر �سهود 
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ل يف حميط كني�سة املهد و�سط املدينة، حني علمت به اأجهزة  ب كان يتجوَّ عيان اأنَّ املغت�سِ
ا�ض وقامت بت�سليمه اإىل اجلانب ال�سهيوين.  اأمن عبَّ

بتاريخ 2010/1/13م: 
با�ض واالحتالل ال�سهيوين، �سنَّت قوات  ٭ ا�ستمرارًا للتن�سيق االأمني بني اأجهزة اأمن عَّ
االحتالل ال�سهيوين يف طولكرم حملة دهٍم ملنازل الع�سرات من اأن�سار حما�ض وقيادييها 
يف املحافظة، وفت�ست املنازل، كما قامت بتوزيع العديد من اال�ستدعاءات ملعظمهم؛ علمًا 

ا�ض. اأنَّ غالبيتهم كان خمتطًفا لدى اأجهزة اأمن عبَّ

بتاريخ 2010/1/17م: 
ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  اأعلمت  ال�سهيونية  االحتالل  قوات  اأنَّ  حملية  م�سادر  ذكرت  ٭ 
تها القيام بعمليٍة ع�سكريٍة يف مدينة نابل�ض فجرًا، وذلك الإحباط عمليٍة فدائيٍة مزعومٍة.  نيَّ
ا�ض اأية تف�سيالٍت عن هذه  وقالت هذه امل�سادر: اإنَّ قوات االحتالل مل تعط اأجهزة اأمن عبَّ
عون  اأنهم يتوقَّ ا�ض ل�سحٍف عربيٍة  العملية اأو مكانها. واأو�سح م�سوؤولون يف اأجهزة اأمن عبَّ
من اجلانب ال�سهيوين ت�سليم املعلومات املتعلقة بهذا النوع من العمليات؛ من اأجل اأن تقوم 
ك �سدها. واأ�ساف امل�سوؤولون يف الت�سريحات ال�سحفية اأنَّ »هذا اأف�سل  اأجهزتهم بالتحرُّ

من عملية »اإ�سرائيلية« داخل املدن الفل�سطينية«. 
٭ اختطفت قوات االحتالل من بلدة بدو يف حمافظة القد�ض الطالب يف جامعة القد�ض 
ة قريبة من �سجون  اإبراهيم ف�سل ال�سيخ من بلدة بدو، علمًا باأن ال�سيخ اأُفرج عنه منذ مدَّ
اأحمد  حممد  من  كالًّ  �سيدا  بلدة  من  طولكرم  حمافظة  يف  اختطفت  كما  اأو�سلو،  فريق 
�ض لالختطاف واال�ستدعاء من قبل  اأنَّ كليهما تعرَّ حمدان وال�سحفي حممد رداد، يذكر 

ا�ض. اأجهزة اأمن عبَّ
٭ ويف �ساأن مت�سل، اقتحمت قوات االحتالل ال�سهيوين منزل رئي�ض جمل�ض طلبة جامعة 
ى »جهاز املخابرات العامة« يف رام  بريزيت االأ�سبق فادي حمد واملختطف حاليًّا لدى ما ي�سمَّ
اهلل منذ �سهر، كما طالبت اأهله بت�سليم نف�سه فور خروجه من �سجن املخابرات مبا�سرة، 

يذكر اأن حمد اأ�سري حمّرر اعُتقل على خلفية تراأ�سه جمل�ض الطلبة يف اجلامعة.
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بتاريخ 2010/1/19م: 
٭ اقتحمت قوات االحتالل ال�سهيوين مكتب النائب االإ�سالمي يف »املجل�ض الت�سريعي 
الفل�سطيني« االأ�ستاذ خليل ربعي مبدينة يطا جنوب حمافظة اخلليل بال�سفة الغربية. وقال 
النائب ربعي يف ت�سريح له لو�سائل االإعالم: اإنَّ خم�ض اآليات �سهيونية حا�سرت مكتبه يف 
عمارٍة و�سط يطا، ومنعت الدخول اأو اخلروج منها، وقام ثالثة من �سباط خمابرات االحتالل 
با�ستجوابي حول  »قاموا  واأ�ساف:  العاملني فيه.  اآخرون مبداهمة مكتبه واحتجاز  وجنود 
عملي كنائٍب يف »املجل�ض الت�سريعي« وعالقتي باملواطنني ودوري يف خدمتهم، وعن اجلهة 
قريًبا«.  باعتقايل  �سيقومون  باأنهم  امل�ستاأجر، مهددين  املكتب  مليزانية  االأموال  تدفع  التي 
ه اأو�سح اأنَّ عمله هو كاأّي نائٍب يف »املجل�ض الت�سريعي«، واأنه ال يخ�سى االعتقال؛ فهي  د اأنَّ واأكَّ
روا عملية املداهمة باأنها لتعريف �سابٍط  لي�ست املرة االأوىل، مو�سًحا اأن �سباط االحتالل برَّ
لفت  كما  مراقبتهم!!.  حتت  النواب  اأن�سطة  كافة  اأن  ولتاأكيد  يطا،  ببلدة  جديٍد  �سهيوينٍّ 
اإىل اأنَّ قوات االحتالل قامت بالتجوُّل يف مكتبه، ووثَّقت اأ�سماء املوظفني واأرقام هواتفهم 
ا�ض داهمت  اخللوية، دون اأن يبلغ عن اعتقاالت. وا�ستطرد باأن عنا�سر من اأجهزة اأمن عبَّ
مكتبه بعد وقٍت ق�سرٍي من ان�سحاب قوات االحتالل، وا�ستجوبته حول �سبب ح�سور جي�ض 
االحتالل اإليه واالأ�سئلة التي دارت يف االقتحام، معرًبا عن اأ�سفه ملا قامت به تلك اأجهزة 

اأمن عبا�ض.

بتاريخ 2010/1/20م: 
� فيا�ض وجي�ض االحتالل  ا�ض  اأمن عبَّ ٭ يف اإطار عمليات التن�سيق االأمني بني اأجهزة 
ا�ض  ال�سهيوين، اختطفت قوات االحتالل ال�سهيوين اأ�سرًيا حمرًرا تطارده اأجهزة اأمن عبَّ
منذ اأربعة اأ�سهر يف مدينة بيت حلم جنوب ال�سفة الغربية املحتلة. وذكرت م�سادر حملية 
�سرق  ال�سواورة  قرية  من  عامًا(   40( حمدان  حممد  علي  اختطفت  االحتالل  ق��وات  اأنَّ 
االإفراج عنه من �سجون االحتالل؛  اأن متَّ  ا�ض منذ  اأمن عبَّ اأجهزة  املدينة، والذي تطارده 
ا�ض ا�ستدعت خالة حمدان  حيث اأم�سى خم�سة اأعوام. واأ�سافت امل�سادر اأنَّ اأجهزة اأمن عبَّ
ران عادل  البالغة من العمر )60 عامًا(، واختطفت اثنني من اأ�سقائه؛ وهما  االأ�سريان املحرَّ

حمن. وعبد الرَّ
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بتاريخ 2010/1/21م:
ا�ض � فيا�ض قد اأعادت مغت�سبًا  ٭ اأعلن جي�ض االحتالل ال�سهيوين اأنَّ اأجهزة اأمن عبَّ
�سهيونيًا دخل مدينة اأريحا �سرق ال�سفة الغربية املحتلة عن طريق اخلطاأ بعدما زعم اأنه 

�سلَّ طريقه اإىل املغت�سبة املجاورة. 
اأمن  اأجهزة  نائل دويك من مدينة اخلليل، والذي قامت  ٭ اختطفت قوات االحتالل 

عبا�ض باالإفراج عنه قبل اأيام بعد ق�سائه 14 �سهرًا يف �سجونها. 
�سوا لالختطاف على  ٭ اختطفت قوات االحتالل ثالثة من مدينة نابل�ض �سبق واأن تعرَّ
ر  ر حممد فطوم، واالأ�سري املحرَّ اأيدي اأجهزة اأمن عبا�ض مرات عديدة، وهم: االأ�سري املحرَّ
وداهمت  قلقيلية،  اإماتني يف حمافظة  قرية  اقتحمت  كما  زنط.  اأبو  وكامل  اأن�ض اخلليلي، 
اأكرث من 10 منازل، و�سلَّمت البع�ض ا�ستدعاءات ملقابلة املخابرات ال�سهيونية، وجميع من 

ن مت اختطافهم من ِقبل اأجهزة اأمن عّبا�ض. متَّ ا�ستدعاوؤهم ممَّ

بتاريخ 2010/1/22م:
٭ اختطفت قوات االحتالل يف اخلليل املعلم بركات الق�سراوي بعد االإفراج عنه من 

ا�ض بعد اختطاٍف ا�ستمرَّ قرابة عام. �سجون اأجهزة اأمن عبَّ

بتاريخ 2010/1/29م:
بعد  جماهد،  عالء  ر  املحرَّ االأ�سري  اخلليل  حمافظة  يف  االحتالل  ق��وات  اختطفت  ٭ 
اقتحام منزله يف املدينة، كما اختطفت يف حمافظة نابل�ض الفتى نافع اأحمد �سيف من قرية 

ا�ض.  برقة، علمًا اأنهما خمتطفان �سابقًا لدى اأجهزة اأمن عبا�ض التابعة لعبَّ

بتاريخ 2010/1/31م:
�سمال  مدينة طولكرم  ب�سيارته  �سهيونيًا دخل  مغت�سبًا  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  �سلَّمت  ٭ 
اأنَّ  العربية  االإذاع��ة  واأو�سحت  ب��اأذى.  ي�ساب  اأن  دون  اخلطاأ  طريق  عن  الغربية  ال�سفة 
ال�سهيوين  الع�سكري  احلاجز  اإىل  و�سلَّموه  املغت�سب،  اأعادوا  عبا�ض  اأمن  اأجهزة  عنا�سر 

عند مدخل املدينة.
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في شهر شباط/ فبراير:

بتاريخ 2010/2/3: 
٭ امتدح ال�سهاينة م�ساركة �سالم فيا�ض مبوؤمتر هرت�سليا لالأمن القومي ال�سهيوين 
وهي الزيارة التي اأثارت ا�ستنكارًا وا�سعًا من خمتلف القوى الفل�سطينية. وقد و�سف الرئي�ض 
ال�سهيوين �سمعون برييز يف خطاب اأمام املوؤمتر فيا�ض باأنه »بن غوريون االأول للفل�سطينيني«، 
يف اإ�سارة اإىل موؤ�س�ض الكيان ورئي�ض وزرائه االأول »ديفيد بن غوريون«. كما اأ�ساد وزير الدفاع 
ال�سهيوين اأيهود باراك بجراأة فيَّا�ض يف ح�سوره املوؤمتر »رغم التهديدات التي وجهت له 
من قبل ف�سائل واأو�ساط فل�سطينية خمتلفة«. وامتدح زعيم حزب العمل ال�سهيوين ورئي�ض 
ة  الوزراء االأ�سبق ما و�سفه بالتفكري »العملي امللمو�ض« لفيَّا�ض، وقال: اإن هناك »اأ�سياء مهمَّ
حتدث«، واأ�سار اإىل التح�سن االأمني يف ال�سفة الغربية، الذي ي�سيد به امل�ستوطنون هناك، 
واحدة من  وعّدها  االإ�سالمية )حما�ض(،  املقاومة  على حركة  باراك  وحمل  لباراك،  وفقًا 

التحديات القائمة اليوم، وقال: اإنَّ �سلطتها يف قطاع غزة ال بد من تغيريها. 

بتاريخ 2010/2/5: 
»جامعة  الطلبة يف  اهلل ع�سوي جمل�ض  رام  االحتالل يف حمافظة  قوات  اختطفت  ٭ 
ُيذكر  املدينة.  بعد ن�سب حواجز طيارة لهم حول  واأحمد حجة،  بريزيت« عمران مظلوم 
اأنَّ هذا االعتقال ياأتي �سمن حملة ت�سنُّها قوات االحتالل واأجهزة اأمن عبا�ض �سدَّ ن�سطاء 
انتخابات جمل�ض  ال�سفة، وخ�سو�سًا بريزيت، القرتاب  االإ�سالمية يف كل جامعات  الكتلة 

الطلبة فيها.

بتاريخ 2010/2/9: 
٭ يف م�سهد بات من مفردات احلياة اليومية، ويظهر الواقع املوؤمل الذي تعي�سه ال�سفة 
املدينة  �سوارع  من  عبا�ض  اأمن  اأجهزة  اختفاء  عن  اخلليل  مبدينة  م�سادر  ��دت  اأكَّ املحتلة 
بعد اأن حتركت �سيارات ع�سكرية �سهيونية يف و�سح النهار واقتحمت بع�ض املناطق فيها. 
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ا�ض كانت طوال �ساعات ال�سباح منت�سرة يف املنطقة  اأمن عبَّ اأجهزة  اأن  وذكرت امل�سادر 
التي مّت فيها االقتحام ال�سهيوين، ولكن فجاأة الحظ املواطنون اختفاء اأجهزة اأمن عبا�ض 
وا�ستغرب  اجل��ورة،  وراأ���ض  �سارة  عني  �سارع  يف  ال�سهيونية  الدوريات  بع�ض  حترك  تبعها 

املواطنون هذا التن�سيق االأمني الذي يتم يف و�سح النهار.

بتاريخ 2010/2/10: 
٭ عرّب �سالم فيا�ض عن اإدانته ال�سديدة لعملية قتل جندي �سهيوين، ع�سر االأربعاء 
ال�سلطة  اأنَّ  على  م�سددًا  املحتلة،  الغربية  ال�سفة  �سمال  نابل�ض  مدينة  جنوب   ،)2/10(
�ستوا�سل وبحزم اتخاذ كافة االإجراءات الكفيلة مبنع تكرار هذا احلادث، على حد قوله. 
وكان مواطن فل�سطيني، وهو �سابط يف ال�سرطة، قد طعن جنديًا �سهيونيًا يف مفرق تبوح 
جنوب مدينة نابل�ض، ما اأدى اإىل مقتل اجلندي متاأثرًا بجروحه. وقال فيا�ض يف ت�سريحات 
�سحفية: »اإنَّ هذا احلادث مدان من قبلنا، وهو يتعار�ض مع امل�سالح الوطنية الفل�سطينية، 
ومع اجلهود التي تبذلها ال�سلطة، وااللتزامات التي اأخذتها على عاتقها«، على حّد تعبريه. 
ال�سرر  بامللمو�ض مدى  ثبت  التي  العنف  اأعمال  اإىل  »االجن��رار  فيَّا�ض من خماطر  ر  وحذَّ
»اليقظة من عواقب  اإىل  الفل�سطينيني  كافة  داعيًا  ل�سعبنا«،  العليا  بامل�سالح  تلحقه  الذي 

هذه االأعمال«.
دت م�سادر حملية يف مدينة نابل�ض اأنَّ املئات من املغت�سبني املتطرفني ال�سهاينة  ٭ اأكَّ
االحتالل  قوات  من  م�سددة  حرا�سة  حتت  نابل�ض  مدينة  يف  يو�سف  قرب  منطقة  اقتحموا 
ت بالتن�سيق  للقيام بطقو�ض تلمودية فيه. واأ�سافت تلك امل�سادر اأنَّ عملية دخول املوقع متَّ
املبا�سر مع اأجهزة اأمن عبا�ض يف نابل�ض التي اأخلت مواقعها واختفت من ال�سوارع؛ مما يدل 
املوقع  املغت�سبني يف  وا�ستمر وجود  املذكور.  املوقع  املغت�سبني  ال�سابق بدخول  على علمها 
حتى وقٍت مبكٍر من ال�سباح؛ حيث تزامن ان�سحاب املغت�سبني مع ان�سحاب قوات االحتالل 
ان اندالع  من املدينة. وكانت زيارات املغت�سبني اإىل موقع قرب يو�سف يف نابل�ض توقفت اإبَّ
الزيارة  هذه  وتعدُّ  االأخري،  العام  فرديٍّ خالل  ب�سكٍل  عادت  اأنَّها  اإالَّ  االأق�سى«،  »انتفا�سة 
اأ املغت�سبون على ذلك بفعل االإج��راءات االأمنية التي  الكربى منذ تلك العودة؛ حيث جترَّ

تتخذها اأجهزة اأمن عبا�ض لكبح جماح املقاومة. 
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بتاريخ 2010/2/11: 
اأ�ساد كبري كتاب جريدة »هاآرت�ض« ال�سهيونية مبوقف �سالم فيا�ض الذي دان فيه  ٭ 
عملية قتل اجلندي ال�سهيوين وتعهده مبنع تكرار مثل هذه احلوادث حيث و�سف الكاتب 
ما قام به �سالم فيا�ض بال�سجاعة ال�سيا�سية الكبرية التي من ال�سعوبة تقديرها. واأ�سار 
ال�سهيوين  بني اجلي�ض  امل�سبوق  التعاون غري  على  يحاول احلفاظ  فيَّا�ض  اأنَّ  اإىل  الكاتب 
وقال  الواقع.  اأر�ض  االأمني، وهو ما جت�سد على  التن�سيق  �سعار  ا�ض حتت  اأمن عبَّ واأجهزة 
التن�سيق  على  احلفاظ  اأجل  من  كرامته  على  يدو�ض  اأن  اإىل  فّيا�ض  ا�سطر  »لقد  الكاتب: 

االأمني حتى لو كان لهذا االإجراء ثمن �سيا�سي كبري �سيدفعه الحقًا«. 

بتاريخ 2010/2/15: 
ر ثائر فريد جنم و�سقيقيه  ٭ اختطفت قوات االحتالل يف مدينة نابل�ض االأ�سري املحرَّ
�سا لالختطاف  عماد وجماهد، كما اختطفت ال�سيخ مهدي �سليم، ُيذكر اأنَّ مهدي وثائر تعرَّ

لدى اأجهزة اأمن عبا�ض عدة مرات. 

بتاريخ 2010/2/16: 
اأن  ُيذكر  ر جماهد قطب،  املحرَّ االأ�سري  نابل�ض  ٭ اختطفت قوات االحتالل يف مدينة 

ة مرات. ا�ض عدَّ �ض لالختطاف لدى اأجهزة اأمن عبَّ قطب تعرَّ

بتاريخ 2010/2/21: 
االحتالل  مع  االأمني  التن�سيق  الغربية  ال�سفة  يف  ا�ض  عبَّ اأم��ن  اأجهزة  وا�سلت  ٭ 
الفل�سطيني  ال�سعب  اأب��ن��اء  مبالحقة  عبا�ض  اأم��ن  اأج��ه��زة  تقوم  فبينما  ال�سهيوين، 
على   - ال�سهيوين  االحتالل  اإذاع��ة  بح�سب   -  )2/21( االأحد  يوم  اأقدمت  ومقاومته، 
اإعادة خم�سة مغت�سبني �سهاينة اإىل اجلانب ال�سهيوين. وقالت االإذاعة: اإن اأجهزة اأمن 
عبا�ض اأعادت اإىل اجلانب ال�سهيوين خم�سة �سهاينة و�سائحني كنديني دخلوا طولكرم 
ا�ض تعيد  ب�سيارتهم. وتعدُّ هذه احلادثة لي�ست االأوىل من نوعها؛ حيث اإنَّ اأجهزة اأمن عبَّ
»A« ح�سب  امل�سنفة  املناطق  اإىل  االحتالل يف حال دخولهم  اإىل  املغت�سبني  با�ستمرار 

»اتفاقية اأو�سلو«.



 309 الكتاب الأ�سود )4(

بتاريخ 2010/2/22: 
�ساروخ  اإطالق  دون  حالت  عبا�ض  اأمن  اأجهزة  اإن  عربية  �سحفية  م�سادر  قالت  ٭ 
ال�ساروخ،  ب�سبط  قامت  اأهداف �سهيونية، حيث  باجتاه  الغربية  ال�سفة  فل�سطيني من 
نع يف مدينة رام اهلل، واختطفت خلية من املقاومة، قبيل اإطالق ال�ساروخ، الذي  الذي �سُ
ة االأوىل التي يتم فيها االإعالن عن  قامت بت�سليمه لالحتالل ال�سهيوين. وتعّد هذه املرَّ
العثور على �ساروخ معد لالإطالق يف ال�سفة الغربية باجتاه اأهداف �سهيونية، علمًا باأنه 
كانت هناك حماوالت �سابقة اكت�سفت من قبل قوات االحتالل قبل عدة �سنوات. وذكرت 
ا�ض قامت  اأمن عبَّ اأجهزة  اإنَّ  االإثنني )2/22(:  ال�سادر  �سحيفة »معاريف«، يف عددها 
قبل اأ�سبوعني باعتقال خلية تابعة حلركة حما�ض يف مدينة رام اهلل بو�سط ال�سفة الغربية 
باجتاه  ام«  »ق�سَّ طراز  من  �ساروخ  الإطالق  ت�ستعد  كانت  اخللية  اأن  اإىل  م�سرية  املحتلة، 
�سلمت  عبا�ض  اأمن  اأجهزة  واأن   ،1948 �سنة  املحتلة  االأرا�سي  داخل  �سهيونية  اأه��داف 
اعرتفوا  اخللية  اأف��راد  اأن  ال�سحيفة  م�سادر  ع��ت  وادَّ ال�سهيوين.  لالحتالل  ال�ساروخ 
ام«، اجلناح الع�سكري حلركة حما�ض، ونيتهم يف  بع�سويتهم يف »كتائب عز الدين الق�سَّ
اإطالق �ساروخ على الكيان ال�سهيوين، م�سرية اإىل اأنَّ اأفراد اخللية ي�سكنون يف قريتي بيت 
ا�ض قامت باإجراء  �سريا وبيت لقيا املجاورتني، وذكرت يف ال�سياق ذاته اأنَّ اأجهزة اأمن عبَّ
تفتي�ض يف قرية بيت �سريا التي تبعد م�سافة ثالثة كيلوا مرت عن م�ستوطنة »موديعني«، 
اأهداف �سهيونية. وتعقيبًا على  وعرثت على �ساروخ »ق�سام« جاهز وُمعد لالإطالق نحو 
ذلك؛ قالت اإذاعة اجلي�ض ال�سهيوين اإن هناك تعاونًا بني اأجهزة اأمن عبا�ض واالأجهزة 
بالتن�سيق مع  يقوم  واأنَّ اجلي�ض  املطلوبني لالحتالل؛  قوائم  تبادل  ال�سهيونية يف جمال 
ال�سلطة قبل اأي عملية اقتحام يقوم بها يف املدن الفل�سطينية يف ال�سفة. واأ�سافت االإذاعة 
اإ�سراف  حتت  ارتفعت  وال�سهاينة  عبا�ض  اأم��ن  اأجهزة  بني  االأمني  التن�سيق  وت��رية  اأن 
اجلرنال االأمريكي كيث دايتون، واأن هناك تن�سيقًا اأي�سًا بني الطرفني يف توزيع وانت�سار 
هذه العنا�سر يف املدن الفل�سطينية. واأكدت اأن الكيان ال�سهيوين يقيم التن�سيق االأمني 
ب�سكل  تن�سيق  واجتماعات  باأنه جيد جدًا، حيث هناك جل�سات  الفل�سطينية  ال�سلطة  مع 

دوري وتوا�سل مكثف بني اأعلى امل�ستويات من الطرفني.
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بتاريخ 2010/2/23:
٭ �سمحت الرقابة الع�سكرية ال�سهيونية بن�سر خرب قيام اأجهزة اأمن عبا�ض - دايتون 
قبل  نابل�ض  مدينة  االإ�سالمي« يف  »اجلهاد  لها حركة  طت  ا�ست�سهادية خطَّ عملية  باإحباط 
نقاًل عن خمابرات االحتالل:  الثالثاء )2/23(  �سهر ون�سف. وقالت �سحيفة »هاآرت�ض« 
»اإن �سابة من مدينة نابل�ض كانت تنوي تنفيذ عملية ا�ست�سهادية �سمن خلية تابعة ل� »�سرايا 
القد�ض« اجلناح الع�سكري ل� »حركة اجلهاد االإ�سالمي«؛ حيث متكنت اأجهزة اأمن عبا�ض 
- دايتون من اعتقالها واإحباط الهجوم«. واأثنت الرقابة الع�سكرية ال�سهيونية على م�ستوى 
العمليات من خالل  اإحباط  ثماره من خالل  يوؤتي  والذي  االأمني بني اجلانبني!،  التن�سيق 

التوا�سل املبا�سر يف امليدان.
٭ اأقر قيادي يف اأجهزة اأمن عبا�ض - دايتون لو�سائل االإعالم بقيامهم باعتقال خلية 
وم�سادرة  اأ�سبوعني  قبل  اهلل  رام  حمافظة  يف  حما�ض  االإ�سالمية  املقاومة  حلركة  تابعة 
واإحباط عدة هجمات  وت�سليمهما جلي�ض االحتالل  �ساروَخنينْ حمليَّنينْ جاهَزينْن لالإطالق 
كانت تخطط لها اخللية �سد اأهداف �سهيونية!. وجاءت اأقواله رّدًا على ما ن�سرته �سحيفة 
»معاريف« االإثنني )2010/2/22( حول ت�سليم �سلطة رام اهلل �ساروخًا حملّيًا ال�سنع اإىل 

اجلانب ال�سهيوين. 
٭ انت�سرت �سباح الثالثاء )2/23( قوات مكثفة من اأجهزة اأمن عبا�ض - دايتون بالقرب 
من م�سجد بالل بن رباح يف بيت حلم جنوب ال�سفة الغربية املحتلة. وذكرت م�سادر اأن 
الذين خرجوا يف م�سرية احتجاج على قرار �سم م�سجد بالل بن  الفتية  االأجهزة منعت 
املتمركزين  االحتالل  جنود  على  احلجارة  اإلقاء  من  ال�سهيونية،  االآث��ار  قائمة  اإىل  رباح 
اإىل موقع  الو�سول  الذين حاولوا  الفتية  االأجهزة الحقت  اأنَّ  امل�سادر  واأ�سافت  املوقع.  يف 

امل�سجد وفرقتهم بالهراوات. 

بتاريخ 2010/2/26: 
٭ يف حمافظة اخلليل اختطفت قوات االحتالل كالًّ من ال�سيخ طاهر دندي�ض، ويحيى 
على  مير  مل  وال��ذي  دورا؛  بلدة  يف  الدرابيع  اأمين  املحرر  االأ�سري  منزل  وداهمت  ار�سيد، 

ا�ض �سوى اأيام قليلة.  خروجه من �سجون عبَّ
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٭ يف حمافظة بيت حلم اختطفت قوات االحتالل الطالب يف جامعة اخلليل عبد اهلل 
ات لدى اأجهزة اأمن  ة مرَّ ثوابتة من بلدة بيت فجار، علمًا باأنه اأ�سري حمّرر وخمتطف عدَّ

ة وجيزة. ا�ض، واأفرج عنه قبل مدَّ عبَّ
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في شهر آذار/ مارس:

بتاريخ 2010/3/2م: 
د �سهود عيان يف مدينة قلقيلية دخول عدٍد من »جيبات« االحتالل حتت حماية  اأكَّ ٭ 
ا�ض يف املدينة اإىل مقر قيادة »االأمن الوطني«، وكان يف ا�ستقبالهم العديد  اأجهزة اأمن عبَّ
من قادة اجلهاز و�سباطه. ومن جهة اأخرى اختطفت قوات االحتالل يف حمافظة اخلليل 
ر حمادة زهري اأبو عي�سة بعد اأقل من اأ�سبوع من االإفراج عنه من �سجون اأجهزة  االأ�سري املحرَّ

ا�ض. اأمن عبَّ

بتاريخ 2010/3/4م: 
ام«، اجلناح الع�سكري  ٭ ك�سف عبد اهلل الربغوثي، القيادي يف »كتائب عّز الدين الق�سَّ
حلركة حما�ض، االأ�سري يف �سجون االحتالل ال�سهيوين، النقاب عن اأنَّ �سلطات االحتالل 
ا�ض. وقال الربغوثي،  اأخ�سعته لتحقيق جديد بناء على معلومات تلقتها من اأجهزة اأمن عبَّ
»متَّ  املعتقل:  داخل  من  �سّربت  له  ر�سالة  يف  ات،  م��رَّ ة  عدَّ املوؤبد  بال�سجن  عليه  واملحكوم 
اإخراجي يوم 2010/1/11 من عزل �سجن رمون يف �سحراء النقب اإىل حتقيق امل�سكوبية 
يف القد�ض املحتلة وبقيت حتى 2010/1/26، ومتَّ التحقيق معي بناء على معلومات اّدعى 
ا�ض يف مدينة اخلليل، وجاء فيها اأنَّ  �سابط التحقيق اأنه ح�سل عليها من اأجهزة اأمن عبَّ
ا�ض اختطفت يف بداية �سهر كانون الثاين/يناير عدة عنا�سر من حما�ض  اأمن عبَّ اأجهزة 
ا�ض  اأمن عبَّ اأجهزة  الذي ادعت  ام،  الق�سَّ اأحد عنا�سر  اعتقال  اإىل  واأّدت هذه االعتقاالت 
امي يف اخلليل  يف معلوماتها التي اأو�سلتها اإىل املخابرات ال�سهيونية اأن هذا القيادي الق�سَّ
يتلقى تعليماته ودعمه اللوج�ستي - من اأموال و�سالح - من عبد اهلل الربغوثي«. واأو�سح 
يف  و�سعي  اإىل  اأدى  مما  واحل��ازم،  القاطع  »بالنفي  االتهامات  هذه  واجه  ��ه  اأنَّ الربغوثي 
�سندوق حديدي ال تتجاوز اأبعاده 40*40 �سم يف الربد القار�ض. ويقول االأ�سري الربغوثي: 
»من اأ�سد املواقف تاأثريًا علي، ما حدث عند اإخراجي من ال�سندوق احلديدي، حيث قام 
�سابط التحقيق بعر�ض حلقة من برنامج فل�سطيني على ف�سائية »فل�سطني« التابعة ل�سلطة 
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ا�ض - فيا�ض »وطن على وتر« وفيه كان املمثلون ي�سخرون من االأ�سرى وما يتعر�سون له  عبَّ
من تعذيب على يد االحتالل. وتابع: »ومن ثم مت حتويلي اإىل عزل �سجن جلبوع يف �سمال 
فل�سطني، وبالتايل مت حتويل جميع جل�سات املحاكم اخلا�سة بي اإىل حمكمة النا�سرة وذلك 
االأجهزة  االأ�سكال. ومتَّ م�سادرة جميع  �سكل من  باأي  التوا�سل  ومنعي من  اإبعادي  بهدف 
وعدم  العامل اخلارجي  بهدف عزيل عن  وذلك  ورادي��و من غرفتي  تلفاز  من  الكهربائية 
وال  راب��ني(  قتل  )ال��ذي  عمري  يغال  للقاتل  مال�سقة  زنزانة  يف  وو�سعي  ي��دور،  ما  معرفة 
يوجد اأحد اآخر اأحتدث معه وال�سمت هو �سيد املوقف«، كما قال. واأ�سار االأ�سري عبد اهلل 
الربغوثي اإىل اأنَّ مدير ال�سجون ال�سهيوين »اأ�سدر قرارًا يق�سي باأن ال اأخرج من غرفتي 
اإىل »�ساحة الفورة« التي تبعد 10 اأمتار عن غرفتي اإال مكّبل اليدين والقدمني حتى اأثناء 
اليدين  اأنني مقّيد  واأن يرافقني �سابطان و3 �سجانني، رغم  ال�ساحة لوحدي،  وجودي يف 

والرجلني، وذلك ملنعي من ممار�سة الريا�سة وخا�سة متارين اللياقة البدنية«.

بتاريخ 2010/3/8م:
قمعهم  بت�سعيد  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  يف  نظراءهم  ال�سهيوين  االحتالل  قادة  اأمر  ٭ 
للمظاهرات اجلماهريية الفل�سطينية يف مدن ال�سفة الغربية، والتي خرجت على الرغم 
واملقد�سات  االأق�سى  للم�سجد  ن�سرة  لها  يتعر�سون  التي  املزدوجة  االعتقاالت  حملة  من 
ا�ض - فيا�ض باقتحام مناطقها وتو�سيع  االإ�سالمية. فقد هّدد الكيان ال�سهيوين �سلطة عبَّ
حمالت االعتقال فيها، اإذا مل ت�سيطر اأجهزتها االأمنية على املظاهرات االحتجاجية التي 
ميار�سها  التي  والتهويدية  اال�ستيطانية  ال�سيا�سات  على  احتجاجًا  الفل�سطينيون  بها  يقوم 
االحتالل بحق ال�سعب واملقّد�سات الفل�سطينية. وقالت �سحيفة »هاآرت�ض« العربية يف عددها 
يوفال  )ال�ساباك(،  ال�سهيوين  اال�ستخبارات  جهاز  رئي�ض  اإنَّ   :)3/8( االإثنني  ال�سادر 
ى املنطقة الو�سطى يف اجلي�ض ال�سهيوين، بتوجيه  دي�سكني قام، بالتعاون مع قائد ما ي�سمَّ
ة ر�سائل اإىل رئي�ض حكومة فّيا�ض غري ال�سرعية وكبار امل�سوؤولني يف ال�سلطة، جاء فيها  عدَّ
ال�سفة  يف  اندلعت  التي  ال�سعبية  املظاهرات  تقييد  على  العمل  ال�سلطة  على  يتوجب  »اإنه 
خف�ض  وكذلك  عنيفة،  ا�ستباكات  اإىل  انزالقها  دون  واحليلولة  االأخ��رية،  االأ�سابيع  خالل 
التحري�ض املرافق للمواجهات العنيفة يف القد�ض خالل االأ�سبوع االأخري«. وهددت الر�سالة، 
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التي ن�سرت فحواها ال�سحيفة باأنه »يف حال عدم فعل ذلك من قبل ال�سلطة؛ فان التعاون 
امل�سنفة  املناطق  ويف  الفل�سطينية  املدن  داخل  االعتقاالت  زيادة  و�سيتم  �سيت�سرر،  معها 
بح�سب  اأو�سلو(«،  اتفاقيات  بح�سب  فل�سطينية  ومدنية  اأمنية  ل�سيطرة  )اخلا�سعة  »اأي��ه« 
الر�سالة. واأ�سارت ال�سحيفة اإىل اأن هذه الر�سائل جاءت يف اأعقاب �سل�سلة حمادثات جرت 
ا�ض. ون�سبت  بني م�سوؤولني كبار يف الدوائر االأمنية ال�سهيونية ونظرائهم يف اأجهزة اأمن عبَّ
�سل�سلة  يف  االأخ��رية  الر�سائل  هذه  توجيه  مت  اإنه  قولها  فل�سطينية  م�سادر  اإىل  »هاآرت�ض« 
ا�ض  حمادثات جرت بني م�سوؤولني اأمنيني �سهاينة رفيعي امل�ستوى ونظرائهم يف �سلطة عبَّ
- فيا�ض، وكذلك من قبل امل�ستوى ال�سيا�سي، م�سرية اإىل اأنَّ رئي�ض ال�ساباك دي�سكني بحث 

هذا املو�سوع مع ح�سني ال�سيخ م�سوؤول ال�سوؤون املدنية يف ال�سلطة. 
يف  االحتالل  قوات  اختطفت  االأمني  التن�سيق  مل�سل�سل  وا�ستمرارًا  مت�سل  �ساأن  ويف  ٭ 
اقتحام  بعد  يامني،  وبا�سل  زي��ادة  خالد  النجاح«  »جامعة  يف  الطالبني  نابل�ض  حمافظة 

ا�ض.  منزليهما، علمًا اأنَّ يامني هو خمتطٌف �سابٌق لدى اأجهزة اأمن عبَّ

بتاريخ 2010/3/9م: 
ا�ض: »اإنَّ »ال�سلطة  ٭ قال نر حماد م�ست�سار رئي�ض ال�سلطة املنتهية واليته حممود عبَّ
الفل�سطينية« لن ت�سمح باأن تكون هناك انتفا�سة ثالثة«، مطمئًنا االحتالل ال�سهيوين باأن 
ر  تتطوَّ لن  العن�سري  الف�سل  جدار  �سد  الفل�سطينية  االأرا�سي  ت�سهدها  التي  املظاهرات 
ا�ض  اأن �سلطة عبَّ اإىل انتفا�سٍة ثالثٍة! واأكد حماد خالل ندوٍة يف القاهرة االإثنني )3/9(، 
- فيا�ض »تقوم بوظيفَتنينْ فقط؛ هما: االقت�ساد، واالأمن«، وقال: »نعمل على ت�سيري اأمور 
لديه  اأو  باعتقال كل �سخ�ضٍ يحمل �سالحًا،  د حماد  االأمن«. وهدَّ املعي�سة واملحافظة على 
»�سبط  تاأكيده  اإطار  االحتالل، يف  �سد  املقاومة  اأعمال  ا�ستخدامها يف  بهدف  متفجرات 
ا�ض - فيا�ض. جاء هذا اإثر تهديد �سلطات االحتالل ال�سهيوين  االأو�ساع« من ِقَبل �سلطة عبَّ
ت�سيطر  اإذا مل  فيها  االعتقال  وتو�سيع حمالت  باقتحام مناطقها  فيا�ض   - ا�ض  عبَّ ل�سلطة 
اأجهزة اأمن عبا�ض التابعة لها على املظاهرات االحتجاجية التي يقوم بها الفل�سطينيون؛ 
احتجاًجا على ال�سيا�سات »اال�ستيطانية« والتهويدية التي ميار�سها االحتالل بحق ال�سعب 

واملقد�سات الفل�سطينية. 
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بتاريخ 2010/3/10م: 
واليته  املنتهية  ا�ض  عبَّ حممود  ال�سلطة  رئي�ض  اأنَّ  عربية  اإعالمية  م�سادر  ذك��رت  ٭ 
املحتلة،  الغربية  بال�سفة  رام اهلل  و�سط  مليدان عام  افتتاح  باإلغاء حفل  تعليمات  اأ�سدرت 
كان مقررًا يوم اخلمي�ض )3/11(، يخلد ذكرى ال�سهيدة دالل املغربي التي نفذت عملية 
تقارير  ونقلت  لتهديدات �سهيونية.  �سنة 1978، ر�سوخًا  ال�سهيوين  الكيان  فدائية و�سط 
االعتبار  بعني  »اأخ��ذ  التد�سني  اإلغاء  ق��رار  اإن  قولها  ال�سلطة  يف  م�سادر  عن  �سهيونية 
يوجه  اأن  بتجنب  ال�سلطة  ورغبة  باملنطقة،  بايدن  االأمريكي جوزيف  الرئي�ض  نائب  تواجد 
باإلغاء  التي تطالب  ال�سديدة  »االإ�سرائيلية«  ال�سغوط  اإثر  انتقاد بهذا اخل�سو�ض على  لها 
االإعالم  وزير  وكان  امليدان«.  على  املغربي  دالل  ا�سم  اإطالق  عن  واالمتناع  االفتتاح  حفل 
واجلاليات ال�سهيونية، يويل اأدل�ستاين، بعث موؤخرًا بر�سالة اإىل رئي�ض الوزراء ال�سهيوين 
بنيامني نتنياهو طالبه فيها »بالتعامل بحزم مع نية ال�سلطة الفل�سطينية افتتاح ميدان عام 
لت�سرفات  »اأوجه عنايتكم  الر�سالة:  املغربي«. وجاء يف  يخلد ذكرى دالل  رام اهلل  و�سط 
ال�سلطة وت�سرفات رئي�سها والعمل بحزم الإحباط ذلك«. واأ�سار اأدل�ستاين يف ر�سالته اإىل 
املتحدة حول هذه  الواليات  اإىل  ر�سالة احتجاج  نقل  اأفيغدور ليربمان  اأن وزير اخلارجية 
الق�سية. ي�سار اإىل اأنَّ و�سائل االإعالم الفل�سطينية كانت توؤكد طوال االأيام املا�سية اأن بلدية 
البرية اأنهت اأعمال البناء والتد�سني مليدان ال�سهيدة دالل املغربي، يف منطقة اأم ال�سرايط، 
اأق�سام البلدية املختلفة عملت على و�سع اللم�سات االأخرية للميدان وبداأت بالتجهيز  واأن 
دالل  ا�ست�سهاد  ذكرى  ي�سادف  الذي   ،)3/11( اخلمي�ض  يوم  االفتتاح  حلفل  والرتتيب 

املغربي.
»التوجيه  مع  وبالتعاون  املنا�سبة  بهذه  نظمت  البلدية  اإن  فل�سطينية  م�سادر  وقالت 
ال�سرطة  اإىل جهاز  باالإ�سافة  الوطني  االأمن  وقوات  والبرية  رام اهلل  ال�سيا�سي وحمافظة 
فيه  �سارك  تطوعيًا  عمال  املدينة«  نوادي  من  وعدد  والكليات  واملدار�ض  اجلامعات  وطلبة 
اأكرث من 270 �سخ�سًا، قاموا بعمليات تنظيف واإزالة الطمم من االأرا�سي املجاورة، وذلك 
ا�ستعدادًا الفتتاح هذا امليدان والذي يعد اأحد امل�ساريع التي تنفذها البلدية يف جمال جتميل 

وعك�ض املظهر اجلمايل للمدينة«. 
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بتاريخ 2010/3/11م: 
ا�ض مغت�سبًا �سهيونّيًا م�سلحًا ت�سلَّل اإىل مدينة بيت حلم جنوب  ٭ �سلَّمت اأجهزة اأمن عبَّ
ال�سفة الغربية املحتلة. وذكرت م�سادر حملية اأنَّ مغت�سبًا �سهيونّيًا ت�سلَّل اإىل و�سط املدينة 
�سبط  قد  املغت�سب  اأن  علمًا  االأمريكية؛  اجلن�سية  يحملون  اأجانب  ثالثة  اإىل  باالإ�سافة 
بت�سليم املغت�سب ملا ي�سمى  ا�ض قامت  اأمن عبَّ اأجهزة  اأن  واأ�سافت امل�سادر  معه م�سد�ض. 

»االرتباط الع�سكري«، زاعمًا اأنه دخل املدينة عن طريق اخلطاأ.

بتاريخ 2010/3/13م: 
ا�ض بحق اأن�سار وكوادر  ٭ اأ�ساد م�سوؤول ع�سكري �سهيوين مبا تقوم بها اأجهزة اأمن عبَّ
ا�ض حتقق مع اأن�سار حما�ض، الذين تعتقلهم  حركة حما�ض، وقال اإن تلك اأجهزة اأمن عبَّ
يف ال�سفة الغربية املحتلة، اأف�سل من االأجهزة االأمنية ال�سهيونية نف�سها. ونقلت �سحيفة 
»معاريف« العربية عن قائد املنطقة الو�سطى يف الكيان ال�سهيوين اجلرنال »اآيف مزراحي« 
عندهم  حم�سومًا  اأ�سبح  االأمر  اإن  قوله،  ال�سفة  يف  عبا�ض  اأمن  اأجهزة  روؤ�ساء  لقائه  بعد 
ا�ض( بعد اأحداث غزة، واأنهم اأدركوا اأنهم يف حرب على بيتهم، ولن يدعوا  )اأجهزة اأمن عبَّ
حما�ض ت�سيطر على ال�سفة«. واأ�ساف مرزاحي اأن االأجهزة ال�سهيونية تعطي م�ستوًى اأمنيًا 
ه  جيدًا يف ال�سفة، »وكثري من هذا بف�سل اجلي�ض »االإ�سرائيلي« وال�ساباك واأذرع االأمن، لكنَّ
ا�ض«، على حد تعبريه، م�سريًا اإىل اأنَّ اإ�سهام ال�سلطة  وبقدر غري قليل بف�سل اأجهزة اأمن عبَّ
االآن  الهدف  اأن  ال�سهيوين  الع�سكري  امل�سوؤول  وذكر   .%45 اإىل  ي�سل  االأمني  املجال  يف 
واأو�سح  اأفقًا �سيا�سية«.  ال�سا�سة  ال�سلطة حتى يجد  التن�سيق االأمني مع  هو »احلفاظ على 
اأنَّ  اأكرث من 800 �سخ�ض من حما�ض، م�سيفًا  ا�ض  عبَّ اأمن  �سجون  يوجد يف  اأنَّه  مرزاحي 

ا�ض حتقق معهم اأف�سل من االأجهزة االأمنية »االإ�سرائيلية«، كما قال. اأجهزة اأمن عبَّ

بتاريخ 2010/3/14م:
٭ اعتربت كتلة التغيري واالإ�سالح يف املجل�ض الت�سريعي الفل�سطيني اعتقال االحتالِل 
الدائم  املخطط  على  يدل  اهلل؛  رام  مدينة  يف  ع��ودة  ماهر  الق�ساميَّ  القائَد  ال�سهيوينِّ 
بني  االأدوار  وتبادل  الوظيفي  والتقا�سم  الغربية  ال�سفة  يف  املقاومة  ا�ستئ�سال  ملحاوالت 
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يف  الكتلة،  وقالت  ال�سهيوين.  االحتالل  وق��وات  الغربية  ال�سفة  يف  ا�ض  عبَّ اأم��ن  اأجهزة 
ا�ض  امي ياأتي كثمرٍة للتن�سيق االأمني بني �سلطة عبَّ : »اإنَّ اعتقال القائد الق�سَّ ت�سريٍح �سحفيٍّ
املعلومات  بنقل  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  به  تقوم  الذي  اخلياين  وال��دور  واالحتالل،  فيا�ض   -
�سالحها  وم�سادرة  املقاومة  مالحقة  اإىل  و�سواًل  االحتالل،  اإىل  واال�ستخباراتية  االأمنية 
يت�سدق  التي  الطريق«  »خارطة  اإطار  �سمن  ال�سفة  يف  ال�ستئ�سالها  املجاهدين  واعتقال 
اتفاقيات  �سياق  يف  ياأتي  االعتقال  هذا  اأنَّ  واأ�سافت  بتنفيذها«.  الفل�سطيني  البع�ض  بها 
املفاو�سات العبثية، وا�ستمرار التن�سيق االأمني، وقالت: »حتى يف ظل احلديث املزعوم عن 
ا�ض - فيَّا�ض  توقف املفاو�سات، فاإنَّ التن�سيق االأمني كان يف اأوجه، ليدل على اأنَّ �سلطة عبَّ

ت�سكل وكالة اأمنية نيابة عن االحتالل«. 

بتاريخ 2010/3/15م: 
من  ع��دًدا  ودهمت  قلقيلية،  مدينة  يف  النقار  حي  لياًل  االحتالل   ق��وات  اقتحمت  ٭ 
ا�ض مو�سى وقا�سم ال�سوي �سقيَقينْ  املنازل ُعرف منها منزل املختطَفنينْ لدى اأجهزة اأمن عبَّ
ران من �سجون االحتالل، وخمتطفان  ال�سهيدين �سالح وح�سني �سوي، وهما اأ�سريان حمرَّ
االحتالل  قوات  القتحام  النهائية  احل�سيلة  تت�سح  مل  فيما  �سهور،   9 فاقت  ة  ملدَّ �سابقان 

املنطقة بعد.

بتاريخ 2010/3/16م:
٭ انتقد تي�سري ن�سر اهلل القيادي يف حركة »فتح« الدعوات ال�سادرة الندالع انتفا�سة 
بجوار  »كني�ض اخلراب«  وافتتاح  املحتلة  القد�ض  ال�سهيونية يف  االنتهاكات  على  ا  ردًّ ثالثة 
امل�سجد االأق�سى املبارك، وو�سع حجر االأ�سا�ض لبناء الهيكل املزعوم، زاعمًا اأن مثل هذه 
االنتفا�سة �ستجلب الكوارث على ال�سعب الفل�سطيني. واأكد ن�سر اهلل اأنه ال مييل اإىل انتفا�سة 
للحالة  من�سفًا  يكون  ال  قد  االنتفا�سة  هذه  مثل  تاأييد  »اإن  وقال:  االحتالل،  �سد  م�سلَّحة 
املا�سية«.  االنتفا�سة  م  نقيِّ زلنا  ما  اأننا  ال�سيما  واإجراءاته،  االحتالل  ظل  يف  الفل�سطينية 
واأ�ساف ن�سر اهلل يف ت�سريح �سحفي: »يف انتفا�سة االأق�سى ا�سُتخدم ال�سالح �سد اأقوى 
تر�سانة ع�سكرية يف املنطقة، وهي الرت�سانة احلربية »االإ�سرائيلية«، وكانت النتائج كارثيًة 
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على ال�سعب الفل�سطيني«، على حدِّ زعمه.
ا�ض بتفريق املتظاهرين الغا�سبني ومنعهم من  ٭ قامت قوة كبرية من اأجهزة اأمن عبَّ
ا على ممار�سات االحتالل بامل�سجد  اإلقاء احلجارة على جنود االحتالل، والذين خرجوا ردًّ
االأق�سى. واأفادت م�سادر حملية يف منطقة باب الزاوية والبلدة القدمية و�سارع االإخوان 
ا�ض، ح�سرت اإىل منطقة باب الزاوية  مبدينة اخلليل، باأنَّ قوات كبرية من اأجهزة اأمن عبَّ
الغا�سبني  اوات وقامت بتفريق املتظاهرين  بالع�سي والهرَّ جني  و�سط مدينة اخلليل ُمدجَّ
الذين خرجوا للتعبري عن غ�سبهم ملا يجري يف مدينة القد�ض وامل�سجد االأق�سى. واأ�سافت 
ا�ض قامت مبالحقة ال�سبان واالعتداء عليهم وتفريقهم  امل�سادر ذاتها اأن اأجهزة اأمن عبَّ
بالقوة، وقامت باختطاف عدٍد كبرٍي منهم واإر�سالهم ب�سيارات تابعة الأجهزتها اإىل مناطق 
بعيدة عن نقاط التما�ض لتوفري احلماية جلنود االحتالل املتمركزين يف النقاط الع�سكرية 
املنت�سرة مبدينة اخلليل. هذا و�سوهد عنا�سر من جنود االحتالل يعتلون اأ�سطح البنايات 
يف منطقة باب الزاوية اأثناء قمع عنا�سر اأجهزة اأمن عبا�ض املتظاهرين ومنعهم من اإلقاء 

احلجارة على جنود العدو.
٭ اختطفت قوات االحتالل من بلدة �سامل اإبراهيم ا�ستية بعد مداهمة منزله وحتطيم 
كل حمتوياته؛ وذلك بعد التحقيق معه ميدانيًّا داخل املنزل؛ ما ت�سبب بفقده الوعي خاللها 
اأمن  اأجهزة  ات لدى  ة مرَّ �سابق عدَّ اأ�سرته، وهو خمتطف  اأمام  و�سالت دماوؤه  عدة مرات 
ا�ستدعاء  العائلة طلب  �سلَّمت  كما  ا�ستية،  اهلل  املختطف عو�ض  �سقيق  اأي�سًا  وهو  ا�ض،  عبَّ
ا�ض؛ علمًا اأنَّه  ب�سرورة ت�سليم عو�ض نف�َسه لهم فور االإفراج عنه من �سجون اأجهزة اأمن عبَّ
ا�ض »معزواًل« اأكرث من �سبعة اأ�سهر يف �سجن اأريحا،  م�سى على اختطافه لدى اأجهزة اأمن عبَّ

وهو اأ�سري حمرر اأم�سى اأكرث من ثماين �سنوات يف �سجون االحتالل. 
اإميان   : ن�ساء؛ هنَّ املدينة ثالث  قلقيلية: اختطفت قوات االحتالل يف  ٭ يف حمافظة 
اأمن  اأجهزة  �سوي )20 عامًا( وعائ�سة �سوي )39 عامًا(، وهما �سقيقتا املختطَفنينْ لدى 
بر�سا�ض  اأ�سيبت  قد  كانت  اإميان  ال�سغرى  �سقيقتهم  اأن  علمًا  وقا�سم؛  اإبراهيم  ا�ض،  عبَّ
اأن عائلة �سوي من  بالذكر  املا�سي. جدير  �سهر حزيران )يونيو(  ا�ض يف  اأمن عبَّ اأجهزة 
�ض  وتعرَّ و�سالح،  ح�سني  ال�سهيدين  مت  قدَّ حيث  قلقيلية؛  مدينة  يف  املجاهدة  العائالت 
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كما مت هدم  ا�ض عدة مرات،  عبَّ اأمن  واأجهزة  االحتالل  قوات  قبل  اأبناوؤها لالعتقال من 
منزلها بعد العملية اال�ست�سهادية ال�سهرية التي كان قد نفذها جنلها اال�ست�سهادي �سالح 

�سوي ثاأرًا ل�سهداء جمزرة احلرم االإبراهيمي يف العام 1994م. 

بتاريخ 2010/3/17م:
اأمنتها  واأج��ه��زة  اهلل  رام  �سلطة  تقديرها  عن  �سهيونيٌة  اأمنيٌة  اأو���س��اٌط  اأع��رب��ت  ٭ 
لالإجراءات القمعية التي مار�ستها بحق املواطنني يف ال�سفة ملنع ن�سرة امل�سجد االأق�سى 
املبارك، وعدم انزالق االحتجاجات االأخرية يف القد�ض وال�سفة الغربية اإىل انتفا�سٍة ثالثٍة 
ا�ض وامل�ستوى اجليد من  ته »حالة ال�سبط االأمني التي تقوم بها اأجهزة اأمن عبَّ ب�سبب ما �سمَّ
التن�سيق االأمني بني الطرفني«. وقال قياديٌّ يف جي�ض االحتالل لالإذاعة العربية: »اإنَّ هناك 
تن�سيقًا جّيد جدًا مع »قوات االأمن الفل�سطينية«، واإنَّه لي�ض هنالك نية الأية جهة للت�سعيد 
العنف  اإىل  املنطقة  تتدهور  اأن  �ساحلهم  من  لي�ض  اأنه  يفهم  واجلميع  املنطقة،  واإ�سعال 
حما�ض،  حركة  راأ�سها  وعلى  الفل�سطينية،  املقاومة  قدرة  يف  ك  و�سكَّ عليه«.  امل�سيطر  غري 
باأنه  و�سفه  مبا  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  قيام  ب�سبب  الغربية  ال�سفة  يف  االأو�ساع  تاأجيج  على 
»خطوات منظمة يف بناء قوة فل�سطينية تقوم معنا مبالحقة حما�ض وحماربتها«، على حد 
ا�ض يحول دون  قوله. واأ�ساف اأن التن�سيق القائم بني �سباط اجلي�ض وقادة اأجهزة اأمن عبَّ
قيام الفل�سطينيني بخطوات �سد ممار�سات االحتالل، ومن ثم تدهور االأو�ساع والفو�سى 
، على حد قوله.  وفقدان ال�سيطرة، واأن التن�سيق يعتمد على م�سالح م�سرتكة بني الطرَفنينْ
ا�ض قائاًل: »اإنَّها تعمل ب�سرعة وجناعة على تفريق اأعمال ال�سغب«!!. واأ�ساد باأجهزة اأمن عبَّ
اإثر  الغ�سب  من  حالة  املحتلة  الغربية  ال�سفة  يف  الفل�سطينيني  املواطنني  انتابت  ٭ 
جتوب  ال�سهيوين  االحتالل  وقوات  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  بني  م�سرتكة  دوريات  م�ساهدتهم 
�سوارع �سلفيت، يف ظل االنتهاكات الرهيبة التي متار�سها قوت االحتالل ال�سهيوين بحق 
املواطنني الفل�سطينيني واملخططات ال�سهيونية الرامية اإىل تهويد املدينة املقد�سة وهدم 
عن  الفل�سطيني  الت�سريعي  املجل�ض  يف  النائب  ا�ستهجن  فيما  املبارك.  االأق�سى  امل�سجد 
دوريات  فيه  ظهرت  الذي  املعيب  امل�سهد  ال��رازق؛  عبد  عمر  الدكتور  االإ�سالمية  احلركة 
ا�ض - فيا�ض وقوات االحتالل وهي جتوب مدينة  م�سرتكة من اأجهزة اأمن عبا�ض ل�سلطة عبَّ
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�سلفيت وبع�ض املناطق االأخرى. وا�ستغرب النائب، يف ت�سريٍح مكتوٍب االأربعاء )3/17(؛ 
هذا النوع العلني من التن�سيق االأمني يف و�سح النهار، ودون اأدنى اكرتاث ملا يحمله هذا 
امل�سهد من معاٍن واآثاٍر يف نف�سية املواطنني الفل�سطيني. واأكد عبد الرازق اأن هذه ال�سورة 
التي ظهرت اليوم يف �سوارع �سلفيت دليٌل جديٌد على اأن ال�سياع الذي حتياه ال�سفة الغربية 
، وباتت اليوم تعلن  هو نتيجٌة حتميٌة لهذا النوع من امل�ساهد التي كانت متار�ض ب�سكٍل خمفيٍّ

ويوؤتى بها على مراأى املواطن وم�سمعه، والذي اأهلكته اآلة القمع وباتت ُتَعد عليه االأنفا�ض.

بتاريخ 2010/3/18م:
ا�ض م�سرية خرجت تنديدًا ببناء كني�ض اخلراب ال�سهيوين،  ٭ قمعت اأجهزة اأمن عبَّ
باأنَّ عددًا كبريًا من  املحتلة. وذكرت م�سادر حملية  الغربية  ال�سفة  بيت حلم جنوب  يف 
دوا باإطالق النار على امل�ساركني يف امل�سرية،  ا�ض ا�ستخدموا الهراوات، وهدَّ اأجهزة اأمن عبَّ
ومنعوهم من الو�سول اإىل منطقة قبة »راحيل« قرب م�سجد بالل بن رباح، وهي منطقة 
اأجهزة  فيها  تقمع  التي  االأوىل  املرة  هي  لي�ست  هذه  اأنَّ  يذكر  االحتالل.  قوات  مع  متا�ض 
العديد  منعت  فقد  االحتالل،  قوات  مبمار�سات  تنديدًا  تخرج  التي  امل�سريات  ا�ض  عبَّ اأمن 
من امل�سريات التي خرجت تنديدًا مبمار�سات االحتالل مبدينة القد�ض املحتلة وبقرار �سم 

م�سجد بالل بن رباح يف املدينة لالآثار اليهودية.

بتاريخ 2010/3/19م:
٭ ذكر �سهود عيان من مناطق خمتلفة يف ال�سفة الغربية املحتلة اأن ا�ستنفارًا كبريًا 
ا�ض وجي�ض االحتالل ملنع خروج م�سريات ن�سرة  لوحظ مع �سالة اجلمعة الأجهزة اأمن عبَّ
اإليها حركة حما�ض بعد �سالة اجلمعة يف ال�سفة. وقال ال�سهود:  للم�سجد االأق�سى دعت 
الدوريات قرب  العديد من  ا�ض كثفت من دورياتها، و�سوهدت  اأمن عبَّ اأجهزة  اإنَّ دوريات 
امل�ساجد يف املدن الرئي�سة يف ال�سفة، وجتوب الطرق وال�سوارع القريبة من �ساحات امل�ساجد 
. فيما ذكر عدد من املواطنني اأنَّ جنود االحتالل ا�ستدعوا قوات  لقمع اأّي حترٍك جماهرييٍّ
اإ�سافية على احلواجز املنت�سرة يف ال�سفة خ�سية وقوع ا�ستباكات مع املواطنني عقب �سالة 

اجلمعة. 
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بتاريخ 2010/3/20م:
منزله  مداهمة  بعد  طب�سية  حممد  قلقيلية  مدينة  يف  االحتالل  ق��وات  اختطفت  ٭ 
الأكرث من عام، وهو  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  لدى  �سابٌق  �سابٌق وخمتطٌف  اأ�سرٌي  وهو  وتفتي�سه، 
متزوٌج من عائلة �سوي املجاهدة واملعروفة يف قلقيلية التي متَّ اعتقال اثنتني من بناتها قبل 
عدة اأيام من قبل االحتالل، ووفق م�سادر العائلة ما زالت االأختان حمتجزتني يف مركز 

حتقيق اجللمة �سمال فل�سطني املحتلة. 

بتاريخ 2010/3/21م: 
�سمال  يف  فل�سطينيني  اأربعة  ال�سهيوين  االحتالل  قوات  فيه  قتلت  الذي  الوقت  يف  ٭ 
ا�ض  ال�سفة الغربية املحتلة خالل ال�ساعات االأربع والع�سرين املا�سية؛ قامت اأجهزة اأمن عبَّ
�سحفية  م�سادر  اأك��دت  فقد  اخلليل.  مدنية  يف  ال�سهاينة  املغت�سبني  حماية  يف  بدورها 
ا�ض قامت بتوفري احلماية الأحد املغت�سبني ال�سهاينة، الذي  اأمن عبَّ اأجهزة  اأن  �سهيونية 
ت�سلل اإىل داخل مدينة اخلليل، وقامت بت�سليمه اإىل القوات ال�سهيونية يف املدينة، يف اإطار 
ا�ض �سلمت االحتالل ع�سرات  اأمن عبَّ اأجهزة  اأنَّ  اإىل  التن�سيق االأمني بني اجلانبني. ي�سار 
املغت�سبني ال�سهاينة، منذ مطلع العام اجلاري، بعد اأن ت�سللوا اإىل مناطق خا�سعة ل�سيطرة 
ال�سلطة بال�سفة )بح�سب تق�سيمات اتفاقيات اأو�سلو(. وال ي�ستبعد املواطنون الفل�سطينيون 
ال�سهيوين،  اجلي�ض  يف  اخلا�سة  »امل�ستعربني«،  قوات  من  هم  املغت�سبون  هوؤالء  يكون  اأن 
التي تتنكر بزي عربي لتنفيذ عمليات اغتيال اأو اختطاف، حيث يقوم هوؤالء بالك�سف عن 
ا�ض من اأجل نقلهم بدورها اإىل اجلانب ال�سهيوين، وذلك بعد اأن  هويتهم الأجهزة اأمن عبَّ

تثور هناك �سكوك عن ك�سف هويتهم من قبل مواطنني فل�سطينيني.

بتاريخ 2010/3/22م: 
ا�ض بت�سليم قوات االحتالل مغت�سبًا دخل  ٭ بعد �ساعاٍت قليلٍة على قيام اأجهزة اأمن عبَّ
بني اآخرين دخلوا  مدينة بني نعيم ق�ساء مدينة اخلليل ؛ قامت هذه االأجهزة بت�سليم مغت�سِ
ال�سفة  ت�سهدها  التي  الغليان  حالة  الالزمة يف ظل  احلماية  لهم  ��رت  ووفَّ اهلل  رام  مدينة 
وابناهما دخلت  بة  ومغت�سِ ب  بداخلها مغت�سِ �سيارة  اأنَّ  اإذاعة االحتالل  الغربية. وذكرت 
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ا�ض احلماية  رت لهم اأجهزة اأمن عبَّ مدينة رام اهلل يف وقٍت متاأخٍر من ليلة 3/21 ؛ حيث وفَّ
هذه  وتاأتي  املجاور.  اأي��ل  بيت  مع�سكر  يف  االحتالل  ق��وات  قيادة  اإىل  الفور  على  ونقلتهم 
اأربعة �سهداء بر�سا�ض قوات االحتالل يف حمافظة  احلادثة بعد وقٍت ق�سرٍي من �سقوط 

نابل�ض يف ظل ت�سعيٍد �سهيوينٍّ متعمٍد.

بتاريخ 2010/3/25م: 
الفل�سطيني  ال�سعب  على  هجماتهم  واملغت�سبني  االحتالل  ق��وات  ت�سعيد  ظل  يف  ٭ 
ات اإىل جي�ض  لة باملعدَّ ا�ض باإعادة �ساحنة ع�سكرية حممَّ ومقد�ساته؛ تتباهى اأجهزة اأمن عبَّ
االحتالل، بعد اأن دخلت مدينة اأريحا؛ بدعوى »الدخول بطريق اخلطاأ«، و�سلَّمتها لالرتباط 
ت داخل مدينة اأريحا، واأنها اكُت�سفت من ِقَبل قوات  الع�سكري. واأ�سافت اأنَّ عملية ال�سبط متَّ
االأمن الوطني يف املدينة الذين نقلوها بدورهم جلي�ض االحتالل. وتعترب هذه حالًة مكررًة 
با�ستمرار  ُي�سبطون  الذين  املغت�سبني،  وقطعان  االحتالل  احلماية جلنود  توفري  لعمليات 
ا�ض اإىل توفري احلماية لهم وت�سليمهم اإىل  داخل املدن الفل�سطينية، وت�سارع اأجهزة اأمن عبَّ

جي�ض االحتالل. 

بتاريخ 2010/3/27م: 
مدينة  اإىل  ت�سللوا  �سهاينة،  مغت�سبني  لثالثة  احلماية  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  وّف��رت  ٭ 
اخلليل بجنوب ال�سفة الغربية املحتلة، وقامت بت�سليهم اإىل قوات االحتالل ال�سهيوين، يف 
اإطار التن�سيق االأمني املت�ساعد بني اجلانبني. وقالت �سحيفة »هاآرت�ض« العربية يف ن�سختها 
الع�سكري«  »االرتباط  جهاز  �سلَّمت  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  اإنَّ   :  )3/27( ال�سبت  االإلكرتونية 
ال�سهيوين ثالثة مغت�سبني �سهاينة ت�سللوا اإىل املدينة، م�سرية اإىل اأنَّه مل يتم التعّر�ض لهم 

اأو م�سايقتهم. 
٭ ك�سفت �سحيفة عربية عن اجتماٍع يف »تل اأبيب« �سمَّ �سحفيني فل�سطينيني من غزة 
وال�سفة املحتلة، و�سحفيني �سهاينة واأجانب، باالإ�سافة اإىل الناطق با�سم قوات االحتالل 
ال�سهيوين »اأفيخاي اأدرعي«. وذكرت ال�سحيفة اأنَّ هذا االجتماع جاء يف مبادرٍة اأطلقتها 
االإعالم  و�سائل  بني  ج�سور«  »بناء  ته  �سمَّ ما  �سمن  ال�سهيونية  اإ�سرائيل«  »م�سروع  منظمة 
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الفل�سطينية وال�سهيونية. وتك�سف �سورُة ح�سور ثالثة �سحفيني من غزة االجتماع، وهم: 
عبد ال�سالم اأبو ع�سكر امل�ست�سار االإعالمي لع�سو اللجنة املركزية يف »فتح« حممد دحالن، 
ولنا �ساهني مرا�سلة »تلفزيون فل�سطني«، ومعني احللو اأحد موظفي »تلفزيون فل�سطني«. ومع 
ى  قون الوطنية وال�سرف، تتعرَّ الك�سف عن هذا التطبيع غري امل�سبوق من ِقَبل �سحفيني ي�سوِّ
اأوامر االحتالل ال�سهيوين  ا�ض - فيَّا�ض يف مدى ان�سياعها الكامل لكل  �سورة �سلطة عبَّ

وطلباته.

بتاريخ 2010/3/29م: 
ا�ض املواطنني وال�سحفيني يف مدينة بيت حلم واعتدت عليهم  ٭ قمعت اأجهزة اأمن عبَّ
بال�سرب املربح، خالل املواجهات التي اندلعت على املدخل ال�سمايل للمدينة. وكان الع�سرات 
من ال�سبان توجهوا اإىل منطقة م�سجد بالل بن رباح باجتاه احلاجز الع�سكري ال�سهيوين، 
ما  الفارغة،  والزجاجات  باحلجارة  املتواجدة على احلاجز  االحتالل على  قوات  ور�سقوا 
اأجهزة  اأنَّ  عيان  �سهود  واأكد  بالدموع.  امل�سيلة  القنابل  اإطالق  اإىل  االحتالل  بقوات  حدا 
ا�ض التي كانت قريبة من املنطقة اأ�سيبت بحالة ه�ستريية فور اندالع املواجهات يف  اأمن عبَّ
املكان، حيث قام اأفراد تلك االأجهزة باالعتداء بال�سرب على املواطنني وال�سحفيني ملنعهم 
من اإلقاء احلجارة. واعت�سم ال�سحفيون يف املكان احتجاجًا على الطريقة الهمجية التي 

تعاملت معهم بها تلك االأجهزة يف حماولتهم لتغطية تلك املواجهات.
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في شهر نيسان/ أبريل:

بتاريخ 2010/4/6م:
٭ اختطفت قوات االحتالل املهند�ض حممد اأحمد جرادات من قرية زبوبا اأثناء مروره 
ارة، علمًا اأنَّ جرادات قياديٌّ �سابٌق يف الكتلة االإ�سالمية، وطالب يف  على اأحد احلواجز الطيَّ
كلية الدرا�سات العليا يف »جامعة النجاح الوطنية«، وخمتطٌف �سابٌق لدى اأجهزة اأمن عبا�ض 
�سهور.  ا�ستمر خم�سة  بعد اختطاف  �سهر  اأفرجت عنه قبل قرابة  وكانت قد  عدة مرات، 
كما اختطفت قوات االحتالل حممد ال�سخ�سري بعد ثالثة اأيام من االإفراج عنه من �سجون 

�ض خاللها للتعذيب ال�سديد.  ات تعرَّ ة مرَّ ا�ض؛ علمًا اأنَّه اختطف �سابقًا عدَّ اأجهزة اأمن عبَّ

بتاريخ 2010/4/11م: 
اجلي�ض  اإنَّ  ال�سهيونية:  اأح��رون��وت«  »يديعوت  و�سحيفة  االح��ت��الل،  اإذاع��ة  قالت  ٭ 
ا�ض  عبَّ اأم��ن  »اأجهزة  عليها  عرثت  خمتلفة  وباأحجام  نا�سفًة  عبوًة   17 ت�سلَّم  ال�سهيوين 
الفل�سطينية« يف مدينة طولكرم، بعد عمليات مداهمات قامت بها نتيجة حمالت االعتقال 
ذها �سد خاليا املقاومة يف ال�سفة الغربية. ونقلت �سحيفة »يديعوت« عن م�سدر  التي تنفِّ
ع�سكري �سهيوين قوله: »اإنَّ القنابل تدلُّ على حماوالت تنظيمات فل�سطينية تنفيذ هجمات 
يف ال�سفة، كما يدلُّ على قوة التن�سيق االأمني بني اجلي�ض »ال�سهيوين« و)اأجهزة ال�سلطة(«. 

بتاريخ 2010/4/14م: 
٭ اختطفت قوات االحتالل يف مدينة قلقيلية، كالًّ من حكمت ن�سر �سربي، وكمال عبد 
ا�ض بعد اأن  ن اأُفرجت عنهم اأجهزة اأمن عبَّ الفتاح يا�سني، وو�سفي حمودة، وجميعهم ممَّ

ة �سهور يف �سجونها.  اأم�سوا عدَّ
انتفا�سة  ان���دالع  منذ  نوعها  م��ن  االأوىل  ه��ي  تعدُّ  ب���ادرة  ويف  اآخ���ر،  �سعيد  وعلى  ٭ 
االأق�سى �سمح جي�ض االحتالل ال�سهيوين للمر�سدين ال�سياحيني ال�سهاينة بدخول املدن 
الفل�سطينية يف ال�سفة الغربية برفقة ال�سياح االأجانب؛ »وذلك نتيجة متانة التن�سيق االأمني 
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اإذاعة  واأ�سارت  ال�سهيونية.  االأمنية  اجلهات  قول  ح�سب  وذلك  عبا�ض«؛  اأمن  اأجهزة  مع 
اجلي�ض ال�سهيوين اإىل اأنَّ املرحلة االأوىل للخطة تق�سي بال�سماح خلم�سني مر�سًدا بدخول 
مدن ال�سفة متهيًدا خلطواٍت قادمٍة تتمثل يف ال�سماح لل�سهاينة بدخول مدينَتينْ بيت حلم 

واأريحا. 

بتاريخ 2010/4/15م: 
٭ اختطفت قوات االحتالل من قرية برقني املعلم حممود ق�سراوي، والطالب يف جامعة 

ا�ض يف املحافظة.  النجاح عدنان �سبح؛ علمًا اأنَّهما اختطفا �سابقًا لدى اأجهزة اأمن عبَّ

بتاريخ 2010/4/17م: 
٭ يف حمافظة نابل�ض: اختطفت قوات االحتالل يف حمافظة نابل�ض كالًّ من املهند�ض 
يحيى جبور، وعمرو خالد عواد »من قرية �سامل«، و�سهيب اأبو ثابت »من قرية بيت دجن«، 
�سوا لال�ستدعاء واالختطاف لدى اأجهزة  بعد مداهمة منازلهم يف القريتني، علمًا اأنهم تعرَّ

ا�ض �سابقًا.  اأمن عبَّ

بتاريخ 2010/4/19م: 
ر حممد �سعيد �سلباية بعد مداهمة منزله يف  ٭ اختطفت قوات االحتالل االأ�سري املحرَّ
خميم نور �سم�ض يف حمافظة طولكرم بعد اأ�سبوعني من االإفراج عنه من �سجون عبا�ض، 

وق�سائه اأربعة اأ�سهر يف �سجونها.

بتاريخ 2010/4/22م: 
قرية  من  �سعدة  اأبو  را�سي  حممد  االحتالل  قوات  اختطفت  قلقيلية:  حمافظة  يف  ٭ 
جيو�ض؛ علمًا اأنه طالب يف جامعة النجاح الوطنية، وخمتطٌف �سابٌق لدى اأجهزة اأمن عبا�ض 

الأكرث من خم�سة اأ�سهر.
ر والطالب يف جامعة  ا�ض االأ�سري املحرَّ ٭ يف حمافظة �سلفيت: اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
اأنه  للمقابلة؛ علمًا  ا�ستدعائه  بعد  بني ح�سان،  النجاح مازن فايز مرعي من قرية قراوة 
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اأم�سى ثالث �سنوات يف �سجون االحتالل. 
ر نائل حممود اأبو  ا�ض االأ�سري املحرَّ ٭ ويف حمافظة رام اهلل اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ

كويك من مكان عمله يف خميم االأمعري، بعد اأن اأم�سى عامني يف �سجون االحتالل. 

بتاريخ 2010/4/25م: 
ر  ا�ض يف حمافظة رام اهلل، بالغ ا�ستدعاء اإىل االأ�سري املحرَّ ٭ اأر�سلت اأجهزة اأمن عبَّ
ه اأ�سرٌي  وليد عَبدة بعد اأقل من ع�سرة اأيام من االإفراج عنه من �سجون االحتالل؛ علمًا اأنَّ
امي من بلدة كفر نعمة، ومتَّ االإفراج عنه قبل 10 اأيام بعد اأن اأم�سى يف �سجون االحتالل  ق�سَّ

7 �سنوات متوا�سلة.

بتاريخ 2010/4/27م: 
ا�ض يف حمافظة رام اهلل املواطن نظام حممد �سنينة، بعد  ٭ اختطفت اأجهزة اأمن عبَّ
خروجه من �سجون االحتالل ال�سهيوين، والتي مكث فيها اأربع �سنوات. وتاأكيدًا على متانة 
التن�سيق االأمني عربَّ قائد املنطقة الو�سطى يف اجلي�ض ال�سهيوين اجلرنال »اآيف مزراحي« 
عن ر�ساه من م�ستوى التن�سيق االأمني احلا�سل بني قواه العاملة يف ال�سفة الغربية واأجهزة 
اأنَّ »مزراحي« هو �ساحب القرار  اأمن عبا�ض التابعة لل�سلطة الفل�سطينية. اجلدير ذكره، 
األف فل�سطيني من اأ�سول غزاوية من ال�سفة الغربية اإىل  االأخري بطرد ما يقرب من 70 

قطاع غزة. 

بتاريخ 2010/4/26م: 
يف  ا�ض  عبَّ �سلطة  يف  اأمني  م�سدر  ح  �سرَّ اأحرونوت«  »يديعوت  ل�سحيفة  حديث  يف  ٭ 
قتالية  وو�سائل  اأ�سلحة  »خمزن  و�سفه  ما  ب�سبط  عبا�ض  اأمن  اأجهزة  بقيام  نابل�ض  مدينة 
ا لتنفيذ عمليات نوعية وكبرية �سد اأهداف  تابع حلركة حما�ض يف مدينة نابل�ض؛ كان معدًّ
طت لتنفيذ  اأنَّ حركة حما�ض خطَّ )اإ�سرائيلية(«، ح�سب قوله. واأ�ساف امل�سدر لل�سحيفة 
عمليات ع�سكرية داخل الكيان ال�سهيوين، م�سرًيا اإىل اأنَّ �سلطة رام اهلل عرثت على كميات 
ه باأنَّ »الك�سف  خائر.  ونوَّ كبرية من االأ�سلحة ومئات الكيلو غرامات من املواد املتفجرة والذَّ
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اجلناح  ام«  الق�سَّ »كتائب  من  كبري  ع�سكري  م�سوؤول  اعتقال  بعد  جاء  االأ�سلحة  هذه  عن 
الع�سكري ل�حما�ض يف منطقة نابل�ض؛ على يد »قوات االأمن الوقائي الفل�سطيني«؛ حيث ُفوِجَئ 
رجال االأمن الفل�سطيني بتلك الكميات الكبرية من االأ�سلحة. واأكدت االإذاعة ال�سهيونية 
يف اليوم ذاته اخلرب، مدعيًة اأنه متَّ العثور على مئات الكيلو غرامات من املتفجرات، و�سط 

اإ�سادة بعمق التن�سيق االأمني بني اجلانبني. 
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في شهر أيـــار/ مايو:

بتاريخ 2010/5/4م: 
ه  اأنَّ اإىل  االإ�سارة  مع  ال�سيخ،  �سالح  االحتالل  قوات  اختطفت  القد�ض:  ٭ يف حمافظة 

ا�ض يف رام اهلل. خمتطٌف �سابٌق لدى اأجهزة اأمن عبَّ

بتاريخ 2010/5/5م: 
اأمن  اأجهزة  اأجرت  املقاومة،  على  لتاآمرها  وا�ستكمااًل  االأمنية،  اللتزاماتها  اإيفاًء  ٭ 
اإجراء  ت�سمنت  املحتلة،  الغربية  بال�سفة  اأريحا  حمافظة  يف  ع�سكرية  مناورات  عبا�ض، 
تدريبات لتحرير �سهاينة وقعوا يف قب�سة املقاومة الفل�سطينية بال�سفة، ومواجهة مقاومني 
هذه  نفذت  وق��د  �سهيونية.  اأه��داف  �سد  لتفجريها  ويخططون  نا�سفة  اأحزمة  يحملون 
اأريحا، يف كيفية »تخلي�ض رهائن من  االأجهزة مناورتها يف مبنى املحافظة و�سط مدينة 
بح�سب  بال�سفة  الفل�سطينية  املقاومة  اإىل  اإ�سارة  يف  القانون«،  عن  خارجة  جمموعة  قبل 
ت�سنيفها، يف حني قامت قوة اأخرى على مقربة من مبنى املحافظة بتفكيك حزام نا�سف 

كان بحوزة اأحد املعتقلني خالل العملية.

بتاريخ 2010/5/7م: 
اأن�سار احلركة؛ وهم االأ�سري  ٭ اختطفت قوات االحتالل من بلدة قبالن خم�سة من 
يف  عامًا   15 ال�  قرابة  واأم�سى  الزهور  مرج  مبعدي  اأحد  وهو  عملة،  �سالح  جهاد  ر  املحرَّ
�سجون االحتالل، كما اختطفت االأ�سريين املحّررين ع�سام فهمي اأزعر مدير دار القراآن 
يف البلدة وجمدي عبد العظيم طب�ض، واختطفت اأي�سًا كالًّ من اإبراهيم حامد عابد وبدر 
�سا لال�ستدعاء واالختطاف من قبل اأجهزة  فالح اأقرع، يذكر اأّن كالًّ من جهاد وع�سام تعرَّ

ا�ض يف املحافظة. اأمن عبَّ

بتاريخ 2010/5/7م: 
ا�ض يف رام اهلل قوات االحتالل م�ستوطنني دخال عن طريق  ٭ �سلَّمت اأجهزة اأمن عبَّ
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اخلطاأ لقرية دير ع�سنا الواقعة �سمايل غرب رام اهلل. وح�سب م�سادر �سهيونية، مل ي�سب 
االثنان باأّي اأذى.

بتاريخ 2010/5/10م: 
ر عامر �سحادة،  ٭ اختطفت قوات االحتالل من بلدة عنبتا يف طولكرم االأ�سري املحرَّ

وهو خمتطف �سابق لدى اأجهزة اأمن عبا�ض يف املحافظة. 
٭ ويف حمافظة نابل�ض: وا�ستمرارًا مل�سل�سل التن�سيق االأمني اختطفت قوات االحتالل 
َرين عمار وعامر ال�سركجي بعد مداهمة منزليهما؛ علمًا  يف مدينة نابل�ض االأ�سريين املحرَّ
ا�ض؛ حيث اأم�سى عامر اأكرث من �سنة يف �سجون  اأنهما اختطفا �سابقًا لدى اأجهزة اأمن عبَّ

ا�ض » الدايتونية«. اأجهزة اأمن عبَّ

بتاريخ 2010/5/11م: 
٭ �سمن �سيا�سة تبادل االأدوار بني اأجهزة اأمن عبا�ض وجي�ض االحتالل ال�سهيوين يف 
ال�سهيوين على اختطاف  اأقدمت قوات االحتالل  رين،  املحرَّ واالأ�سرى  املقاومني  مالحقة 
وتفتي�سه  جنني،  ق�ساء  جبع  قرية  يف  منزله  اقتحام  بعد  عون،  اأبو  وجيه  و�سيم  االأ�ستاذ 
ات،  بطريقة وح�سية. وكانت اأجهزة اأمن عبا�ض قد اختطفت »اأبو عون« اأكرث من خم�ض مرَّ
على  مزمنة  واأمرا�سًا  اآثارًا  ترك  ا  اجل�سدي، ممَّ التعذيب  اأنواع  الأب�سع  فيها  �ض  تعرَّ حيث 

حالته ال�سحية.

بتاريخ 2010/5/12م: 
بيت حلم  اإىل مدينة  ت�سلَّلت  اأن  بعد  ا�ض مغت�سبة �سهيونية  عبَّ اأمن  اأجهزة  �سلَّمت  ٭ 
جنوب ال�سفة الغربية املحتلة.  وذكرت م�سادر �سحفية عربية اأنَّ مكتب التن�سيق االأمني 
»االرتباط« امل�سرتك بني اأجهزة اأمن عبا�ض وقوات االحتالل؛ �سلم املغت�سبة التي تبلغ من 

العمر )26 عامًا( اإىل االحتالل.

بتاريخ 2010/5/13م: 
م�سجد  اإم��ام  نوفل  جماهد  ال�سيخ  االحتالل  قوات  اختطفت  قلقيلية:  حمافظة  يف  ٭ 
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ر، ومعتقل �سابق  ه اأ�سري حمرَّ احلاجة فريال يف املدينة بعد مداهمة منزله وتفتي�سه؛ علمًا اأنَّ
يف �سجون فريق اأو�سلو.

بتاريخ 2010/5/19م:
من  مري�ض«  »اأ�سرف  بنابل�ض  النجاح  جامعة  يف  الطالب  االحتالل  قوات  اختطفت  ٭ 
ة مرات لدى اأجهزة  اخلليل بعد مداهمة �سكنه يف مدينة نابل�ض، علمًا اأنَّ مري�ض اخُتطف عدَّ
�ض خاللها للتعذيب وال�سرب ال�سديد، كما  ا�ض؛ حيث اأم�سى اأكرث من 10 �سهور تعرَّ اأمن عبَّ

ٌر من �سجون االحتالل. اأنه اأ�سرٌي حمرَّ

بتاريخ 2010/5/20م: 
٭ اختطفت قوات االحتالل الطالب يف جامعة القد�ض ذياب م�سطفى ذياب على حاجز 
جبع ال�سهيوين؛ علمًا اأنه خمتطف �سابق لدى اأجهزة اأمن حكومة فيا�ض غري ال�سرعية، 

وكان قد اأفرج عنه قبل حوايل �سهر بعد اختطاف ا�ستمرَّ �سهرين.

بتاريخ 2010/5/23م: 
٭ ويف اإطار التاآمر االأمني بني اأجهزة »دايتون« وجي�ض االحتالل ال�سهيوين، اجتمع قادة 
من اأجهزة اأمن عبا�ض وهم: اللواء ماجد فرج والعميد ن�سال اأبو دخان واللواء اأبو الفتح، 
ى باملنطقة الو�سطى، وممثلني عن جهاز  مع �سباط من جي�ض االحتالل مثل قائد ما ي�سمَّ
»ال�سني بيت«. وح�سب ن�ض املح�سر، فقد بداأ االجتماع من قبل الطرف ال�سهيوين بت�سجيل 
ما اعتربت جتاوزات اأجهزة اأمن عبا�ض )التابعة لعبا�ض(، وكذلك اعتقال اأفراد من مناطق 
)B،C(، وممار�سة ن�ساطنا )ال�سهيوين( يف )C،B( بدون تن�سيق!، وفتح حمطة �سرطية 
عبا�ض  اأمن  اأجهزة  لقادة  اللوم  االحتالل  قادة  ه  ووجَّ »الق�سبة«.  اخلليل  يف  تن�سيق  دون 
على اأن خطواتها �سد جلان الزكاة، يف ال�سفة املحتلة غري كافية حتى االآن، فيما وجهوا 
ا�ستف�سارات حول معنى العنف واملقاومة ال�سعبية، وطلب تف�سري ما املق�سود باالجتياحات 
للمناطق )A(. واأبدى قادة االحتالل - كما جاء يف حم�سر االجتماع - موافقة على بع�ض 
اخلطوات التي اأ�سموها »بناء ثقة«، مقابل تفعيل دور االأجهزة وزيادة التن�سيق االأمني. وقد 
اأو�سلو خالل اجتماع مع قادة من جي�ض االحتالل ال�سهيوين بالعمل  دت �سلطة فريق  تعهَّ
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مطالبة  الغربية،  ال�سفة  يف  االحتالل  ومناه�سة  املقاومة  اأ�سكال  من  �سكل  اأي  قمع  على 
اأي عمل  واإعطائها �سالحيات قمع  لها،  املناطق اخلا�سعة  اقتحام  بتجنب  العدو  �سلطات 
اأي  قمع  �سالحية  مبنحها  االحتالل  �سلطاِت  عبا�ض  اأمن  اأجهزة  وطالبت  االحتالل.  �سد 
مقاومة �سد االحتالل، وجتنب القيام باقتحامات يف مناطق ال�سلطة ملنع اإحراجها. ومنح 
ت�ساريح لبع�ض اأفراد االأجهزة للتنقل مع �سالح يف كافة املحافظات بهدف تفعيل دورها يف 
مالحقة املقاومة وحماربة حركتي حما�ض واجلهاد االإ�سالمي. وذكر حم�سر االجتماع اأنَّ 
دت باأنه لن  مت خالل االجتماع مفهومًا للمقاومة ال�سعبية، وتعهَّ �سلطة عبا�ض - فيا�ض قدَّ

ت�سمح الأيِّ �سكل من اأ�سكال العنف حتت اأّي ظرف.

بتاريخ 2010/5/24م: 
اأمن  اأجهزة  �سباط  من  ع�سرات  اأنَّ  العربية،  اأحرونوت«  »يديعوت  �سحيفة  ذكرت  ٭ 
ويافا املحتلتني، لالطالع على درا�سة اعتماد  الربيع  تل  ا�ض يف رام اهلل زاروا مدينتي  عبَّ
يافا  �سكان  اأنَّ  العربية  ال�سحيفة  واأ�سافت  ال�سهيونية«.  ال�سرطية  »املجتمعات  نوذج 
يتناولون طعاَم  وهم  اهلل،  رام  اط  �سبَّ كبري من  عدٍد  مل�ساهدة  نادرة  فر�سٍة  على  ح�سلوا 
الغداء مع جنود االحتالل يف ردهة اأحد املطاعم بعد قيامهم بجولة �سياحية زاروا خاللها 
مركز جمتمع »عجمي« ومركز »بريز« لل�سالم. بدوره زعم عدنان ال�سمريي الناطق با�سم 
ا�ض االأمنية يف ال�سفة، واملتحدث با�سم حكومة �سالم فيا�ض غري ال�سرعية غ�سان  اأجهزة عبَّ

اخلطيب عدم علمهما بزيارة ال�سباط.

بتاريخ 2010/5/25م: 
٭ اختطفت قوات االحتالل وليد الب�ستنجي مدير جمعية رعاية اليتيم يف بيت حلم الذي 
اأقالته »حكومة« فيا�ض غري ال�سرعية، بعد مداهمة منزله يف املدينة؛ حيث اإن الب�ستنجي 

ا�ض، واأفرجت عنه موؤخًرا. كان خمتطًفا لدى اأجهزة اأمن عبَّ

بتاريخ 2010/5/26م:
ا�ض يف قلقيلية بال�سفة  ٭ عقد اجتماع بني قوات �سهيونية واأخرى من اأجهزة اأمن عبَّ
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الغربية املحتلة، وقد �سبق االجتماع جولة ميدانية يف املحافظة و�سط ا�ستياء �سعبي كبري. 
حيث قامت عدة عربات ع�سكرية تابعة لقوات االحتالل دخلت من املدخل ال�سمايل لقلقيلية، 
وكان يف ا�ستقبالها عدٌد من العربات التابعة ل�سلطة فريق اأو�سلو. وكانت القوة امل�سرتكة قد 
قامت بجولة يف �سوارع املدينة، حيث ترجل جنود االحتالل مع عنا�سر اأمن عبا�ض يف اأحد 
توجه  امل�سرتكة  اجلولة  اأعقاب  ويف  املواطنني.  من  مراأى  على  الع�سري  وتناولوا  ال�سوارع، 

ة �ساعات.  ا�ض، يف اجتماع ا�ستمر عدَّ الطرفان اإىل مقر اأجهزة اأمن عبَّ

بتاريخ 2010/5/27م: 
٭ يف حمافظة القد�ض: اختطفت قوات االحتالل الطالب يف جامعة القد�ض علي عطا 
اهلل عليان بعد مداهمة منزله يف بلدة عناتا؛ علمًا اأنَّ اعتقال عليان ياأتي يف �سياق حملة 
ا�ض �سد طلبة اجلامعة منذ عدة اأ�سابيع.  اعتقاالت ت�سنها قوات االحتالل واأجهزة اأمن عبَّ
البلدي  اأحمد �سالح ع�سو املجل�ض  كما اختطفت قوات االحتالل من بلدة قبالن االأ�ستاذ 
ال�سابق، والطالب يف جامعة النجاح حممد عبد الرحمن فيا�ض بعد مداهمة منزليهما يف 

البلدة؛ علمًا اأنَّ �سالح خمتطف �سابق لدى اأجهزة اأمن عبا�ض يف نابل�ض. 
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في شهر حزيران/ يونيو:

بتاريخ 2010/6/1م: 
اأن�سار  من  الع�سرات  طالت  وا�سعة  ا�ستدعاءات  حملة  ا�ض  عبَّ اأم��ن  اأجهزة  �سّنت  ٭ 
احلركة يف ال�سفة الغربية، ا�ستجابة لطلب جي�ض االحتالل ال�سهيوين، ويف اإطار التن�سيق 
ارتكبها  التي  النكراء  املجزرة  اإثر  و جي�ض االحتالل، على  اأمن عبا�ض  اأجهزة  االأمني بني 
اأ�سطول احلرية املت�سامن مع قطاع غزة املحا�سر، ذلك  جي�ض االحتالل ال�سهيوين �سد 
ات فعل وم�سريات  بهدف ت�سديد قب�ستها و�سبط املناطق ال�ساخنة وعدم ال�سماح باأّية ردَّ

يف ال�سفة. 

بتاريخ 2010/6/2م: 
٭ اختطفت قوات االحتالل يف حمافظة نابل�ض اأحمد امل�سري بعد توقيفه على حاجز 

ا�ض يف نابل�ض. حوارة الع�سكري، وهو خمتطف �سابق لدى اأجهزة اأمن عبَّ

بتاريخ 2010/6/4م:
ا�ض حركات الت�سامن مع اأ�سطول احلرية، وا�ستنفرت اأجهزة  ٭ منعت اأجهزة اأمن عبَّ
د حول  ا�ض يف ال�سفة الغربية منذ �سباح يوم اجلمعة، وقامت بفر�ض ح�سار م�سدَّ اأمن عبَّ
العديد من امل�ساجد بهدف قمع واإحباط اأية م�سرية، واختطاف املواطنني من اأمام امل�ساجد، 

وهو ما حال دون خروج امل�سريات يف اأغلب مناطق ال�سفة.
٭ كما قامت االأجهزة ذاتها باالنت�سار يف بع�ض املناطق اخلا�سعة لالحتالل ال�سهيوين 
االأمني مع االحتالل حيث �سمح  التن�سيق  الإحكام �سيطرتها عليها، كل ذلك �سمن  وذلك 

لهذه القوات باالنت�سار ودخول املناطق ملنع اأّي حتّرك جماهريي. 
مب�سريات  للخروج  دع��وات  اأطلقوا  قد  ال�سفة  م�ساجد  خمتلف  من  �سباب  ك��ان  ٭ 
االحتالل  ارتكبها  التي  الب�سعة  للمجزرة  ا�ستنكارًا  ال�سفة  مناطق  جماهريية من خمتلف 
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�سد اأ�سطول احلرية، وكانت قوات االحتالل قد طلبت من اأجهزة اأمن عبا�ض االنت�سار يف 
ال�سفة ومنع املواطنني من االقرتاب من النقاط التما�ض اأو القيام باأية تظاهرات �سدها 

وهو ما قامت به اأجهزة »دايتون« على اأكمل وجه.

بتاريخ 2010/6/8م:
املدينة، وهو جنل  ال�سرجكي من منزله يف  يو�سف  ٭ اختطفت قوات االحتالل معاذ 
�سابق  الوطنية، وخمتطف  النجاح  وطالب يف جامعة  ال�سركجي،  يو�سف  القيادي  ال�سهيد 

ات. ة مرَّ ا�ض عدَّ لدى اأجهزة اأمن عبَّ
اأنَّه يعترب من  ال�سيخ جواد بحر من مدينة اخلليل؛ علمًا  ٭ اختطفت قوات االحتالل 
اأنه اأحد مبعدي مرج  اأبرز املفكرين يف فل�سطني، وله العديد من املوؤلفات، كما ي�سار اإىل 
�سابق  اأنه خمتطف  كما  االحتالل،  �سجون  �سنوات يف  عدة  اأم�سى  ر  واأ�سري حمرَّ الزهور، 
لدى اأجهزة اأمن عبا�ض، وكانت قد اأفرجت عنه �سابقًا بعد تدهور حالته ال�سحية ب�سبب 

�ض له. التعذيب ال�سديد الذي تعرَّ

بتاريخ 2010/6/9م: 
ى »االأمن الوقائي« املدعو زياد هب الريح، اخلا�سع ل�سلطة  ٭ حاول رئي�ض جهاز ما ي�سمَّ
وذلك  والده،  ال�سهيوين، من خالل  االحتالل  لدى  معتقل  فل�سطيني  اأ�سري  ابتزاز  ا�ض  عبَّ
هب  زياد  املدعو  ق  ن�سَّ ال�سهيونية.فقد  عبا�ض  اأمن  اأجهزة  وبني  بينه  م�سرتكة  عملية  يف 
الريح مع اأجهزة اأمن عبا�ض ال�سهيونية لل�سماح الأب فل�سطيني لزيارة ابنه املمنوع اأمنيًا 
من الزيارة، من اأجل اإقناع جنله بت�سليم اأ�سلحة مزعومة بحوزته. وكان »الوقائي« قد قام 
باعتقال اأ�سقاء ووالد االأ�سري الفل�سطيني، وقد ابتز العائلة مقابل تخفيف اإجراءات اأجهزة 
اأمن عبا�ض من �سغطها عليهم، حيث متَّ احلديث مع اجلانب ال�سهيوين من اأجل ال�سماح 
اأمن  اأجهزة  م�سا�ض  عدم  مقابل  لديه  اأ�سلحة  بت�سلم  اإقناعه  وحماولة  ابنه  بزيارة  للوالد 
عبا�ض باالأ�سري عند خروجه من ال�سجن. وفعاًل قام الوالد بزيارة جنله حتت �سغط رئي�ض 
»الوقائي«، ولكنَّ االأ�سري - واملتوقع اأن يق�سي حكمًا بال�سجن لفرتة طويلة - رف�ض التعاطي 
مع والده يف هذه امل�ساألة حتت اأي ظرف من الظروف. وكانت اأجهزة اأمن عبا�ض قد قامت 
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ب�سرقة مبالغ مالية تقدر بثالثني األف يورو من منزل االأ�سري قبل نحو �سهرين، وما زالت 
تعتقل �سقيقه حتى االآن يف حماولة البتزازه. 

بتاريخ 2010/6/10م: 
٭ يف حمافظة �سلفيت: اختطفت قوات االحتالل من قرية قراوة بني ح�سان الطالبني 
�سا لالختطاف �سابقا  يف جامعة النجاح اإ�سماعيل مرعي وحممود مرعي؛ علمًا اأّنهما تعرَّ

ا�ض يف املحافظة. من قبل اأجهزة اأمن عبَّ

بتاريخ 2010/6/11م:
ا�ض قام قطعان املغت�سبني ال�سهاينة باقتحام  اأمن عبَّ اأجهزة  ٭ حتت مراأى وم�سمع 
بلدة عقربا، واعتدوا على املواطنني؛ حيث اأكد العديد من اأهايل البلدة اأن جواب اأجهزة 
اأمن عبا�ض على �سوؤالهم ملاذا مل تتدخلوا؟ كان اأنه لي�ض لديهم اأوامر بالتدخل، ولي�ض من 
�سالحياتهم اعرتا�ض املغت�سبني ومنعهم!!، يف الوقت الذي ت�سن فيه حملة اختطافات �سد 

ة اأيام.  اأن�سار احلركة منذ عدَّ
من  حمّرر  اأ�سري  وهو  ال�سرباتي،  رائد  ال�سيخ  اأي��ام  قبل  االحتالل  قوات  اختطفت  ٭ 
ا�ض، وكان قد  اأمن عبَّ اأجهزة  ات لدى  ة مرَّ اأنه خمتطف �سابق عدَّ �سجون االحتالل؛ علمًا 
�ض له من ِقَبل املحققني، كما ي�سار  اأ�سيب بال�سلل يف يده ب�سبب ال�سبح والتعذيب الذي تعرَّ

اإىل اأنَّه كان قد تعّر�ض الإطالق نار من ِقَبل جمموعة منفلتة من حركة فتح عام 2007.

بتاريخ 2010/6/18م: 
٭ يف حمافظة قلقيلية: اختطفت قوات االحتالل اأمري حممد اأمني جعيدي بعد مداهمة 
منزله و�سط املدينة؛ علمًا اأنَّه �سقيق املختطف ال�سابق واالأ�سري املحّرر حممود جعيدي، كما 

اختطفت الطالب يف جامعة القد�ض املفتوحة خالد اأحمد الهندي بعد مداهمة منزله.

بتاريخ 2010/6/19م: 
املقاومة  حركة  اأن�سار  �سد  �سر�سة  ا�ستدعاءات  حملة  ا�ض  عبَّ اأم��ن  اأجهزة  �سنَّت  ٭ 
االإ�سالمية )حما�ض( يف مدينة اخلليل، وقامت بالتحقيق معهم حول اأماكن وجودهم حلظة 
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وقوع العملية التي اأ�سفرت عن مقتل �سرطي �سهيوين وجرح ثالثة اآخرين قبل اأيام. وكانت 
ا�ض وعنا�سر من حركة »فتح« يف حالة ا�ستنفاٍر للقيام بجمع معلومات عن  اأجهزة اأمن عبَّ
واأجربت  احلقيقيني.  املنفذين  على  للقب�ض  م�سعاها  يف  تفلح  مل  ها  ولكنَّ العملية،  منفذي 
ا�ض االأ�سخا�ض الذين متَّ ا�ستدعاوؤهم على ارتداء قبعة ونظارة �سبيهة بلبا�ض  اأجهزة اأمن عبَّ
�سرطة االحتالل؛ حيث يعتقد اأنَّ منفذي العملية كانوا يرتدون لبا�ض �سرطة االحتالل قبل 

اأن يتمكنوا من الفرار.

بتاريخ 2010/6/20م: 
بعد  عواي�سة  يحيى  الوطنية  النجاح  جامعة  يف  الطالب  االحتالل  قوات  اختطفت  ٭ 
ة اأيام فقط من  مداهمة منزله بقرية طلوزة. يذكر اأنَّ عواي�سة كان قد اأفرج عنه قبل عدَّ

ا�ض يف نابل�ض. �سجون اأجهزة اأمن عبَّ

بتاريخ 2010/6/21م: 
ا�ض مغت�سبًا �سهيونيًا دخل مدينة دورا ق�ساء اخلليل، ونقلته  ٭ اأعادت اأجهزة اأمن عبَّ
االحتالل:  اإذاعة  وقالت  له.  الالزمة  احلماية  توفري  بعد  املنطقة  يف  االحتالل  جي�ض  اإىل 
اإن »امل�ستوطن« املذكور دخل »عن طريق اخلطاأ« قرية دورا جنوب اخلليل، واإنَّه اأحيل اإىل 
املغت�سبني  االحتالل وقطعان  اأنَّ جنود  اإىل  ي�سار هنا  للتحقيق معه.  ال�سهيونية  ال�سرطة 
ا�ض لدى دخولهم اأيًّا من املدن والبلدات  يح�سلون على حماية مبا�سرة من اأجهزة اأمن عبَّ
الفل�سطينية يف ال�سفة الغربية، وهو ما تطلب اإ�سادة م�ستمرة من ِقَبل اأجهزة اأمن االحتالل 

مب�ستوى التن�سيق االأمني بني اجلانبني!!.

بتاريخ 2010/6/27م: 
٭ ذكر قائد لواء »بنيامني« يف اجلي�ض ال�سهيوين »اأفيف ري�سيف« يف مقابلة مع االإذاعة 
ى بحزم لعنا�سر املقاومة من  ا�ض تت�سدَّ ا�ض التابعة ملحمود عبَّ العربية اأنَّ اأجهزة اأمن عبَّ
اأبناء حركة حما�ض، واأنَّ كل عمليات االأجهزة �سدهم تتكلل بالنجاح. واأعرب عن اإ�سادته 
بدور االأجهزة التابعة ل�سلطة رام اهلل التي ت�ساهم يف الق�ساء على املقاومة واحلفاظ على 
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اأمن الكيان ال�سهيوين من خالل الت�سدي حلركة حما�ض عن طريق اعتقاالتها املتكررة 
الأعداد كبرية من عنا�سر احلركة يف ال�سفة املحتلة. وو�سف امل�سوؤول الع�سكري يف جي�ض 
االحتالل التن�سيق االأمني بني اجلانبني الفل�سطيني وال�سهيوين ب� »اجليد«، م�سرًيا اإىل اأنَّ 

التعاون االأمني مع الفل�سطينيني ي�سهم بال �سك يف حفظ اأمن و�سالم الكيان ال�سهيوين. 
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في شهر تمــوز/ يوليو:

بتاريخ 2010/7/5م:
عقد  باراك  اإيهود  ال�سهيوين  احلرب  وزير  اأنَّ  ال�سهيونية  العا�سرة  القناة  ��دت  اأكَّ ٭ 
ا مع رئي�ض »حكومة« رام اهلل )غري الد�ستورية( �سالم فيَّا�ض للتباحث يف  اجتماًعا خا�سًّ
اأهم الق�سايا واآخر امل�ستجدات ال�سيا�سية واالأمنية. وح�سب القناة العربية، فمن املقّرر اأن 
يبحث االثنان خالل االجتماع م�سروع الت�سوية ال�سلمية واملفاو�سات بني االحتالل و�سلطة 
رام اهلل. وهذا اأول لقاء بني فيا�ض وم�سوؤول �سهيوين لبحث املفاو�سات التي هي عادة من 
قبل  »الرئا�سة«  ل�  بيان  اأ�سار  فيما  التحرير،  املفاو�سات مبنظمة  ودائرة  »الرئا�سة«  �سوؤون 

اأيام اإىل اأنَّ اللقاء �سيبحث ت�سيري اأمور حياتية فقط. 
اثنني  �سهيونيني  ا�ض  عبَّ حممود  واليته  املنتهية  ال�سلطة  رئي�ض  اأمن  اأجهزة  �سلَّمت  ٭ 
املغت�سبة  اإىل  طريقه  �سال  بعدما  املحتلة،  الغربية  ال�سفة  �سمال  نابل�ض  مدينة  دخال 
املجاورة، بح�سب مزاعمهما. وقالت �سحيفة »يديعوت اأحرونوت« العربية، االثنني )7/5(: 
اإن االأجهزة �سلمت امل�ستوطنني التائهنينْ اإىل اأقرب حاجز �سهيوين عند مدخل املدينة دون 

اأن ُي�سابا باأذى.

بتاريخ 2010/7/9م: 
٭ يف حمافظة اخلليل: قامت قوات االحتالل باعتقال حماد ح�سن العملة رئي�ض بلدية 
اأمن  اأجهزة  لدى  �سابقًا  خمتطف  وكالهما  اخلليل،  من  �سبانة  حمدي  وحممود  اأوال  بيت 

ا�ض. عبَّ

بتاريخ 2010/7/11م: 
رئي�ض  بني  بجنني  �سريٍّ  لقاٍء  عقد  عن  النقاب  �سهيونية  �سحفية  م�سادر  ك�سفت  ٭ 
�سلطة  عبا�ض  اأمن  اأجهزة  وقادة  دي�سكني«  »يوفال  )ال�ساباك(  االحتالل  خمابرات  جهاز 
رام اهلل؛ تتويًجا مل�سرية وثيقة من التن�سيق االأمني بني الطرفني. وقالت �سحيفة »هااآرت�ض« 
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ال�سهيونية: اإنَّ زيارة مدينة جنني االأخرية هي الثانية من نوعها التي يقوم بها »دي�سكني« 
اإىل مناطق »ال�سلطة الفل�سطينية« خالل االأ�سهر االأخرية؛ حيث زار قبل ذلك مدينة رام 
اهلل. واأ�سافت، يف تقرير لها، اأن »دي�سكني« قام اأخرًيا بزيارة اإىل مدينة جنني، حلَّ خاللها 
كاماًل!.  يوًما  املدينة  ومكث يف  اهلل،  رام  ل�سلطة  التابعة  عبا�ض«  اأمن  »اأجهزة  على  �سيًفا 
العالقات بني اجلانبني  »تعزيز«  تدل على مدى  الزيارات  مثل هذه  اأنَّ  ال�سحيفة  دت  واأكَّ
ب�سكلها احلايل وعمق التن�سيق االأمني بني الطرفني. واأ�سافت اأنَّ الزيارتني اأحيطتا بالكتمان 
العام حينها.  الراأي  بناًء على تفاهم بني اجلانبني ال�سهيوين والفل�سطيني؛ حتى ال تثري 
ونوَّهت ال�سحيفة باأنَّ م�سادر يف جهاز خمابرات االحتالل رف�ست التعقيب على نباأ زيارة 
»دي�سكني« اإىل كلٍّ من رام اهلل وجنني، يف حني اأكدت م�سادر فل�سطينية م�سوؤولة الزيارة، 
وقالت اإن »دي�سكني« كان يف جنني يوم االأحد )7/10(. كما ك�سفت ال�سحيفة النقاب عن 
يف  ال�سلطة  م�سئويل  مع  االحتالل  جي�ض  من  ع�سكريون  قادة  يعقدها  متكررة  اجتماعات 
رام اهلل، ومن بني القادة الع�سكريني قائد املنطقة الو�سطى اجلرنال اأيف مزراحي، وقائد 
ال�سفة الغربية الع�سكري العقيد نت�سان األون، ورئي�ض االإدارة املدنية العقيد فويل مردخاي. 

بتاريخ 2010/7/16م: 
م�سرتًكا  ع�سكريًا  حاجًزا  ا�ض  عبَّ اأمن  واأجهزة  ال�سهيوين  االحتالل  قوات  ن�سبت  ٭ 
اإيقاف بع�ض �سيارات املواطنني والتدقيق يف هويات راكبيها.  دت  يف مدينة اخلليل، وتعمَّ
واأجهزة  تابعة لالحتالل  �سيارات  اأربع  نة من  دوريات م�سرتكة مكوَّ اإنَّ  �سهود عيان:  وقال 
ا�ض ن�سبت حاجًزا على مدخل القرى الغربية ملدينة اخلليل يف حي »بئر املحجر«،  اأمن عبَّ
املدينة  يف  اأحياء  جابت  الدوريات  اأنَّ  ال�سهود  واأكد  املواطنني.  �سيارات  بع�ض  واحتجزت 

ب�سكل م�سرتك؛ وذلك يف اإطار »التن�سيق االأمني« امل�سرتك بني �سلطة »فتح« واالحتالل.

بتاريخ 2010/7/17م: 
�سهاينة  ع�سكريني  م�سوؤولني  اإ�سراف  عن  النقاب  عربية  اإعالمية  م�سادر  ك�سفت  ٭ 
بحرا�سته،  املخت�سة  ا�ض،  عبَّ حممود  اأمن  اأجهزة  بها  قامت  مناورة  على  امل�ستوى  رفيعي 
وذلك يف اإطار التن�سيق االأمني بني اجلانبني، الذين و�سفه امل�سوؤول ال�سهيوين باأنه يعرّب 
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عن  ال�سهيونية  الع�سكرية  االإذاع��ة  ونقلت  اجلانبني«.  بني  الوطيدة  »العالقات  مدى  عن 
خالل  قوله،  مردخاي  يواآف  العميد  االحتالل  جي�ض  يف  املدنية  »االإدارة  ي�سمى  ما  رئي�ض 
ح�سوره مناورة حلر�ض عبا�ض بح�سور ما ي�سمى »قائد املنطقة الو�سطى يف جي�ض االحتالل 
ا�ض الفل�سطينية هي  اآيف مزراحي: »اإنَّ العالقة بني اجلي�ض »االإ�سرائيلي« واأجهزة اأمن عبَّ
عالقة مهنية جدًا وناجحة جدًا يف خلق الهدوء االأمني، الذي يحمي كل االأطراف«، على 
ا�ض الفل�سطينية يف ال�سفة الغربية تعمل  حد تعبريه. واأ�ساف مردخاي: »اإنَّ اأجهزة اأمن عبَّ
وطدت  االأخرية  ة  املدَّ ويف  اجلي�ض،  راأ�سها  وعلى  »االإ�سرائيلية«،  االأمن  قوات  مع  بالتعاون 
ن�ساطات  بتنفيذ  تقوم  التي  الفل�سطينية  عبا�ض  اأمن  واأجهزة  اجلي�ض  بني  العمل  عالقات 

ناجعة �سد التنظيمات االإرهابية«، كما قال. 
وبح�سب االإذاعة الع�سكرية التابعة جلي�ض االحتالل، التي ن�سرت على موقعها االإلكرتوين 
ا�ض ا�ستعر�ض  �سورة عن م�ساركة امل�سوؤولني ال�سهاينة يف التدريب؛ فاإنَّ حر�ض حممود عبَّ
التنظيمات  �سد  ن�ساطه  يف  ي�ستخدمها  التي  العمل  ُط��رق  االحتالل  جي�ض  قيادة  اأم��ام 
»االإرهابية«، يف اإ�سارة اإىل ف�سائل املقاومة الفل�سطينية يف ال�سفة، ال �سّيما حركة حما�ض. 
وا�ستطرد امل�سوؤول الع�سكري ال�سهيوين قائاًل: »الأ�سرب لكم مثال، قبل �سهر فقط �ُسجلت 
»اإ�سرائيليني«  اإخراج  على  بامل�ساعدة  الفل�سطينية  عبا�ض  اأمن  اأجهزة  فيها  قامت  حالتني 
دخلوا مناطق »اأيه« )اخلا�سعة ل�سيطرة مدنية واأمنية فل�سطينية( باخلطاأ، وحالة اأخرى 

يف منطقة طولكرم.

بتاريخ 2010/7/19م:
تفكر يف  االحتالل  �سلطات جي�ض  اأنَّ  »هاآرت�ض«  االحتالل عن �سحيفة  اإذاعة  نقلت  ٭ 
اإلغاء حظر دخول املغت�سبني اليهود مدن ال�سفة الغربية التي تقع حتت �سيطرة »ال�سلطة 
عقب  النظر  قيد  اأ�سبح  ال�سيا�سة  يف  التغيري  »هذا  اأنَّ  ال�سحيفة  واأ�سافت  الفل�سطينية«. 
وعلى  الفل�سطينية«  »ال�سلطة  مناطق  االأمنية يف  االأو�ساع  على  الذي طراأ  الكبري  التح�سن 
املغت�سبني  دخول  وكان  و)االإ�سرائيلية(«.  الفل�سطينية«  عبا�ض  اأمن  »اأجهزة  بني  التن�سيق 
وعقب  الثانية  االنتفا�سة  اندالع  عام 2000 عقب  نهاية  قد حظر  ال�سفة  ال�سهاينة مدن 

وقوع عدة حوادث اختطاف، قتل فيها �سهاينة. 
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بتاريخ 2010/7/20م: 
ع�سرية  بلدة  من  ال�سويل  اإيهاب  االحتالل  ق��وات  اختطفت  نابل�ض:  حمافظة  يف  ٭ 
ات،  ة مرَّ ال�سمالية اأثناء عودته من رحلة العمرة على اجل�سر؛ علمًا اأنَّه خمتطف �سابق عدَّ

و�سقيق املختطف عماد ال�سويل الذي توا�سل االأجهزة اختطافه رغم انتهاء حمكوميته. 

بتاريخ 2010/7/21م: 
ا�ض يرافقها الع�سرات  ٭ اقتحمت اأكرث من ع�سر اآليات ع�سكرية تابعة الأجهزة اأمن عبَّ
واملعزولة خلف جدار  ق�ساء جنني،  ال�سرقية  برطعة  قرية  عبا�ض؛  اأمن  اأجهزة  اأفراد  من 
الف�سل العن�سري حتت ب�سر جي�ض االحتالل ال�سهيوين، ومن خالل حاجزه الع�سكري. 
ا�ض واأفرادها دخلوا البلدة من خالل  واأفاد �سهود عيان اأنَّ دوريات اأجهزة اأمن �سلطة عبَّ
مدخلها الوحيد: حاجز برطعة الع�سكري، الذي يتمركز عليه جنود االحتالل، ويعدُّ مدخاًل 
وبا�سروا  البلدة  تبادلوا املجامالت مع اجلنود على احلاجز ثم دخلوا  الأرا�سي 48؛ حيث 
ة هي االأوىل التي ي�سمح فيها الأفراد اأجهزة اأمن �سلطة  بعمليتهم الع�سكرية. وتعدُّ هذه املرَّ
ا�ض بدخول البلدة ب�سكل ر�سمي؛ حيث عزل جدار الف�سل العن�سري بلدة برطعة ال�سرقية  عبَّ
خلف  تقع  واأ�سبحت  العن�سري،  الف�سل  جدار  بناء  بعد  جنني  حمافظة  يف  حميطها  عن 
اإالَّ بت�سريح ر�سمي من �سلطات االحتالل من  الدخول واخلروج منها  ي�سمح  اجلدار، وال 
ا من دوريات  خالل حاجز برطعة. واأكد �سهود عيان اأنَّ دوريات االحتالل كانت قريبة جدًّ
ا�ض، وال يف�سلها �سوى �سارع واحد بعد دخولها البلدة. وتعك�ض هذه اخلطوة  اأجهزة اأمن عبَّ
رفني الذي ازدادت وتريته ب�سكل ملحوظ يف االأيام االأخرية؛  عمق التن�سيق االأمني بني الطَّ

حيث ي�سيد قادة جي�ض االحتالل مب�ستوى هذا التن�سيق ونتائجه.

بتاريخ 2010/7/22م:
٭ اختطفت قوات االحتالل املبعد ال�سابق ملرج الزهور اأجمد زامل بعد مداهمة منزله 
اأمن  اأجهزة  اأقل من �سهر من االإف��راج عنه من �سجون  يف خميم العني غرب املدينة بعد 
ات، اأم�سى خاللها اأكرث من 20 �سهرًا  ة مرَّ ا�ض يف املدينة، كما ي�سار اإىل اأّنه اختطف عدَّ عبَّ
يف �سجون اأجهزة �سلطة عبا�ض؛ حيث اإّن حماكم »فتح« الع�سكرية كانت قد اأ�سدرت �سده 
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حكمًا بال�سجن ملدة عام ون�سف العام. 
العقيد  ال�سهيوين  اجلي�ض  يف  الغربية«  ال�سفة  �سمال  »لواء  ى  ي�سمَّ ما  قائد  اعترب  ٭ 
ا�ض »ميّر باأف�سل مراحله وهو مثمر ويوؤتي  اإيت�سك بار اأنَّ التن�سيق االأمني مع اأجهزة اأمن عبَّ
التن�سيق  اأنَّ هذا  اأدىل به الإذاعة اجلي�ض ال�سهيوين  اإيجابية«. واأ�ساف يف ت�سريح  نتائج 
والتي  الغربية  ال�سفة  يف  االأو�ساع  بخطورة  مقرًا  بقائه  اأ�سباب  وخلق  متتينه«،  »يتطلب 
اأهبة اال�ستعداد، ح�سب قوله. واأكد بار اأن »التن�سيق  تتطلب بقاء اجلي�ض ال�سهيوين على 
االأمني بني اأجهزة اأمن عبا�ض واالإ�سرائيليني يف ال�سفة الغربية يتطور با�ستمرار«، م�سريًا 
اإىل اأن هناك »ر�سا« يف جي�ض االحتالل عن اأداء اأجهزة اأمن عبا�ض يف مكافحة ما اأ�سماه 
تعمل �سد  التي  امل�سلحة  الفل�سطينية  املقاومة  اإىل ف�سائل  وا�سحة  اإ�سارة  »االإره��اب«، يف 
االحتالل ال�سهيوين. و�سّدد على �سرورة اأن ي�سبط جي�ض االحتالل نف�سه يف بع�ض املواقف 
ا�ض بني اجلمهور الفل�سطيني واحلفاظ على عالقات  »من اأجل تعزيز مكانة اأجهزة اأمن عبَّ
د اأنَّ »الدالالت االإح�سائية مل�ستوى العنف يف  الثقة بيننا وبني هذه االأجهزة«، كما قال. واأكَّ
ال�سفة الغربية خالل ال�سنوات االأخرية دليل على م�ستوى الن�ساط الذي تقم به اأجهزة اأمن 
ا�ض الفل�سطينية يف هذا اجلانب، ويكفي القول: اأننا ندخل اإىل عمق املدن الفل�سطينية  عبَّ

دون اأن تطلق علينا ر�سا�سة كما كان يف ال�سابق«.
»ي��واآف  املدنية«  »االإدارة  ت�سمى  ما  رئي�ض  اأنَّ  ال�سهيوين  االحتالل  اإذاع��ة  ذك��رت  ٭ 
»بركان«  اقتحام مغت�سبة  تفا�سيل عملية  ا�ض على  اأمن عبَّ اأجهزة  اأطلع قادة  موردخاي«؛ 
االإذاعة  واأ�سافت  اأعزل.  فل�سطيني  ا�ست�سهاد  عن   )7/22( اخلمي�ض  فجر  اأ�سفرت  التي 
املكان مع ممثلي جي�ض  بجولة يف  قاموا  اأو�سلو  فريق  �سلطة  اأمن  اأجهزة  قادة  اأنَّ  العربية 

االحتالل متهيًدا الإجراء حتقيق م�سرتك يف احلادث. 

بتاريخ 2010/7/23م:
اأنَّ   )7/23( اجلمعة  يوم  ال�سادر  عددها  يف  »هاآرت�ض«  العربية  ال�سحيفة  ذكرت  ٭ 
الدوائر االأمنية ال�سهيونية �ستطرح تو�سيتها على امل�ستوى ال�سيا�سي بال�سماح الأجهزة اأمن 
اإليها  اإهداءها  رو�سيا  قّررت  التي  عة  مدرَّ اآلية  بخم�سني  بالتزود  الغربية  بال�سفة  عبا�ض 
تن�سيق  ومكتب  الو�سطى  املنطقة  قيادة  كبار يف  وراأى �سباط  االأردن.  واملوجودة حاليًّا يف 
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اجلانب  نية جتاه  ببادرة ح�سن  القيام  اأنه ميكن  املناطق  ال�سهيونية يف  احلكومة  اأعمال 
اأوملرت  حكومة  وكانت   . اجلانبنينْ بني  احلايل  االأمني  التن�سيق  مل�ستوى  نظًرا  الفل�سطيني 
حة املذكورة �سرط عدم جتهيزها  ال�سابقة قد وافقت على اإدخال ن�سف عدد االآليات امل�سفَّ
�سلطة  وا�ستجابت  جي�سها.  قوات  ت�ستهدف  هجومية  اأ�سلحة  ت�سبح  قد  التي  بالر�سا�سات 
ا�ض يف حينه للمطلب ال�سهيوين، موؤكدة اأنَّها معنية با�ستخدام االآليات للتعامل مع اأعمال  عبَّ

و�سفتها ب� »املخّلة بالّنظام العام« يف اأرا�سيهم )قمع االحتجاجات واملظاهرات(. 

بتاريخ 2010/7/27م: 
٭ اختطفت قوات االحتالل كالًّ من الطالب يف جامعة النجاح الوطنية حممد ن�سال 
دغل�ض، وجمال ال�سويل، وكالهما من بلدة ع�سرية ال�سمالية، وهما خمتطفان �سابقًا؛ علمًا 

اأنَّ حممد هو جنل املختطف لدى اأجهزة اأمن عبا�ض ن�سال دغل�ض.
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في شهر آب/ أغسطس:

بتاريخ 2010/8/1م: 
املغت�سبني  عائلة من  ال�سهيوين  االحتالل  اإىل جي�ض  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  اأعادت  ٭ 
اإنَّ  ال�سهيوين:  اجلي�ض  اإذاع��ة  وقالت  احلماية.  لها  رت  وفَّ اأن  بعد  اأريحا  مدينة  دخلت 
»عن طريق  الغربية  بال�سفة  اأريحا  مدينة  دخلوا مبركبتهم  �سهيونية  عائلًة  من  اأف��راًدا 
اخلطاأ« بعد اأن �سلوا طريقهم؛ حيث �ُسلِّموا اإىل مكتب التن�سيق واالرتباط دون اأن ي�سابوا 
باأذى. وتثري عملية احلماية املبالغ فيها التي تقوم بها اأجهزة »دايتون« للمغت�سبني وجنود 
االحتالل؛ ا�ستفزاز املواطنني الذين يرون عربدة جي�ض االحتالل يف مدن وبلدات ال�سفة 

الغربية دون رادع.

بتاريخ 2010/8/2م:
٭ ك�سفت �سحيفة »يديعوت اأحرونوت« العربية عن ارتفاع حجم التن�سيق االأمني بني 
د العالقات بني اجلي�ض  ة منذ توطُّ ا�ض والكيان ال�سهيوين، م�سرية اإىل اأنَّه الأول مرَّ �سلطة عبَّ
ال�سهيوين واأجهزة »دايتون«، قامت االأخرية بحرا�سة ممثل لوزارة االت�ساالت ال�سهيونية 
اإىل  معلومات  نقلت  املا�سية  االأيام  خالل  اأنَّه  ال�سحيفة  واأو�سحت  قلقيلية.  مدينة  دخل 
االإدارة املدنية التابعة للجي�ض ال�سهيوين يف ال�سفة الغربية باأن حمطة راديو فل�سطينية 
تبث من قلقيلية ت�سوي�ًسا على اأبراج املراقبة يف مطار اللد »بن غوريون«، واأ�سرع �سباط 
ا�ض، اإىل معاجلة هذه الق�سية،  االإدارة املدينة، بالتن�سيق مع م�سوؤولني ر�سميني يف �سلطة عبَّ
فتعاون معهم اجلانب الفل�سطيني، وبعد اأيام اأبلغوا اجلانب ال�سهيوين اأنهم عرثوا على 
يف  املراقبة  لربج  امل�سايقات  فاإنَّ  ذلك،  من  الرغم  وعلى  اإغالقها.  ومتَّ  االإذاع��ة  حمطة 
ه  وتوجَّ الطائرات.  مع  االت�ساالت  ت�سبَّبت مب�سكالت يف  اإنَّها  تتوقف، حتى  اللد مل  مطار 
ملمثل  توفر احلماية  اأن  منها  وطلبوا  عبا�ض  �سلطة  اإىل  ثانية  املدينة  االإدارة  ال�سباط يف 
وزارة االت�ساالت لدخول مدينة قلقيلية برفقة جهاز خا�ض ي�ستطيع امل�ساعدة يف حتديد 

مكان البث. 
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بتاريخ 2010/8/6م: 
٭ يف حمافظة �سلفيت: وا�ستمرارًا مل�سل�سل التن�سيق االأمني اختطفت قوات االحتالل 

حممد اأحمد اأبو عمر من بلدة جماعني.

بتاريخ 2010/8/8م: 
ا�ض يف مدينة بيت حلم جنوب ال�سفة الغربية قوات االحتالل  ٭ �سلَّمت اأجهزة اأمن عبَّ
حملية  م�سادر  واأف��ادت  »خممور«.  وهو  املدينة  اإىل  ت�سلَّل  �سهيونيًا  مغت�سبًا  ال�سهيوين 
عرب  االحتالل  �سلطات  اإىل  مبا�سرة  ونقلته  املغت�سب  باحتجاز  قامت  االأجهزة  ذات  باأنَّ 
�ض الأي اأذى. ونقلت امل�سادر اأنَّ املغت�سب كان بحالة »�ُسكر«  »االرتباط االأمني« دون اأن يتعرَّ

خالل دخوله املدينة، وت�سلَّل يف �ساعة مبكرة من الفجر.

بتاريخ 2010/8/9م:
ال�سهيوين  االحتالل  جي�ض  قادة  بني  جمع  لقاء  عن  النقاب  جديدة  �سور  ك�سفت  ٭ 
ا�ض« وحركة »فتح«، وذلك يف الوقت الذي توؤكد فيه »فتح« وحكومتها  وم�سوؤولني يف »�سلطة عبَّ
غري ال�سرعية رف�سها اإجراء مفاو�سات مبا�سرة مع الكيان ال�سهيوين قبل وجود �سمانات. 
وزير  اأن  �سنة 1948  املحتلة  الفل�سطينية  االأرا�سي  داخل  واأفادت م�سادر �سحفية  ٭ 
ووزير  اليعازر،  بن  بنيامني  والتجارة  ال�سناعة  ووزير  ب��اراك،  اإيهود  ال�سهيوين  احلرب 
�سالوم �سمحون وقرينته  الزراعة  يت�سحاق هرت�سوغ، ووزير  الرفاه واخلدمات االجتماعية 
ال�سابق  ال�سهيوين  احلرب  ووزير  املعارف،  وزارة  يف  ال�سمال  لواء  مديرة  �سمحون  اأورن��ا 
وع�سو »الكني�ست« �ساوؤول موفاز واأع�ساء برملان اآخرين، التقو اللواء جربيل الرجوب ع�سو 
اللجنة املركزية حلركة »فتح« رئي�ض احتاد النوادي الريا�سية الفل�سطينية، وحممد �ستية 
واليته  املنتهية  ال�سلطة  رئي�ض  مكتب  عام  ومدير  فيا�ض  �سالم  حكومة  يف  االإ�سكان  وزير 
ابق وامل�ست�سار ال�سيا�سي لباراك  مَتَّ بدعوة من الوزير ال�سَّ حممود عبا�ض. وكان اللقاء قد 
«، حيث جل�ض امل�سوؤولون من اجلانبني  �سالح طريف، وذلك لعر�ض ابنته؛ خيَّم عليه »جو وّديٌّ
ملدة  حوار  بينهم  �ساد  حيث  مبا�سرة،  مفاو�سات  طاولة  وكاأنها  بدت  واح��دة،  طاولة  على 
ا�ض عرب و�سائل  طويلة. وياأتي اللقاء ال�سهيوين الفل�سطيني يف الوقت الذي يتحدث فيه عبَّ
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االإعالم اأنَّه لن يذهب للمفاو�سات املبا�سرة حتت ال�سغوط االأمريكية، حيث يرى املراقبون 
�سخط  يثري  اأن  يريد  ال  عبا�ض  لكن  مبا�سرة،  مفاو�سات  عن  عبارة  هو  هذا  االجتماع  اأن 

ال�سعب الفل�سطيني لعدم حتقيقه اأي �سيء خالل 18 عامًا من املفاو�سات.
٭ اختطفت قوات االحتالل من بلدة ع�سرية ال�سمالية كالًّ من حممد عبد اهلل �سواحلة 
واأحمد حممد �سواملة واأن�ض حمادنة؛ علمًا اأنَّ �سواحلة و�سواملة طالبان جامعيان. وجميعهم 

�سوا لالختطاف من قبل اأجهزة اأمن عبا�ض يف املحافظة.  تعرَّ
٭ ك�سف م�سدر م�سوؤول يف حركة »اجلهاد االإ�سالمي« يف حمافظة جنني �سمال ال�سفة 
اعتقالهم  بني  احلركة  عنا�سر  بتخيري  عبا�ض  اأمن  اأجهزة  يف  �سباط  قيام  عن  املحتلة، 
الوقائي«  االأم��ن  »جهاز  يف  ال�سباط  اأح��د  ق��ام  حيث  االح��ت��الل.  ل��دى  واعتقالهم  لديها 
»اجلهاز«  مقر  اإىل  ح�سرا  حيث  جنني؛  خميم  يف  احلركة  عنا�سر  من  اثنني  با�ستدعاء 
ال�سلطة  اأبلغ  االحتالل  اإن  فيه  لهما  قال  ال�سابط حديث  وبني  بينهما  باملحافظة، وجرى 
قوات  يد  االعتقال على  اإما  االختيار:  واأن عليهما  واعتقالهما،  اقتحام خميم جنني  نيته 
االحتالل ال�سهيوين، اأو االعتقال لدى )جهاز االأمن الوقائي(«. ورف�ض املجاهدان البقاء 
اإىل منزليهما يف وقت متاأخر من  اأمن )مولر( خليفة )دايتون(، وعادا  اأجهزة  يف مقر 
باأن جي�ض االحتالل قد اقتحم املخيم وقام باعتقالهما،  م�ساء االأحد؛ حيث فوجئا فعاًل 
لدى  �سابق  اأ�سري  �سمادي  املجاهد  فاإنَّ  وللعلم،  �سمادي«.  وعالء  اأبو طبيخ،  بهاء  وهما: 
االحتالل، اأم�سى يف املعتقالت عدة �سنوات؛ تعّر�ض خاللها لعمليات تعذيب �سديد اأدت 
ابطة االإ�سالمية يف اجلامعة  اإىل اإ�سابته بالغ�سروف، كما اأنَّ املجاهد اأبو طبيخ م�سوؤول الرَّ

العربية االأمريكية. 

بتاريخ 2010/8/10م:
االأمني، اختطفت قوات االحتالل قتادة عمار  والتن�سيق  التَّعاون  ا�ستمرارًا مل�سل�سل  ٭ 

بدوي جنل مفتي حمافظة طولكرم، وهو اأحد طلبة جامعة النجاح الوطنية.

بتاريخ 2010/8/11م: 
٭ يف حمافظة رام اهلل: اختطفت قوات االحتالل ال�سهيوين الطالب يف جامعة القد�ض 
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ات  ة مرَّ �ض لال�ستدعاء عدَّ حممد نوح هري�ض بعد مداهمة منزله ببلدة بيتونيا؛ علما اأنَّه تعرَّ
ا�ض يف املدينة. من قبل اأجهزة اأمن عبَّ

بتاريخ 2010/8/13م:
مركز  و�سلوا  الذين  اهلل  رام  مدينة  �سكان  من  ع��دًدا  اأنَّ  »هاآرت�ض«  �سحيفة  كتبت  ٭ 
املدينة ليلة االأول من �سهر رم�سان املبارك، فوجئوا بعدد من �سباط جي�ض االحتالل مبعية 
نظرائهم من »اأجهزة اأمن عبا�ض - فيا�ض يف رام اهلل. واأ�سافت اأنَّ لقاءات التن�سيق غري 
اآيف مزراحي،  املركز«  ي�سمى »منطقة  املقاطعة، و�سارك فيها قائد ما  اأجريت يف  العادية 
ب� »االإدارة املدنية« يواآف مردخاي.  األون، و�سابط ما ي�سمى  نيت�سان  »اأيو�ض«  وقائد كتيبة 
وتابعت ال�سحيفة اأن »لقاءات التن�سيق يف »قلب رام اهلل« وبالذات يف �سهر رم�سان ت�سري 
اإىل التغيري الكبري الذي ح�سل يف العالقات بني »اإ�سرائيل« و »و�سلطة عبا�ض« يف ال�سنوات 
الثالث االأخرية، م�سرية اإىل اأن هناك »عالقات دافئة وتعاوًنا غري عادي بني �سباط جي�ض 
االحتالل يف ال�سفة الغربية ونظرائهم الفل�سطينيني، االأمر الذي اأدى اإىل اإحباط عدد كبري 

من العمليات«. 
القد�ض  مدينة  اإىل  الغربية  ال�سفة  من  املتوجهون  الفل�سطينيون  املواطنون  فوجئ  ٭ 
لتاأدية �سالة اجلمعة االأوىل من رم�سان يف امل�سجد االأق�سى املبارك؛ بوجود اأمني فل�سطيني 
القد�ض(؛  اإىل مدينة  رام اهلل  قلنديا )املنفذ من مدينة  - �سهيوين م�سرتك على حاجز 
وذلك للمرة االأوىل. حيث كان اأفراد من اأجهزة اأمن )دايتون( يقفون على مدخل احلاجز 
ملن  لي�سمحوا  املعهودة  مواقعهم  يف  االحتالل  جنود  يقف  اأمتار  بعدة  وبعدهم  الع�سكري، 
ي�ساوؤون بدخول مدينة القد�ض ويعيدون من يريدون. وهذا يدل على عمق التن�سيق االأمني؛ 
اإذ تعترب هذه ال�سابقة االأوىل يف ال�سفة الغربية التي يحدث فيها وجود متزامن للقوتني على 
حاجز ع�سكري �سهيوين بغ�ض النظر عن املربرات. واأثارت هذه اخلطوة ا�ستياء كثريين؛ 
ذلك الأنَّ املوقف الفل�سطيني من احلواجز الع�سكرية ال�سهيونية املقامة يف ال�سفة الغربية 
يجب اأن يكون باجتاه رف�سها وعدم التعامل معها اأيًّا كانت املربرات؛ حتى ال ي�سفي عليها 
ال�سرعية؛ حيث يعترب حاجز قلنديا من اأ�سواأ احلواجز الع�سكرية يف ال�سفة الغربية التي 

�ض فيها املواطنون للتنكيل.  يتعرَّ
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بتاريخ 2010/8/15م: 
ا�ض �سوارع رام اهلل ب�سكل علني  ٭ جاب قادة جي�ض االحتالل برفقة قادة اأجهزة اأمن عبَّ
وفا�سح، تتويًجا للعالقات االأمنية الوثيقة بني الطرفني وامل�ستوى املرتفع من التن�سيق االأمني 
الذي يعرِبّ االحتالل عن ر�ساه عن الدرجة التي و�سل اإليها. وقالت �سحيفة »هااآرت�ض« يف 
عددها ال�سادر يوم االأحد )8/15(: اإنَّ اليوم االأول من �سهر رم�سان �سهد جولة ميدانية 
قيادة  قائد  فيها  �سارك  و�سهيونية،  فل�سطينية  اأمنية  لقيادات  اهلل  رام  �سوارع  يف  علنية 
املركز يف جي�ض االحتالل »اآيف مزراحي«، وقائد اجلي�ض ال�سهيوين بال�سفة الغربية العميد 
»نيت�سان األون«، وقائد االإدارة املدنية يف ال�سفة العميد »يواأف مردخاي«. واأكدت ال�سحيفة 
وجود عالقات وطيدة بني اجلانبني؛ حيث ختمت اجلولة بلقاءات اأمنية عالية امل�ستوى يف 
حيفة اإىل اأنَّ هذه  مقر مقاطعة رام اهلل التي يوجد بها مقر حممود عبا�ض. واأ�سارت ال�سَّ
ت يف االأعوام االأخرية اإىل اإحباط كثري من العمليات التي كانت املقاومة  العالقات االأمنية اأدَّ
من  عالًيا  تقديًرا  جلب  ما  وهو  ومغت�سبيه،  االحتالل  قوات  �سد  لها  ر  حت�سّ الفل�سطينية 

امل�ستوى االأمني يف الكيان ال�سهيوين.

بتاريخ 2010/8/18م:
اخلليل  حمافظة  يف  االحتالل  قوات  اختطفت  االأمني،  التن�سيق  مل�سل�سل  ا�ستمرارًا  ٭ 
كالَّ من عزت النجار و�سقيقه راأفت بعد مداهمة منزليهما يف بلدة يطا؛ علمًا اأنَّ اأ�سرف 

ا�ض يف حمافظة اخلليل. خمتطف �سابق من قبل اأجهزة اأمن عبَّ

بتاريخ 2010/8/20م: 
اأن�سار حركة حما�ض يف  من  مواطنني  ثالثة  ال�سهيوين  االحتالل  قوات  اختطفت  ٭ 
بلدة �سوريف �سمال غرب مدينة اخلليل، بعد �ساعات من االإفراج عنهم من �سجون اأجهزة 
اإنَّ قوات االحتالل داهمت البلدة يف �ساعات ما قبل  اأمن عبا�ض. وقالت م�سادر خا�سة: 
ال�سحور، واختطفت م�سعب م�سطفى الهور )20 عامًا(، واأحمد اإ�سماعيل غنيمات )31 
عامًا(، ولوؤي فواز عابد )24 عامًا(. وذكرت امل�سادر اأنَّ املعتقلني الثالثة اأفرج عنهم قبل 
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اأ�سهر  ت�سعة  البالغة  اأنهوا حمكومياتهم  اأن  بعد  ا�ض«،  �ساعات فقط من �سجون »وقائي عبَّ
بقرار ع�سكري. 

بتاريخ 2010/8/25م:
٭ ا�ستمرارًا مل�سل�سل التن�سيق االأمني، اختطفت قوات االحتالل املحامي نادر خري بني 
هه اإىل امل�سجد االأق�سى لل�سالة؛ علمًا اأنه خمتطف �سابق من قبل اأجهزة  ف�سل اأثناء توجُّ

ة اختطافه.  ا�ض، وكان قد تعّر�ض للتعذيب الوح�سي اأثناء مدَّ اأمن عبَّ

بتاريخ 2010/8/31م: 
رت  ا�ض اأربعة مغت�سبني �سهاينة اإىل االحتالل ال�سهيوين، ووفَّ ٭ اأعادت اأجهزة اأمن عبَّ
احلماية لهم بعد اأن دخلوا مدينة طوبا�ض. وقالت م�سادر حملية: اإنَّ عنا�سر اأجهزة اأمن 
ا�ض كانوا يتهافتون على املغت�سبني من اأجل ال�سبق يف الو�سول اإليهم وحمايتهم ونقلهم  عبَّ
»االأم��ن  ى  ي�سمَّ ما  قيادة  مقر  اإىل  نقلهم  متَّ  اأن��ه  امل�سادر  االحتالل.واأ�سافت  جي�ض  اإىل 
اأحدث  الع�سكري يف م�سهد  االرتباط  اإىل  �سّلموا  ثمَّ  ا�ض، ومن  عبَّ ل�سلطة  التابعة  الوطني« 

ا�ستياًء كبريًا بني املواطنني.
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في شهر أيلول/ سبتمبر:

بتاريخ 2010/9/12م: 
د رئي�ض جهاز اال�ستخبارات ال�سهيوين )ال�ساباك(، يوفال دي�سكن، خالل اجلل�سة  ٭ اأكَّ
بال�سفة  دايتون   - ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  اأنَّ  ال�سهيونية  احلكومة  عقدتها  التي  االأ�سبوعية 
الغربية املحتلة »ُتظهر جدية يف حماربة االإرهاب الفل�سطيني«، وفق تعبريه، يف اإ�سارة اإىل 
مالحقة  على  االجتماع،  خالل  دي�سكن،  واأثنى  حما�ض.  حركة  �سيما  ال  املقاومة،  ف�سائل 
االأجهزة لن�سطاء حركة املقاومة االإ�سالمية )حما�ض(، قائال: »اإنَّه حدث تغرّي فعلي يف هذا 
ا�ض الفل�سطينية  املجال هو االأف�سل منذ �ستة ع�سر عامًا«، م�سريًا اإىل اإعالن اأجهزة اأمن عبَّ
عن اعتقالها ملنفذي عملية بني نعيم يف حمافظة اخلليل، والتي قتل فيها اأربعة م�ستوطنني، 
واعتقال منفذي عملية جرح فيها م�ستوطنني قرب مدينة رام اهلل. وقال اإن �سالم فيا�ض 
لل�سلطة بكل  ا�ض  اأمن عبَّ اأجهزة  ال�سرعية وحممود عبا�ض »ي�ساندون  رئي�ض احلكومة غري 
ا�ض اختطفت اأكرث من �سبعمئة وخم�سني  قوة«. وبح�سب تقارير حقوقية؛ فاإن اأجهزة اأمن عبَّ
ام«  الق�سَّ »كتائب  من  جمموعة  قيام  من  يومني  بعد  ال�سفة  �سكان  من  فل�سطينيًا  مواطنًا 

بتنفيذ عملية �سد م�ستوطنني يهود.

بتاريخ 2010/9/21م:
كبار  من  ع��دد  بح�سور  عقد  االجتماع  اأنَّ  مطلعة  فل�سطينية  م�سادر  ذك��رت  ٭ 
�سلطة  يف  امل�سوؤولني  كبار  من  عدد  اإىل  اإ�سافة  فل�سطيني  ووزير  ال�سهاينة،  امل�سوؤولني 
ق�سايا جوهرية«.وح�سب  »للبحث يف  االأمريكية  املتحدة  الواليات  وم�سوؤولني من  عبا�ض 
الوقائي  االأمن  الفل�سطيني م�سوؤول  اأحرونوت«، فقد �سارك عن اجلانب  موقع »يديعوت 
حتت  نابل�ض  مدينة  يف  الوقائي  االأمن  مقر  يف  عقد  اللقاء  اأنَّ  املوقع  واأ�ساف  و�سباط. 
تعتيم اإعالمي، واأنَّه يعقد يف ظل املخاوف من قيام حما�ض بعمليات يف ال�سفة الإف�سال 

املفاو�سات املبا�سرة.
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بتاريخ 2010/9/24م:
اأحمد  ر  االأ�سري املحرَّ االأمني، اختطفت قوات االحتالل  التن�سيق  ا�ستمرارًا مل�سل�سل  ٭ 
ا�ض عنه، وهو مدير  اأمن عبَّ اأجهزة  اإفراج  اأيام من  ة  الزعرتي من مدينة اخلليل بعد عدَّ

�سابق جلمعية اأن�سار ال�سجني يف مدينة اخلليل قبل اإغالقها من قبل قوات االحتالل.

بتاريخ 2010/9/25م: 
٭ تعهد اجلرنال االأمريكي »دايتون« باأنَّ بالده �ستدعم حر�ض رئي�ض ال�سلطة حممود 
ومداخلها  الغربية  بال�سفة  االأرا���س��ي  كل  على  متامًا  ال�سيطرة  له  يت�سنى  حتى  عبا�ض، 
برنامج  النقاب عن  »دايتون« ك�سف  اأنَّ  ال�سهيونية  وخمارجها. وذكرت �سحيفة معاريف 
تدريبي مكثف خالل االأ�سابيع املقبلة لتدريب وتاأهيل قوات الرئا�سة واحلر�ض الفل�سطينيني، 
خا�سة  مع�سكرات  ويف  االأردنية،  احلكومة  بتعاون  �سيجري  التدريب  هذا  اأنَّ  اإىل  م�سريًا 
اإنَّ  االأردنية:  »املوقر«  املتدربني يف منطقة  دايتون، خالل تخريج دفعة من  وقال  باالأردن. 
برنامج التاأهيل �سيوؤدى لتدريب 5 كتائب، م�سريًا اإىل اأنَّ اأربع كتائب حر�ض ع�سكرية واأمنية 

�ستتلقى التدريب املنا�سب لكي تعود وتقوم بواجبها يف ال�سفة الغربية.

بتاريخ 2010/9/27م:
٭ اأعلنت م�سادر �سهيونية عن قيام جي�ض االحتالل بالتعاون مع اأجهزة اأمن عبا�ض - 
دايتون برتميم قرب يو�سف يف مدينة نابل�ض لت�سهيل دخول املغت�سبني اإليه. وذكرت القناة 
واأعمال  املقام  تعتلي  التي  القبة  جتديد  �سملت  الرتميم  عمليات  اأنَّ  العا�سرة  ال�سهيونية 
دهان واإ�سالح للجدران واملمرات داخله واأعمال جتديد اأخرى من اأجل توفري اأف�سل �سبل 
تلمودية،  طقو�ض  الأداء  واالأخ��رى  الفينة  بني  املكان  اقتحامهم  اأثناء  للمغت�سبني  الراحة 
منوهة اإىل اأنَّ هذا العمل مل يكن ليتم لوال تعاون اأجهزة �سلطة عبا�ض الكامل معها. يذكر 
دويكات، يف  يو�سف  ويدعى  امل�سلمني،  االأئمة  الأحد  تابع  املقام  باأنَّ  اأكدوا  االآثار  علماء  اأنَّ 
حني يزعم املغت�سبون اأنه قرب النبي يو�سف عليه ال�سالم، واأن لهم االأحقية يف دخوله واأداء 
طقو�ض تلمودية بداخله، كما يقومون باالعتداء على ممتلكات الفل�سطينيني حول القرب مع 

كل عملية اقتحام.
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في شهر تشرين األول/ أكتوبر:

بتاريخ 2010/10/3م: 
٭ قام رئي�ض هيئة االأركان ال�سهيونية جابي اأ�سكنازي ووفد اأمني رفيع امل�ستوى بزيارة 
اإىل مدينة بيت حلم؛ حيث كان يف ا�ستقباله قائد منطقة بيت حلم العميد �سليمان عمران 
وعدد اآخر من م�سوؤويل االأمن يف املحافظة، وقد زار الوفد كني�سة املهد، وقد اأحيطت هذه 

دة اإبانها. الزيارة بالكتمان، واتخذت اإجراءات اأمنية م�سدَّ

بتاريخ 2010/10/4م:
واأجمد  طه  حممد  االحتالل  قوات  اختطفت  االأمني،  التن�سيق  مل�سل�سل  ا�ستمرارًا  ٭ 
ا�ض  الرجبي من املنطقة اجلنوبية يف املدينة، وهما خمتطفان �سابقًا لدى اأجهزة اأمن عبَّ

يف املدينة.

بتاريخ 2010/10/8م: 
٭ يف حمافظة نابل�ض، وا�ستمرارًا للتن�سيق االأمني اختطفت قوات االحتالل االأ�سريين 
رين اأن�ض جود اهلل و�سقيقه عبد اهلل جود اهلل بعد مداهمة منزلهما يف قرية زواتا،  املحرَّ
والعبث مبحتوياته، وي�سار اإىل اأنَّ اأن�سًا وعبَد اهلل خمتطفان �سابقًا لدى ذات اأجهزة اأمن 

ا�ض املتعاونة مع االحتالل. عبَّ

بتاريخ 2010/10/10م: 
ا�ض يف  اأمن عبَّ ٭ ك�سفت �سحيفة »هاآرت�ض« ال�سهيونية عن الدور الذي لعبته اأجهزة 
وحتت   .)10/8( اجلمعة  يوم  �سباح  النت�سة،  وماأمون  الكرمي،  ن�ساأت  ال�سهيدين  اغتيال 
قال   ،« ا�ض-  عبَّ و�سلطة  االأطراف-االحتالل  جميع  »خدم  االغتيال  اأنَّ  اإىل  ي�سري  عنوان 
الكاتبان يف »هاآرت�ض« »اآيف ي�س�سخاروف« و»عامو�ض هرئيل«: »اإنَّه مل يكن هناك حاجة للتنبوؤ 
اأو توقع النتيجة - اأي االغتيال -، فمن يتابع الواقع -التن�سيق االأمني، ومالحقة املقاومني-
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عن كثب يف ال�سفة الغربية يف ال�سنوات الثالث االأخرية يجب اأال يفاجاأ مبا ح�سل«. واأ�سار 
الكاتبان اإىل اأنَّه رغم الت�سدد وال�سرية التي تتبعها حركة حما�ض فقد مت الك�سف عن ال�سبكة 
اأخريًا، كنتيجة لعمليات �ساركت فيها اأجهزة اأمن عبا�ض و�سلطة فريق اأو�سلو، مبينني الدور 
ا�ض »الدايتوين« لعدد من النا�سطني يف خلية حما�ض، اإ�سافة اإىل  الذي لعبه اعتقال اأمن عبَّ
وم�سلحة  ال�سهيوين  الكيان  م�سلحة  »اأنَّ  على  الكاتبان  د  واأكَّ ال�سهيدين.  اأقارب  اعتقال 
باإنهائها ب�سرعة -يق�سد ت�سفية  �سلطة رام اهلل ظلت نف�سها، واأن الطرفني كانا معنيني 
يت�سف  والنت�سة  الكرمي  خلية  ن�ساط  اإنَّ  بالقول:  مقالهما  الكاتبان  وختم  ال�سهيديني-«. 
باحلنكة، حيث اإنَّ توقيَت ومكاَن تنفيذ عملية اخلليل متَّ اختيارهما بت�سدد، كما مت قتل كافة 
النريان يف مركبتني يف موقعني  اإ�سعال  وبعد ذلك متَّ  ال�سهيونية.  املركبة  امل�ستوطنني يف 
ومطاردة  العملية  حتليل  جلعل  وذل��ك  اخلليل،  منطقة  يف  البع�ض  بع�سهما  عن  بعيدين 
ا�ض يف الك�سف عن خلية  اأمن عبَّ اأ�سعب. وح�سب مراقبني؛ فاإنَّ م�ساركة اأجهزة  املنفذين 
ال�سهيد الكرمي ومالحقته حتى اغتياله تبدو وا�سحة يف ظل التن�سيق االأمني اليومي بني 
�سلطة رام اهلل والكيان ال�سهيوين، ويف الوقت الذي تالحق فيه اأجهزة اأمن عبا�ض عنا�سر 
النتزاع  �سديد  وتعذيب  قا�سية  لتحقيقات  وتخ�سعهم  ب�سجونها  وتزجهم  حما�ض  حركة 
بحجة  لل�سهاينة  املطاف  نهاية  يف  ت�سل  االعرتافات  هذه  وكّل  منهم،  مهمة  اعرتافات 

التن�سيق االأمني.

بتاريخ 2010/10/16م: 
د مكتب من�سق اأعمال احلكومة ال�سهيونية يف ال�سفة الغربية املحتلة، والذي يطلق  ٭ اأكَّ
عليه »االإدارة املدنية« اأن اأجهزة االحتالل ال�سهيوين قامت ب� )1424( عملية م�سرتكة مع 
ا�ض، كما عقدت )303( اجتماعات م�سرتكة معها يف الن�سف االأول من عام  اأجهزة اأمن عبَّ
2010. باالإ�سافة اإىل م�ساهمة تلك االأجهزة بت�سليم )343( �سهيونيًا للكيان، بعد اأن دخلوا 
مناطق تابعة لل�سلطة يف ال�سفة الغربية. واأكد التقرير ال�سهيوين وجود اجتماعات م�سرتكة 
نظامية بني اأجهزة اأمن عبا�ض وقائد املنطقة الع�سكرية الو�سطى ال�سهيوين وقائد اللواء 
ال�سهيونية الأجهزة  االأمنية  القيادات  تنفذها  زيارات  اإىل  اإ�سافة  املدنية،  االإدارة  ورئي�ض 
اأمن عبا�ض اخلا�سعة الإ�سراف »دايتون« �سابقًا وخليفته »مولر«. ي�سار اإىل اأنَّ مكتب املن�سق 
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ال�سهيوين يقوم بدور كبري يف عمليات جتنيد العمالء، حيث يربط �سباط االإدارة املدنية بني 
اخلدمات املقدمة للفل�سطينيني، وبني العمل ل�سالح جهاز املخابرات. وكان تقرير اأمريكي 
ة اأيام عن اأنَّ قوات اأمن �سلطة رام اهلل قامت مب�ساركة اجلي�ض ال�سهيوين  قد ك�سف قبل عدَّ
يف العام املا�سي ب� »1297« عملية م�سرتكة �سد جمموعات املقاومة الفل�سطينية امل�سلحة، 

ا�ستهدفت فيها حركة حما�ض وجهازها الع�سكري، وموؤ�س�ساتها املدنية واالجتماعية.

بتاريخ 2010/10/18م: 
من  ع��دد  بنقل  قامت  اخلليل  يف  ا�ض  عبَّ حممود  اأم��ن  اأجهزة  اأنَّ  م�سادر  ك�سفت  ٭ 
املختطفني لديها اإىل �سجن اأريحا، يف ظروف غام�سة، وو�سط تعتيم اإعالمي كبري، وذلك 
ا�ض وخمابرات  متهيدا للتحقيق معهم من قبل جلنة م�سرتكة بني عنا�سر من اأجهزة اأمن عبَّ
االحتالل ال�سهيوين. واأفادت امل�سادر اأنَّ اأجهزة اأمن عبا�ض قامت بنقل كلٍّ من: اأحمد اأبو 
تركي، اأ�سرف ع�سفور، عثمان القوا�سمي، عالء اجلعربي، حممد بركات االأكر�ض، حممد 
هوؤالء  عوائل  تقوم  اأن  ر  املقرَّ من  وكان  اجحي�سة.  اأبو  معاذ  القوا�سمة،  ن�سال  حديد،  اأبو 
املختطفني بزيارة اأبنائهم يف �سجن خمابرات اخلليل، وذلك من خالل وعود قدمتها تلك 
االأجهزة لهم، ولكن املفاجاأة كانت باإخبار املحامني باأنَّه متَّ نقل اأبنائهم اإىل �سجن اأريحا. 
قل جاء من القيادة العليا للتن�سيق االأمني يف رام  وح�سب ما ذكرت امل�سادر، اأنَّ �سبب النَّ
اهلل، وذلك لكي يكون التحقيق معهم بعيًدا عن الت�سريبات االإعالمية التي حت�سل يف �سجن 
على  اأجل عر�سهم  من  نقلوا  اأنَّهم  تفيد  معلومات  هناك  اأنَّ  امل�سادر  اأكدت  وقد  اخلليل، 
جلنة م�سرتكة من اأجهزة »دايتون« وخمابرات االحتالل. واأ�سارت اإىل اأنَّ جممل التحقيق 
يجري معهم، على خلفيه ق�ساياهم التي حوكموا عليها من قبل االحتالل ال�سهيوين. جدير 
بالذكر، اأن اأجهزة اأمن عبا�ض تقوم بتعتيم اإعالمي كبري يف �سجن اأريحا املركزي، حيث 

متنع اأّي �سحفي من التقاط ولو �سورة لل�سجن.
٭ يف حمافظة طولكرم: وا�ستمرارًا مل�سل�سل التن�سيق االأمني اختطفت قوات االحتالل 
االإف��راج عنه من �سجون  اأيام من  بعد  بعد مداهمة منزله  ا�ستيتي  �سفيان  ر  املحرَّ االأ�سري 

ة مرات.  اأجهزة »دايتون« يف املدينة، علمًا اأنَّه خمتطف �سابق عدَّ
٭ كما اختطفت قوات االحتالل الطالب يف كلية الهند�سة يف جامعة النجاح الوطنية 
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ابق الدكتور �سمري اأبو عي�سة بعد مداهمة منزله،  عبد اهلل �سمري اأبو عي�سة جنل الوزير ال�سَّ
ا�ض يف املدينة.  علمًا اأنَّ عبد اهلل تعّر�ض لال�ستدعاء �سابقًا من قبل اأجهزة حممود عبَّ

بتاريخ 2010/10/22م: 
اأجهزة  لروؤ�ساء  جديدة  ف�سيحة  عن  العربية  اأحرنوت«  »يديعوت  �سحيفة  ك�سفت  ٭ 
ا�ض؛ حيث اأفادت اأنَّهم قاموا بزيارة �سرية ملركز رابني الكائن يف حي رمات اأبيب  اأمن عبَّ
اغتيل  الذي  االأ�سبق  ال��وزراء  رئي�ض  ربني  يت�سحاق  تراث  يخلد  الذي  اأبيب«  »تل  مدينة  يف 
بويل  يووؤاف  الربيغادير  املدنية  ب��االإدارة  ي�سمى  ما  رئي�ض  اإنَّ  يديعوت:  1995.وقالت  عام 
األون رافقا  موردخاي وقائد فرقة جي�ض االحتالل يف يهودا وال�سامرة الربيغادير نيت�سان 
ا�ض يف هذه الزيارة.واأ�سافت ال�سحيفة: اإنَّ �سباَط االأمن الع�سرة  �سباط اأجهزة امن عبَّ
توثيق  نطاق  االحتالل يف  من جي�ض  ربني مببادرة  تراث  متحف  �سياحية يف  بجولة  قاموا 
ا�ض التابعة لل�سلطة التي تتمثل من بني اأمور اأخرى يف مواجهة  التعاون مع اأجهزة اأمن عبَّ
املقاومة. وقد تلقى �سباط اأجهزة اأمن عبا�ض خالل اجلولة �سماعات ل�سماع االإر�ساد حول 
رابني.  حياة  �سرية  اإىل  ا�ستمعوا  حيث  العربية  اللغة  اإىل  فورية  ترجمة  مرتجما  املتحف 
و�سائل  اإىل  الزيارة  نباأ هذه  ت�سريب  اأبدو خ�سيتهم من  ال�سباط  اإنَّ  )يديعوت(:  وت�سيف 
يف  ح�سورهم  اأنَّ  غري  بهم  ال�سرر  اإحل��اق  ملنع  االأ�سواء  عن  االبتعاد  طلبوا  لذا  االإع��الم. 
ال�سباط يف مطعم يف برج  ا�ست�سافة  الزيارة متت  انتهاء  بارزًا. وبعد  مركز الرتاث كان 
جممع  يف  اجلي�ض  اأرك��ان  رئا�سة  قاعدة  على  مبا�سرة  املطّل  اأبيب  تل  ب�سمال  )يزرعيلي( 
الدوائر الع�سكرية - )هكرياة(. ون�سبت ال�سحيفة اإىل مراجع ع�سكرية قولها: اإنَّ روؤ�ساء 
املتحف  اهتمامًا كبريا يف معرو�سات  اأبدوا  �ساركوا يف اجلولة  الذين  اأمن عبا�ض  اأجهزة 
وت�سيف  بارزًا.  وقائدًا ع�سكريًا  للحكومة  رئي�سًا  ب�سفته  رابني  يت�سحاق  تخلد ذكرى  التي 
اجلانبني  بني  االأخرية  االآونة  يف  تعّززت  التي  العالقة  على  تدّل  الزيارة  اأنَّ  امل�سادر  هذه 
ة مدن  الفل�سطيني وال�سهيوين علمًا باأنَّ مندوبني عن جي�ض االحتالل و�سلوا موؤخرًا اإىل عدَّ
دت م�سادر �سهيونية  فل�سطينية يف ال�سفة للقيام بزيارات يف موا�سيع اأمنية ومدنية، واأكَّ
ا�ض �ساهمت ب�سكل كبري يف الك�سف عن العديد من اأ�سرار العمليات التي  اأنَّ اأجهزة اأمن عبَّ

وقعت يف ال�سفة قبل نحو �سهرين.
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بتاريخ 2010/10/24م:
جهاز  مقر  اإىل  بزيارة  »ال�ساباك«  ال�سهيوين  اال�ستخبارات  جهاز  من  وفد  قام  ٭ 
ا�ض يف مدينة اخلليل بجنوب ال�سفة الغربية املحتلة، وذلك  املخابرات التابع الأجهزة اأمن عبَّ
ام«، الذراع  يف اإطار التن�سيق االأمني، الذي اأ�سفر عن اغتيال اثنني من قادة »كتائب الق�سَّ
اأ�سبوعني. واأفاد �سهود عيان بو�سول عدة دوريات  الع�سكري حلركة حما�ض قبل اأكرث من 
ا�ض يف املدينة، م�سريين  اأمن عبَّ �سهيونية، تابعة للمخابرات ال�سهيونية اإىل مقر اأجهزة 
اإىل اأنَّ �سيارتني دخلتا مقر املخابرات، ومل يكن هناك حاجز كالعادة عند مدخل املركز، 
وقالوا: اإنَّ �سيارة من نوع »مر�سيد�ض« يتبعها جيب اأبي�ض يتبع للمخابرات ال�سهيونية واآخر 

يتبع للجي�ض، كانا برفقة ال�سيارة.

بتاريخ 2010/10/26م: 
من  جمموعة  مع  ال�سهيونية  املخابرات  من  �سّباط  بني  م�سرتك  اجتماع  عقد  ٭ 
ا�ض »الدايتونية« يف اخلليل، وذلك �سمن اإطار التن�سيق  ال�سباط وحمققي اأجهزة اأمن عبَّ
االأمني املتبادل مع قوات االحتالل. وكان عدد من �سباط املخابرت ال�سهيونية و�سلوا اإىل 
بلدة يطا جنوب اخلليل، واجتمعوا مع مدير مركز خمابرات  اأمن عبا�ض يف  اأجهزة  مقر 
املخابرات  �سيارات  وقفت  وقد  ال�سباط.  من  اأخرى  وجمموعة  عيد  اأبو  خليل  املدعو  يطا 
ال�سهيونية الثالثة اأمام مقر خمابرات �سلطة عبا�ض، وتوزعت على جميع املداخل املوؤدية 
للمركز، وكان الالفت للنظر عدم وجود اأّية حرا�سة اأمام املقر من قبل اأجهزة اأمن تابعة 

ا�ض. لعبَّ

بتاريخ 2010/10/27م: 
٭ قالت �سحيفة »معاريف« العربية: اإنَّ كتيبة جديدة من ال�سرطة الفل�سطينية �ستدخل 
اأنهت تدريباتها هناك بتوجيهات من قوات  اأن  اإىل ال�سفة الغربية قادمة من االأردن بعد 
اأمن اأمريكية. ال�سحيفة اأ�سافت اأنَّ اأفراد هذه الكتيبة خ�سعوا لعملية انتقاء قبل خروجهم 
اأو  اإرهابية  عنا�سر  دخول  منع  »�سمان  هو  االنتقاء  عملية  من  الهدف  واأنَّ  االأردن،  اإىل 
باأن  تخّطط  الفل�سطينية  ال�سلطة  اأنَّ  »معاريف«  واأو�سحت  العنا�سر«.  هذه  اأق��ارب  حتَّى 



 357 الكتاب الأ�سود )4(

املحافظة على  لل�سرطة بهدف  كتيبة  القادم 12  العام  الغربية بحلول  ال�سفة  تعمل داخل 
موؤ�س�سات ال�سلطة »وجلم االإرهاب �سد اإ�سرائيل«، على حد قولها. واأ�سارت ال�سحيفة اإىل 
ال�سرطة  واأن  الغربية ملالحقة عنا�سر حما�ض هناك،  بال�سفة  الفل�سطينية  ال�سرطة  قيام 
يف ال�سفة جنحت يف هذا االأمر. ونقلت ال�سحيفة عن م�سدر �سهيوين قوله: اإنَّ ال�سرطة 
الفل�سطينية يف ال�سفة الغربية تعمل مبهنية، واأنَّ »الف�سل يعود اإىل اجلرنال االأمريكي كيث 
دايتون« الذي اأنهى عمله قبل �سهر، وحلَّ حمله اجلرنال االأمريكي »مايكل مولر«. واأ�سارت 
»معاريف« اإىل اأنَّه رغم حجم التن�سيق بني ال�سرطة الفل�سطينية واجلي�ض ال�سهيوين اإالَّ اأن 
االأخري يراقب بدقة حركة ال�سرطة الفل�سطينية خارج املدن ملنعها من دخول بع�ض مناطق 

فل�سطينية ال تخ�سع لل�سيطرة االأمنية الفل�سطينية.
٭ ك�سفت �سحيفة هاآرت�ض العربية يف عددها ال�سادر بتاريخ )19/27( اأنَّ م�سوؤولني 
ا�ض - فيَّا�ض قاموا يف االآونة االأخرية باإلقاء حما�سرات اأمام �سباط  بارزين يف �سلطة عبَّ
»اإطالع االحتالل  امل�ستوى، وذلك بهدف  وجنود جي�ض االحتالل، مبا فيهم �سباط رفيعو 
عن  واحلديث  االأخ���رية«،  ال�سنوات  يف  الغربية  ال�سفة  به  متر  ال��ذي  التغيري  حجم  على 
اأنَّ  ال�سحيفة  املعلومات.واأفادت  وتبادل  الطرفني،  بني  االأمني  التن�سيق  يف  »التح�سن« 
هذه االأمور بداأت منذ عدة اأ�سهر، عندما ح�سر اأحد امل�سوؤولني الفل�سطينيني من حكومة 
يف  امل�ستوطنات  جمل�ض  رئي�ض  فيها  ُوِج��د  التي  املحا�سرة  تلك  يف  ال�سرعية،  غري  فيا�ض 
ال�سفة الغربية »داين ديان« وعنا�سر من املخابرات ال�سهيونية و�سحافيني »اإ�سرائيليني«. 
االألوية  اإحدى  اأمام  فل�سطيني  �سابط  ث  املا�سي حتدَّ االأ�سبوع  اأنه يف  حيفة  ال�سَّ واأ�سافت 
الع�سكرية، حيث قام اأحد ال�سباط الفل�سطينيني رفيعي امل�ستوى باإلقاء حما�سرة اأمام عدٍد 
من ال�سباط من كتائب �سالح امل�ساة، والذين ح�سروا من اأجل القيام بخدمة ميدانية يف 
اخلليل. و�سارك يف هذه املحا�سرة اأي�سا العديد من امل�ستوطنني يف املنطقة، وكان احلدث 
االأبرز هو ذلك اللقاء الذي جمع م�سئول فل�سطيني وعدد من قادة الكتائب، حيث دار نقا�سًا 
مفتوحًا بينهم. وذكرت هاآرت�ض اأنَّ هدف هذه اللقاءات واملحا�سرات التي تتم بالتن�سيق مع 
االإدارة املدنية واجلي�ض، هو اإطالع اجلنود وال�سباط على التطورات احلا�سلة يف ال�سفة 
الغربية يف ال�سنوات االأخرية، ولكي يتبني اأي�سا ماهية املهمات ال�سعبة واملعقدة التي تنتظر 
اجلنود يف حال القيام بها، وكذلك اأهمية مثل تلك الن�ساطات الع�سكرية على اأر�ض الواقع. 
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ومن اجلدير بالذكر اأنَّ هوؤالء املحا�سرين طلبوا عدم الك�سف عن �سخ�سياتهم تخوفًا على 
م�ساحلهم ومنا�سبهم ال�سخ�سية، حيث يدور احلديث عن ظاهرة خطرية مل تكن قائمة 
من قبل بني جي�ض االحتالل والفل�سطينيني، حتى ما قبل عام 2000م. وبّينت ال�سحيفة اأنَّ 
التن�سيق بني �سلطة فتح واجلي�ض يف طريقه اإىل االأف�سل دائمًا، من حيث تبادل املعلومات 
وكذلك اإعادة كل الو�سائل القتالية التي يتم �سبطها من املقاومني وت�سليمها اإىل اإ�سرائيل. 

بتاريخ 2010/10/29م: 
جامعة  يف  الطالب  االحتالل  قوات  اختطفت  االأمني،  التن�سيق  مل�سل�سل  ا�ستمرارًا  ٭ 
اأمن حممود  اأجهزة  لدى  �سابق  ر، وخمتطف  اأ�سري حمرَّ ه  اأنَّ علمًا  القوا�سمة،  زيد  اخلليل 

ا�ض.  عبَّ

بتاريخ 2010/10/30م: 
د اأ�سعد غنام من  ٭ ا�ستمرارًا مل�سل�سل التن�سيق االأمني، اختطفت قوات االحتالل حممَّ

قرية جبع، علمًا اأنَّه خمتطف �سابق عدة مرات لدى اأجهزة عبا�ض.

بتاريخ 2010/10/31م: 
علمًا  �سعد،  اإبراهيم  الوطنية  النجاح  الطالب يف جامعة  االحتالل  قوات  اختطفت  ٭ 
اأنه خمتطف �سابق لدى اأجهزة اأمن عبا�ض، يذكر اأّن كالَّ من قوات االحتالل واأجهزة اأمن 
ا�ض كانت قد �سّنت حملة اعتقاالت وا�سعة يف �سفوف اأن�سار ون�سطاء الكتلة االإ�سالمية  عبَّ
مركز  اإىل  الطلبة  من  العديد  بنقل  االحتالل  قوات  قامت  كما  املا�سية،  االأ�سابيع  خالل 

حتقيق بيتاح تكفا ال�سهيوين. 
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في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر:

بتاريخ 2010/11/2م: 
٭ داهمت قوات االحتالل ال�سهيوين بلدة ال�سيوخ �سرق مدينة اخلليل جنوب ال�سفة 
الغربية، و�سلَّمت العديد من املواطنني بالغات ملقابلة م�سوؤول املخابرات ال�سهيوين يف 
ائب يف املجل�ض الت�سريعي الفل�سطيني  مركز عت�سيون جنوب مدينة بيت حلم.وقالت النَّ
�سمرية حاليقة: »اإنَّ عنا�سر القوة ال�سهيونية اقتحمت حي قفان خمي�ض يف بلدة ال�سيوخ 
مقابلة  اأجل  من  )20عامًا(،  واأ�سامة  )24عامًا(  اأن�ض  لنجليها  ا�ستدعاءين  و�سلَّموها 
م�سوؤول املخابرات املدعو )اأبراهم(«. واأ�سافت احلاليقة: »اإن عنا�سر القوة الع�سكرية 
فيما   2010/11/7 االأحد  يوم  املخابرات  م�سوؤول  ملقابلة  اأ�سامة  لنجلها  بالغًا  �سلَّموها 
 .»2010/11/10 االأربعاء  يوم  نف�سه  امل�سوؤول  ملقابلة  اأن�ض  البنها  اآخر  بالغًا  �سلَّموها 
عبا�ض  اأمن  اأجهزة  مار�سته  الذي  للدور  ا�ستكمال  هو  النهج  هذا  احلاليقة  واعتربت 
الفل�سطينية مع اأبنائها الذين متَّ اعتقالهم يف 2010/7/24 على يد عنا�سر جهاز اأجهزة 

ا�ض. اأمن عبَّ

بتاريخ 2010/11/3م: 
ا�ض منذ قرابة ال�سهرين  ٭ اقتحمت قوات االحتالل منزل املختطف لدى اأجهزة اأمن عبَّ
عبا�ض  اأمن  اأجهزة  اأن  علمًا  عمرو،  واإي��اد  مروان  �سقيقيه  واختطفت  عمرو  يون�ض  باج�ض 

)الدايتونية( كانت قد داهمت املنزل ودمرت اأجزاًء منه، واأحدثت خراًبا كبرًيا. 
ا�ض منزل املختطف باج�ض عمرو  ٭ بعد اأقل من 24 �ساعة على مداهمة اأجهزة اأمن عبَّ
وقيامها بتفتي�سه ب�سكل دقيق وهدم جزء منه وتخريب حمتوياته و�سرقة بع�سها، اأقدمت 
ا�ض على اقتحام منزل املختطف  قوة م�سرتكة من قوات االحتالل مبرافقة اأجهزة اأمن عبَّ
ا�ض املعلم باج�ض عمرو. وذكرت م�سادر حملية يف مدينة  لدى جهاز املخابرات التابع لعبَّ
اخلليل اأنَّ قوة كبرية من قوات االحتالل واأجهزة اأمن عبا�ض - فيَّا�ض م�سحوبة بجيبات 
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تابعة ل�سباط من خمابرات االحتالل، قامت باقتحام منطقة واد الهرية، ومداهمة منزل 
عمرو واعتقال �سقيقيه مروان عمرو الطالب يف جامعة اخلليل و�سقيقه اإياد.

بتاريخ 2010/11/7م: 
ا�ض خلدون ع�سيدة يف بلدة  ٭ اقتحمت قوات االحتالل منزل املختطف لدى وقائي عبَّ
تل، وقامت بتفتي�سه والعبث مبحتوياته، علمًا اأنَّ ع�سيدة يعمل معلمًا يف املدر�سة االإ�سالمية 
ا�ض. كما  ات من قبل اأجهزة اأمن عبَّ ة مرَّ يف املدينة، وهو اأ�سري حمّرر تعّر�ض لالختطاف عدَّ
اختطفت قوات االحتالل من املدينة االأ�سري املحّرر با�سل اأبو حجر بعد ا�ستدعائه للمقابلة، 
ة  ا�ض عدَّ وهو موؤذن م�سجد الن�سرة، وكان قد تعر�ض لالختطاف من قبل اأجهزة اأمن عبَّ

ات �سابقًا. مرَّ

بتاريخ 2010/11/12م: 
حماولته  اأثناء  بالل  بكر  �سعيد  املحّرر  االأ�سري  اأيام  قبل  االحتالل  قوات  اختطفت  ٭ 
اأنَّ �سعيد طالب يف جامعة النجاح وهو جنل االأ�سري يف �سجون  ال�سفر على االأردن، يذكر 
اأمن  اأجهزة  قبل  من  �سابقًا  ات  مرَّ ة  عدَّ لالختطاف  �ض  تعرَّ قد  وكان  بالل  بكر  االحتالل 

ا�ض يف املدينة. عبَّ

بتاريخ 2010/11/16م: 
٭ ذكرت �سحيفة »يديعوت اأحرنوت« العربية اأنَّ �سلطات االحتالل اأعلنت عفوًا عن 45 
ا�ض- فيَّا�ض مبنا�سبة عيد  من املطلوبني من حركة فتح يف اإطار اتفاق بينها وبني �سلطة عبَّ
الم، اإالَّ اأنَّ االحتالل اأعلن عفوًا  حيفة اأّنه رغم توقف مفاو�سات ال�سَّ االأ�سحى. وزعمت ال�سَّ
اإطار اتفاق  تاأتي يف  اإنَّ هذه االإمياءة  املطلوبني من حركة فتح قبل عيد االأ�سحى. وقالت: 
بالعفو وقع عليه الكيان وال�سلطة قبل نحو ثالث �سنوات، ويق�سي االتفاق باأن يلقي رجال فتح 
ال�سالح، ويتعهدون بتحا�سي اال�سرتاك يف اأّي ن�ساط م�سلح �سد االحتالل. واأ�سافت اأنه متَّ 
منح بع�ض الّرجال عفوًا كاماًل، حيث يتمتعون بحرية احلركة يف كافة اأرجاء ال�سفة الغربية، 

يف حني تقت�سر حركة الباقني على بلداتهم واملناطق اخلا�سعة لل�سيطرة الكاملة لل�سلطة.
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بتاريخ 2010/11/17م: 
عبا�ض  اأمن  واأجهزة  اجلي�ض  بني  »التن�سيق  اأنَّ  العربية  »معاريف«  �سحيفة  اأك��دت  ٭ 
االأمنية يف ال�سفة الغربية املحتلة على ما يرام، وا�سفة الو�سع بال�سفة باأنه »ي�سوده الهدوء 
مرجع  عن  نقاًل  ال�سحيفة  وقالت  طويلة«.  �سنني  منذ  مثيل  له  ي�سبق  مل  ب�سكل  مدة  منذ 
ع�سكري لل�سحيفة، يف عددها ال�سادر االأربعاء )17-11(: اإنَّ الرتتيبات التي كانت قائمة 
حتَّى االآن بني االحتالل واأجهزة اأمن عبا�ض كانت تق�سي باأن ينتهي عمل تلك االأجهزة يف 
منت�سف كل ليل ويدخلون مواقعهم حتى �سباح اليوم التايل، وهكذا تركت لقوات االحتالل 
العادة فعال  املفاجاأة، وجرت  نا�سطني مع احلفاظ على عن�سر  الت�سرف العتقال  حرية 
اأيام  اأنَّها االحتالل �سّلم قبل  واأو�سحت  اأ�سبوعيًا.  ات  ة مرَّ على تنفيذ هذه االعتقاالت عدَّ
ال�سيطرة االأمنية على مدينة نابل�ض املحتلة، م�سددة يف الوقت ذاته على اأنه خ�سية من اأن 
تكون عنا�سر املقاومة الفل�سطينية على علم م�سبق بو�سول حمتمل لقوات العدو اإىل نابل�ض 
ما �سيمكنها من اال�ستعداد لو�سولها حيث اإن نابل�ض مدينة كبرية جدا وال اأحد يعلم م�سبقا 
اإلزام  لل�سلطة«  نابل�ض  »ت�سليم  يعني  ذلك  واأ�سافت:  اجلي�ض«.  فيها  �سيعمل  التي  االأمكنة 
ا�ض قبل القيام  جي�ض االحتالل من االآن ف�ساعدًا اإجراء تن�سيق م�سبق مع اأجهزة اأمن عبَّ

بن�ساط ع�سكري يف اأنحاء نابل�ض.

بتاريخ 2010/11/19م: 
ا�ض« النقاب عن �سلوع اأفراد من اأجهزة اأمن  ٭ ك�سف عدد من »اأبناء اأجهزة اأمن عبَّ
قبل  ال�سهيونية  احلربية  الطائرات  نفذتها  التي  النمنم،  حممد  اغتيال  بعملية  ا�ض  عبَّ
اأمريكي ومبعلومات ا�ستخبارية من قبل ال�سلطات امل�سرية.  اأخطر  اأ�سبوعني، ب�سوء  نحو 
النمنم من  ال�سهيد حممد  تتعلق مبالحقة وجمع معلومات عن  واأو�سحوا وجود معلومات 
�سهيوين،  وبتكليف  العامة  واملخابرات  الوقائي«  »االأم��ن  جهاز  يف  �سباط  قبل  من  غزة، 
موؤكدين على اأنهم �سيك�سفون عن اأ�سماء امل�ساركني يف اغتيال ال�سهيدين ال�سمان واليا�سني، 
كبار  قيام  عن  ال�سباط  واأ�سار  املحتلة.  الغربية  بال�سفة  قلقيلية  مدينة  يف  اغتيال  الذين 
و»االأمن  للمخابرات  العام  للمقر  بزيارة  اإيه«  اآي  »�سي  االأمريكية  املخابرات  �سباط جهاز 
واالأم��ن  عبا�ض  اأم��ن  اأجهزة  بني  م�سرتك  تن�سيق  وج��ود  وعن  املحتلة،  بال�سفة  الوقائي« 
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وخليفته  دايتون(  )كيث  بال�سفة  االأمريكية  اجل��رناالت  من  بتعليمات  وذلك  ال�سهيوين، 
د ال�سباط، يف بياٍن لهم وقوعه با�سم »اأبناء اأجهزة اأمن عبا�ض« وجود  )مايكل مولر(. واأكَّ
اإ�سراف من �سباط ال� »�سي اآي اإيه« لدورات اأمنية فل�سطينية �سهيونية يف الكيان واأمريكا 
واالأردن ل�سباط كبار من »االأمن الوقائي« و»الوطني«. واأ�ساروا اإىل زيارة غابي ا�سكنازي، 
رئي�ض اأركان اجلي�ض ال�سهيوين، لبيت حلم واجتماعه مع عدد من قادة اأجهزة املخابرات 
ل�سرب  م�سرتكة  اأمنية  وحدة  ت�سكيل  على  التفاق  والتو�سل  املنطقة،  الوطني« يف  و»االأمن 
نوا اأن زيارة الوفد االأمني ال�سهيوين  املقاومة الفل�سطينية حتت بند »مكافحة االإرهاب«. وبيَّ
الناظر، مت فيها الو�سل بني  اإح�سان  اإىل حمافظة قلقيلية برفقة مدير املخابرات العقيد 
الطرفني اإىل اتفاق يكون من خالله تبادل للمعلومات االأمنية واإن�ساء وحدة ا�ستخباراتية 

م�سرتكة بني اجلانبني.

بتاريخ 2010/11/20م: 
العيزرية  بلدة  االأمني مع قوات االحتالل  التن�سيق  بعد  ا�ض  اأمن عبَّ اأجهزة  ٭ داهمت 
مكان  من  دية  اأبو  حممد  الدين  عز  واختطفت  ال�سهيونية،  االأمنية  لل�سيطرة  اخلا�سعة 
عمله، وهو من خميم نور �سم�ض ق�ساء طولكرم و�سقيق املختطف يزيد اأبو دية. وا�ستمرارًا 
واختطفت  املدينة  جنوب  مادما  قرية  االحتالل  قوات  داهمت  االأمني،  التن�سيق  مل�سل�سل 
اأ�سد اهلل وجيه قط، ومر�سي نزار زيادة، وحممود عبد اهلل قط، وبا�سم ن�سار،  كالًّ من: 
اأن مر�سي هو  اأمن عبا�ض، علمًا  اأجهزة  �سابقًا لدى  اأ�سرى حمررين وخمتطني  وجميعهم 
اأحد طلبة جامعة النجاح. كما اختطفت قوات االحتالل فادي اخلطيب من قرية �سرطة 
و�سهيب مرعي من قراوة بني ح�سان، علمًا اأن مرعي هو �سقيق ال�سهيد الق�سامي حممد 

مرعي؛ وكالهما تعر�سا لالختطاف من قبل اأجهزة اأمن عبا�ض يف املحافظة. 

بتاريخ 2010/11/22م: 
زوجة  برقان  �سهرية  االحتالل  قوات  اختطفت  االأمني  التن�سيق  مل�سل�سل  ا�ستمرارًا  ٭ 
املواطن �سعدي برقان الذي هدمت قوات االحتالل منزله بعد اغتيالها ال�سهيدين ن�ساأت 
الكرمي وماأمون النت�سة؛ اللذين حت�سًنا بداخله قبل قرابة ال�سهر ون�سف. ويف ذات ال�سياق 
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اختطفت قوات االحتالل تعتقل حمزة م�سلم �سريتح بعد مداهمة منزله ويذكر اأنه خمتطف 
 7 يقارب  ما  اأم�سى  الذي  م�ساملة  القادر  عبد  نادر  املحرر  االأ�سري  اختطفت  كما  �سابق، 
�سنوات يف �سجون االحتالل، ومن اجلدير ذكره اأن اأجهزة اأمن عبا�ض تقتحم منزله بني 

الفينة واالأخرى ويتعر�ض و�سقيقاه لالختطاف املتكّرر. 

بتاريخ 2010/11/23م: 
بعد  ال��رازق  عبد  د  ال��رازق حممَّ عبد  النائب عمر  االحتالل جنل  ق��وات  اختطفت  ٭ 
�ض لالختطاف من قبل  مداهمة منزله، علمًا باأنه طالب يف جامعة النجاح و�سبق اأن تعرَّ

ا�ض.  اأجهزة اأمن عبَّ

بتاريخ 2010/11/26م: 
ة اأحياء يف املنطقة  ٭ اقتحمت عدة دوريات ع�سكرية تابعة للجي�ض ال�سهيوين ظهرًا عدَّ
ال�سرقية من نابل�ض ويف حميط قرب �سيدنا يو�سف والواقع بالقرب من خميم بالطة �سرق 
اأنَّه  ر�سمياًّ  ا�ض  اأمن عبَّ اأجهزة  اأبلغ  اإنَّ اجلي�ض  فل�سطينية حملية:  وقالت م�سادر  املدينة. 
ا�ض  اأمن عبَّ اأجهزة  ال�سرقية من املدينة، حيث �سحبت تلك  ب�اقتحام املنطقة  �سوف يقوم 

كافة اأفرادها ودورياتها املنت�سرة يف املنطقة ال�سرقية من املدينة.
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في شهر كانون األول/ ديسمبر:

بتاريخ 2010/12/7م: 
ر رائد ناجي م�سطفى  ٭ يف حمافظة اخلليل: اختطفت قوات االحتالل االأ�سري املحرَّ

برقان من البلدة القدمية، علما اأنه خمتطف �سابق لدى اأجهزة اأمن عبا�ض يف املدينة.

بتاريخ 2010/12/8م: 
اعتقال  ال�سهيوين  االحتالل  ق��وات  اأع��ادت  االأمني  التن�سيق  مل�سل�سل  ا�ستمرارًا  ٭ 
رين تي�سري اجلابر واأحمد الع�س�ض من خميم نور �سم�ض، واللذين مل مي�ض  االأ�سريين املحرَّ
واأحمد  اجلابر  تي�سري  اأنَّ  يذكر  االحتالل.  �سجون  من  �سراحهما  اإط��الق  على  �ساعة   48
�سا لالعتقال اأكرث من مرة من قبل االحتالل واأم�سيا اأكرث من ع�سر �سنوات يف  الع�س�ض تعرَّ
�سا  ات، وتعرَّ ة مرَّ ا�ض عدَّ ال�سجون ال�سهيونية، كما متَّ اختطافهما من قبل اأجهزة اأمن عبَّ

للتعذيب ال�سديد.

بتاريخ 2010/12/9م: 
اأمن عبا�ض، اختطفت  ٭ ا�ستمرارًا مل�سل�سل تبادل االأدور بني قوات االحتالل واأجهزة 
ر املهند�ض اإ�سماعيل ح�سن عواودة بعد مداهمة منزلة يف بلدة  قوات االحتالل االأ�سري املحرَّ

با�ض يف املحافظة.  دورا، علما اأنه خمتطف �سابق من قبل اأجهزة اأمن عَّ
جامعة  يف  الطالب  ال�سهيوين  االحتالل  ق��وات  اختطفت  اهلل:  رام  حمافظة  ويف  ٭ 

بريزيت حممد اأحمد زيد، علما اأنه طالب يف �سنته االأوىل يف كلية التجارة.

بتاريخ 2010/12/11م:
اأحمد  النجاح  جامعة  يف  الطالب  االحتالل  ق��وات  اختطفت  نابل�ض:  حمافظة  يف  ٭ 
حممود دراغمة من مدينة طوبا�ض على حاجز حوارة الع�سكري، علما اأّنه خمتطف �سابق 

ا�ض.  لدى اأجهزة اأمن عبَّ
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٭ وا�ستمرارًا مل�سل�سل تبادل االأدوار، اختطفت قوات االحتالل العديد من اأبناء احلركة 
املفرج عنهم من �سجون اأجهزة اأمن عبا�ض، وُعرف منهم كلٌّ من: جمدي الرجوب وحممد 

الرجوب ونا�سر العواودة وراأفت الرجوب واأمري الرجوب. 

بتاريخ 2010/12/15م:
يف  احلركة  قيادي  اأب��رز  من  ثالثة  االحتالل  قوات  اهلل:اختطفت  رام  حمافظة  يف  ٭ 
رون  حمرَّ اأ�سرى  اأنهم  يذكر  ندى،  وفالح  البها،  اأبو  وخالد  رمانة،  فرج  وهم:  املحافظة، 
�سوا  ا�ض وملدد طويلة تعرَّ ات من قبل اأجهزة اأمن عبَّ ة مرَّ �سوا لالختطاف عدَّ و�سبق اأن تعرَّ

خاللها لتعذيب �سديد. 
ر  ٭ ويف حمافظة نابل�ض: اختطفت قوات االحتالل من بلدة بيتا كال من االأ�سري املحرَّ

عودة �سبيح حمايل ونبيل داوؤود عديلي بعد مداهمة منزليهما.

بتاريخ 2010/12/18م: 
٭ ا�ستمرارًا للتن�سيق االأمني، اختطفت قوات االحتالل الطالب يف جامعة اخلليل اأحمد 
حممد عرعر من بلدة �سوريف، علما اأنَّه اختطف �سابقا عدة مرات، وقد اأفرج عنه قبل 

ا�ض. اأ�سبوعني من �سجون اأجهزة اأمن عبَّ

بتاريخ 2010/12/28م: 
٭ ا�ستمرارًا مل�سل�سل تبادل االأدوار، اختطفت قوات االحتالل الطالب يف جامعة بريزيت 
اأّنه  ر �سمري دروي�ض االأ�سطة من املدينة، علما  فرا�ض �سحويل، كما اختطفت االأ�سري املحرَّ
اأ�سري حمّرر اأم�سى 15 �سنة يف �سجون االحتالل، كما ي�سار اإىل اأّن قوات االحتالل اختطفت 

جنليه قبل اأقل من �سهر. 
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الملخص التنفيذي:

1- ت�سلِّم اأجهزة اأمن فريق اأو�سلو االحتالل ب�سكٍل اأ�سبوعيٍّ مغت�سبني �سهاينة يت�سلَّلون 
قوات  تزال  ال  فيما  اخلطاأ«،  طريق  »عن  دخلوها  اأنهم  بدعوى  املحتلة؛  ال�سفة  مدن  اإىل 
باختطاف  يوميًّا  وتقوم  فل�سطيني،  اأ�سري  األف   11 من  اأكرث  �سجونها  يف  تعتقل  االحتالل 

الع�سرات من اأبناء املقاومة واأن�سارها يف ال�سفة الغربية املحتلة ومالحقتهم.
اأو�سلو  لفريق  التابع  »فل�سطني«  تلفزيون  مع  مقابلٍة  يف  ا�ض  عبَّ حممود  اع��رتف   -2
ا«، قائاًل: »نحن �سركاء  )2010/1/1م( باأنَّ »التن�سيق مع ال�سهاينة مطلوٌب و�سروريٌّ جدًّ

مع قوات االحتالل اإذا اأرادوا اأن نتعاون«.
3- ك�سفت �سحيفة »هاآرت�ض« ال�سهيونية اأنَّ قرار رئي�ض �سلطة رام اهلل املنتهية واليته 
ا�ض ورئي�ض  حممود عبا�ض بتاأجيل الت�سويت على »تقرير غولد�ستون« اتُّخذ بعد لقاء بني عبَّ
جهاز املخابرات ال�سهيونية »ال�ساباك« يوفال دي�سكني يف مقر املقاطعة يف رام اهلل، حيث 
ال�سركة  ورخ�سة  بالت�سهيالت،  متعلقة  التهديد  من  خمتلفة  اأنواًعا  »دي�سكني«  ا�ستخدم 

الوطنية لالت�ساالت، والت�سعيد الع�سكري.
اإىل  االحتالل  جي�ض  وبني  عّبا�ض  حممود  اأمن  اأجهزة  بني  االأمني  التن�سيق  و�سل   -4
ا�ض االأمنية، عرب م�ساركة �سالم  مراحل غري م�سبوقة بني االحتالل ال�سهيوين واأجهزة عبَّ
تطبيع  اإىل  ا�ض  عبَّ �سلطة  يف  م�سوؤول  ودعوة  ال�سهيوين،  لالأمن  هرتي�سليا  مبوؤمتر  فيا�ض 
ومغت�سبة  جنني  مدينة  بني  �سياحي  م�سروع  اإقامة  عرب  ال�سهيوين،  الكيان  مع  �سيا�سي 
حمافظات  يف  االحتالل  قوات  ومداهمات  اقتحامات  تزامن  واأي�سا  ال�سهيونية،  »جلباو« 
ال�سهاينة،  للم�ستوطنني  اإ�سافة لهجمات مكثفة وعربدة م�ستمرة  ال�سفة ومدنها وقراها 
مع قيام االأجهزة االأمنية مبنع املواطنني من معار�سة والت�سدي ل�سم احلرم االإبراهيمي 
اإ�سافة اإىل اإخالئها املدن عند قيام االحتالل  وم�سجد بالل اإىل قائمة الرتاث اليهودية، 

مبداهمات وحمالت اعتقال.
ا�ض - فيَّا�ض  5- يف اإطار التن�سيق االأمني، متَّ ت�سيري دوريات م�سرتكة بني اأجهزة اأمن عبَّ
وبني جي�ض االحتالل ال�سهيوين، وذلك لقمع املظاهرات املنددة بافتتاح »كني�ض اخلراب«، 
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مت قيادات  ومنع اأية مواجهات قد حتدث بني ال�سبان الفل�سطينيني وقوات االحتالل. كما قدَّ
ا�ض تطمينات لالحتالل من اأنَّهم �سيمنعون قيام اأي انتفا�سة يف ال�سفة  يف اأجهزة اأمن عبَّ

الغربية، واأنهم �سيكونون اأول من يواجهها اإن اندلعت.
6- ُك�سف النقاب عن اجتماع يف »تل اأبيب« برعاية �سلطة فريق اأو�سلو و�سلطات االحتالل 
�سمَّ �سحفيني فل�سطينيني من غزة وال�سفة، و�سحفيني �سهاينة واأجانب، كمبادرٍة ل� »بناء 

ج�سور« بني و�سائل االإعالم الفل�سطينية وال�سهيونية.
7- يف لقائه مع عدد من روؤ�ساء املجال�ض البلديات اال�ستيطانية يف ال�سفة الغربية، قال 
االأمني  الو�سع  �ساهم يف حت�ّسن  ال�سلطة،  اأجهزة  مع  االأمني  التن�سيق  اإنَّ  مزراحي«:  »اآيف 
وقد  والفل�سطيني.  ال�سهيوين  اجلانبني  لكال  الغربية  ال�سفة  يف  االقت�سادية  والظروف 
واجه »مزراحي« انتقادات حادة من قبل بع�ض زعامات امل�ستوطنني الذين حّذروا من اأن 
اأ�سلحتهم �سد اجلنود  التن�سيق قد ينقلب فجاأة، وي�ستخدم رجال االأمن الفل�سطيني  هذا 
»ال�سهيونيني«، كما ح�سل يف بداية االنتفا�سة، اإالَّ اأنَّ اجلرنال طماأنهم، وقال: اإن الو�سع 
اختلف كثريًا بني املرحلتني. ومع ذلك، فاإذا بادر اجلي�ض »ال�سهيوين« لتنفيذ مهمة ح�سا�سة 
ما يف اأي من مدن ال�سفة الغربية، فاإنَّها تغطى بوافر التكتم وال�سريَّة دون تن�سيق مع اأحد، 
مهمتنا االأ�سا�سية هي احلفاظ على التجمعات اال�ستيطانية بالدرجة االأوىل، وما �سوى ذلك 

تفا�سيل ال تهمنا كثريًا.
8- بلغ عدد االجتماعات امل�سرتكة بني ال�سهاينة واالأجهزة الدايتونية )303( اجتماع 

خالل الن�سف االأول من العام 2010م، اأي مبعدل اجتماعني تقريبًا يف اليوم الواحد.
متبادلة،  وزي��ارات  علنية،  واجتماعات  مكثفة  ات�ساالت  متوز/يوليو  �سهر  �سهد   -9
وت�سيري دوريات م�سرتكة، ليعزز ذلك الدور امل�سبوه الذي تقوم به اأجهزة اأمن �سلطة فريق 

)اأو�سلو( يف حماية اأمن املحتل، وقمع ال�سوت الفل�سطيني املقاوم.
االحتالل  جي�ض  بني  االأمني  التن�سيق  م�ستويات  اأعلى  اآب/اأغ�سط�ض  �سهر  �سهد   -10
ال�سهيوين واالأجهزة االأمنية )الدايتونية(؛ حيث قام اجلانبان بجوالت ميدانية علنية يف 
�سوارع رام اهلل، �سارك فيها قادة االأجهزة من الطرفني، باالإ�سافة اإىل اإقامة حواجز اأمنية 
م�سرتكة، فل�سطيني - �سهيوين، مما يعطي موؤ�سرات على مدى االأجواء احلميمة والتفاهم 
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بينهما.
اجلرنال  د  تعهَّ االأردن��ي��ة،  »املوقر«  منطقة  يف  املتدربني  من  دفعة  تخريج  خالل   -11
املقاومة  الجتثاث  عبا�ض  الرئي�ض  حر�ض  دعم  االإدارة  مبوا�سلة  دايتون(  )كيث  االأمريكي 

والق�ساء عليها.
خالل  دي�سكن،  يوفال  )ال�ساباك(،  ال�سهيوين  اال�ستخبارات  جهاز  رئي�ض  اأكد   -12
جل�سة عقدتها احلكومة ال�سهيونية اأن اأجهزة اأمن عبا�ض - دايتون بال�سفة الغربية املحتلة 
»ُتظهر جدية يف حماربة االإرهاب الفل�سطيني«، وفق تعبريه، يف اإ�سارة اإىل ف�سائل املقاومة، 
ال �سيما حركة »حما�ض«. واأثنى دي�سكن، خالل االجتماع، على مالحقة االأجهزة لن�سطاء 
حركة املقاومة االإ�سالمية »حما�ض«، قائال: »اإنه حدث تغري فعلي يف هذا املجال هو االأف�سل 
منذ �ستة ع�سر عامًا«، م�سريًا اإىل اإعالن االأجهزة االأمنية الفل�سطينية عن اعتقالها ملنفذي 
واعتقال منفذي  اأربعة م�ستوطنني،  فيها  قتل  والتي  نعيم يف حمافظة اخلليل،  بني  عملية 

عملية جرح فيها م�ستوطنني قرب مدينة رام اهلل.
ا�ض  13- اأعلنت م�سادر �سهيونية عن قيام جي�ض االحتالل بالتعاون مع اأجهزة اأمن عبَّ

- دايتون برتميم قرب يو�سف يف مدينة نابل�ض لت�سهيل دخول املغت�سبني اإليه.
14- يف ت�سريحات تنم عن امل�ستوى الذي و�سل اإليه قادة االأجهزة االأمنية يف ال�سفة 
د اللواء عدنان ال�سمريي يف ت�سريح له على اأنَّ اجلانب الفل�سطيني ال يخجل من  الغربية، اأكَّ
�ض يف ت�سريحه الواليات املتحدة والدول  مو�سوع التن�سيق مع اجلانب ال�سهيوين، كما حرَّ

د مب�ساعي الغرب لعقد لقاءات والتقّرب من »حما�ض«. االأوروبية على حركة حما�ض، وندَّ
15- ك�سف عدد من »اأبناء االأجهزة االأمنية« النقاب عن �سلوع اأفراد من اأجهزة اأمن 
ا�ض بعملية اغتيال حممد النمنم، التي نفذتها الطائرات احلربية ال�سهيونية قبل نحو  عبَّ

اأ�سبوعني، ب�سوء اأخ�سر اأمريكي.
16- دعت خالدة جرار القيادية يف اجلبهة ال�سعبية لتحرير فل�سطني اإىل وقف التن�سيق 
املقاومة«.  هدم  اإىل  يهدف  »الذي  ال�سهيوين،  واالحتالل  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  بني  االأمني 
وقالت: »اإنَّ اأجهزة االأمن الفل�سطينية تطبق خطة خارطة الطريق والتي ين�ض البند االأول 

فيها على مالحقة خاليا »االإرهاب« اأي املقاومة الفل�سطينية، وهدمها.
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الفصل الرابع

ممار�سات حكومة فيَّا�ض غري �ل�سرعية

٭ الإق�ضاء الوظيفي على خلفية النتماء ال�ضيا�ضي.
رين. ٭ قطع رواتب الأ�ضرى املحرَّ

٭ رف�ض طلبات التجديد الوظيفي.
٭ النَّقل الق�ضري اإىل وظائف اأخرى.

٭ التدخل ال�ضافر يف اجلمعيات اخلريية واإق�ضاء موظفيها.
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متهيد:

على حركة حما�ض  للق�ساء  و�سيلة  ال�سرعية  فيَّا�ض غري  وحكومة  اأو�سلو  فريق  يدع  مل 
ن�ساط  من  للحّد  فكرة  يعدموا  ومل  واتبعوها،  اإالَّ  الغربية  ال�سفة  يف  وجودها  وت�سفية 
اإالَّ ونفذوها؛ فمن هذه الو�سائل التي اعتمدتها  اأن�سارها وكوادرها  وموؤ�س�ساتها اخلريية 
حكومة فيَّا�ض غري ال�سرعية �سيا�سة االإق�ساء الوظيفي على خلفية االنتماء ال�سيا�سي، وفق 
واتب عن املئات  نظرة اأمنية حزبية �سّيقة بعيدة عن املعايري املهنية، ومنها �سيا�سة قطع الرَّ
واملقاومة،  حما�ض  حلركة  ون�سرتهم  انتمائهم  بحجة  رين  املحرَّ واالأ�سرى  املوظفني  من 
ومنها رف�ض التوظيف اإالَّ بعد درا�سة اأمنية دقيقة، ت�سعى ملعرفة انتماء اأو توجهات �ساحب 
ومنها  اأو حتَّى متعاطف معها..،  اأو حركة حما�ض  املقاومة  لنهج  الطلب، فهل هو منا�سر 
التدخل ال�سافر يف �سوؤون اجلمعيات واملوؤ�س�سات اخلريية من خالل تغيري جمال�سها املنتخبة 

واإق�ساء اأع�سائها وموظفيها، اإمعانًا يف احلّد من ن�ساطاتها اخلريية واالإن�سانية.
ال�سيا�سة  الغربية من هذه  الفل�سطيني يف ال�سفة  فخالل �سنة 2010م، عانى املواطن 
غري الوطنية التي يدعمها الكيان ال�سهيوين الأنَّها  تقمع ال�سعب الفل�سطيني، وت�سيِّق عليه 
معي�سته، ومتنعه من ممار�سة ن�ساطه يف الدفاع عن حقوقه وثوابته الوطنية؛  فقد قطعت 
اأكرث 2000 معلِّم، وف�سلت حوايل 1000 معلم و300  ال�سرعية رواتب  هذه احلكومة غري 
ملئات  التوظيف  طلبات  وترف�ض  املواطنني،  من  للمئات  التوظيف  جتديد  وترف�ض  اإم��ام، 

اآخرين، كل ذلك  يتم على خلفية االنتماء ال�سيا�سي.
كما عانى م�سوؤولو وموظفو اجلمعيات اخلريية واملوؤ�س�سات االإن�سانية واملجال�ض البلدية 
ا�ض، حيث متَّ ف�سل  من انتهاكات حكومة فيَّا�ض غري ال�سرعية بالتن�سيق مع اأجهزة اأمن عبَّ
الع�سرات من موظفي اجلمعيات اخلريية ف�ساًل تع�سفيًا واإمعانًا يف اإبعادهم عن ممار�سة 

دورهم الفاعل يف خدمة املواطن الفل�سطيني.
�سنة  واالنتهاكات خالل  املمار�سات  لتلك  وتوثيق   الكتاب، ر�سد  الف�سل من  ويف هذا 

2010م. 



الكتاب الأ�سود )4(372 

في شهر شباط/ فبراير:

بتاريخ 2010/2/17: 
٭ ف�سلت حكومة فيَّا�ض غري ال�سرعية كالًّ من رامي مو�سى ومعتز مو�سى من وظائفهما 

على خلفية انتمائهما حلركة حما�ض.

بتاريخ 2010/2/21: 
دت م�سادر موثوق بها يف بلدية ال�سموع اأنَّ »وزير« احلكم املحلي يف حكومة فيَّا�ض  ٭ اأكَّ
غري ال�سرعية خالد القوا�سمي قام باإ�سدار قرار يق�سي بتعيني املدعو عبد النبي احلوامدة، 
اجلدايل  اأبو  جمال  املنتخب  البلدية  رئي�ض  مكان  اخلليل  مبحافظة  ال�سموع  لبلدية  رئي�سًا 
املعتقل حالّيًا يف �سجون االحتالل حتت وطاأة االعتقال االإداري منذ )2009/1/1م(. وكانت 
»كتلة التغيري واالإ�سالح« فازت باأغلبية ثمانية مقاعد من اأ�سل 13 مقعدًا يف انتخابات بلدية 
ال�سموع يف )2005/5/5م(، فيما فازت كتلة »فتح« بخم�ض مقاعد، والرئي�ض املعنّي هو اأحد 
اأع�سائها. وُتَعد بلدية ال�سموع من اأجنح البلديات يف حمافظة اخلليل؛ حيث قدمت ع�سرات 

امل�ساريع على امل�ستوى اخلدمي فيها.



 373 الكتاب الأ�سود )4(

في شهر آذار/ مارس:

بتاريخ 2010/3/6م: 
املوظفني  م��ن  امل��ئ��ات  ف�سل  على  ال�سرعية  غ��ري  فيَّا�ض  ���س��الم  حكومة  اأق��دم��ت  ٭ 
العمل حتت  بالتوقف عن  الأوامرها  االمتثال  رف�سوا  والذين  الفل�سطينيني يف قطاع غزة، 
اإدارة حركة حما�ض، التي تدير قطاع غزة، واحل�سول على رواتبهم يف الوقت نف�سه. فقد 
اأنَّ حكومة فيَّا�ض غري ال�سرعية م�ستمرة  د حممد �سيام، نقيب املوظفني الفل�سطينيني  اأكَّ
بقطع رواتب املوظفني يف غزة«، الفتًا النظر اإىل اأنَّه مت ف�سل اأكرث من 500 موظف جديد 
هذه  نرف�ض  »نحن   :)3/6( ال�سبت  له  ت�سريح  يف  �سيام  وق��ال  املا�سي.  ال�سهر  خ��الل 
ال�سيا�سة التي تاأتي يف ظل الظروف ال�سعبة التي يعي�سها �سعبنا الفل�سطيني«. وطالب نقيب 
املوظفني حكومة فيا�ض غري ال�سرعية »بوقف هذه ال�سيا�سة املرفو�سة التي تفت يف ع�سد 
ال�سعب الفل�سطيني«، مبينًا اأنها ا�ستخدمت الف�سل الوظيفي املتدرج، وهو ف�سل املوظفني 

ب�سكل يومي، حتى مترر ذلك على ال�سعب دون اأن ي�سعر بخطورة االأمر.

بتاريخ 2010/3/11م: 
٭ ف�سلت حكومة فيا�ض غري ال�سرعية يف حمافظة نابل�ض املعلم �سمري حنني ُمدر�ض 
بديل  مدر�ض  اإح�سار  دون  اأ�سبوعني  منذ  الثانوية«،  فوريك  »بيت  مدر�سة  يف  الريا�سيات 
ذوا اإ�سراًبا  للمدر�سة ل�سد الفراغ. واأكد اأهايل القرية اأن طلبة الثانوية العامة باملدر�سة نفَّ

احتجاجًا على ف�سل مدر�سهم، مطالبني باإعادته فورًا.

بتاريخ 2010/3/13م: 
٭ ا�ستنكرت نقابة املعلمني الفل�سطينيني قيام حكومة فيا�ض غري ال�سرعية بقطع رواتب 
األفي معلم حكومي يف قطاع غزة وال�سفة الغربية العتبارات �سيا�سية. ودعا نقيب املعلمني 
اإىل  غزة  مدينة  يف   )3/13( ال�سبت  النقابة  عقدته  �سحفي  موؤمتر  يف  ليلة  اأب��و  حمدي 
»العمل على حماية العاملني يف قطاع التعليم بال�سفة واإيقاف م�سل�سل املالحقة واالعتقال 
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ا�ض بحقهم هناك«. اإىل ذلك؛ طالب اأبو ليلة الهيئات  والف�سل الذي متار�سه اأجهزة اأمن عبَّ
واملوؤ�س�سات الر�سمية وال�سعبية والقوى الوطنية وموؤ�س�سات حقوق االإن�سان واأع�ساء املجل�ض 
على  واحلفاظ  احلماية  توفري  يف  الكامل  دورها  »تاأخذ  اأن  االإعالمية  واملنابر  الت�سريعي 

امل�سرية التعليمية من التدهور واالنهيار«.

بتاريخ 2010/3/15م: 
ال�سرعية  غ��ري  فيا�ض  حكومة  يف  الداخلية  وزارة  عيَّنت  اخلليل:  حمافظة  يف  ٭ 
اإجراء  بعد  دورا  مدينة  االإ�سالمية يف  للجمعية اخلريية  اإداري��ًة جديدًة  هيئًة  -بالتزكية- 

انتخابات داخلية �سكلية مل ت�سارك فيها اإالَّ قائمة من حركة »فتح«. 

بتاريخ 2010/3/21م: 
بف�سل  ال�سرعية  غري  فّيا�ض  حكومة  قامت  الوظيفي  االإق�ساء  ل�سيا�سة  ا�ستمرارًا  ٭ 
عًة باأنَّ  املوظفة خالدة مظلوم من عملها يف م�ست�سفى ال�سيخ زايد يف مدينة رام اهلل، متذرِّ

اإخوتها ينتمون حلركة حما�ض.

بتاريخ 2010/3/28م:
وجل  عّز  اهلل  لكتاب  احلافظة  املعلمة  بف�سل  ال�سرعية  غري  فيَّا�ض  حكومة  قامت  ٭ 
هديل حممود مفارجة من مكان عملها يف بيتونيا بعد اأ�سبوعني فقط ال�ستالمها وظيفتها، 
اأنها كانت قد منعت توظيف زوجها االأ�ستاذ ع�سام علي عا�سي رغم ح�سوله على  علمًا 
املرتبة الثالثة على م�ستوى حمافظة رام اهلل يف امتحان امل�ستوى الذي تقدم له وذلك بحجة 

اعتقاله لدى �سلطات االحتالل على خلفية انتمائه حلركة حما�ض.
٭ ذكرت م�سادر مّطلعه يف مدينة جنني اأنَّ حكومة فيَّا�ض غري ال�سرعية اأقدمت على 
ة القليلة املا�سية، واأو�سحت  ف�سل املئات من املوظفني ب�سبب انتمائهم ال�سيا�سي خالل املدَّ
ب�سبب وجود  ا متَّ ف�سلهم  واإنَّ تنظيم،  الأّي  ينتمون  ال  املف�سولني  العديد من  اأنَّ  امل�سادر 
اأقارب لهم من اأن�سار حركة حما�ض، والف�سل يعدُّ قرارًا ظاملًا وغري قانوين، وجاء بعد عدة 
اأيام من التعيني، كما اأنَّ الف�سل جاء بناًء على تو�سية جهاٍت اأمنية بعدم قبول هوؤالء يف 
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�سلك الرتبية والتعليم ب�سبب انتمائهم حلركة حما�ض، واأنَّ الق�سية لي�ست مرتبطة بقرارات 
ف�سلهم  قبل  ا�ض  عبَّ اأمن  اأجهزة  تقوم  يف�سلون  ممن  الكثري  اأنَّ  يذكر  الرتبية،  ل��وزارة 
بال�سغط عليهم للعمل معها كعيون على من ميار�ض املقاومة اأو الن�ساط ال�سيا�سي مقابل 
اال�ستمرار يف الوظيفة. ويف هذا ال�سياق ف�سل اأكرث من مائتني من اأن�سار حركة حما�ض يف 
حمافظة جنني لوحدها، حيث متَّ ف�سلهم من مديرية الرتبية والتعليم واملديريات االأخرى 
واإخوانهم  هم  ف�سلوا  منهم  العديد  اأنَّ  كما  م�ستمرة،  زالت  ال  الظاملة  الف�سل  وق��رارات 
حممد  ح�سن  جنني:  مديرية  يف  املف�سولني  بع�ض  باأ�سماء  قائمة  يلي  وفيما  وزوجاتهم 
�سليم  زبوبة،   - ج��رادات  ن�سري  اأحمد  زبوبة،   - ب�سناق  مر�سد  مهدية  زبوبة،   - الزغل 
موي�ض-  اأبو  حممد  كفريت،   - مو�سى  زهري  جنني،   - بخيتان  اأ�سرف  جنني،   - ال�سعدي 
تقوى  -برقني،  حمدان  ثائر  عانني،   - عودة  هناء  جنني،  ا�ستيتي-خميم  اإ�سالم  املغري، 
حمدان - برقني، عمر وليد ابو الرب - جلبون، �سايل حممود اأبو الرب-جلبون، بيان عواد 
- جنني، هيثم �سمار - اليامون، مرمي قعقور - جنني، ح�سن م�سطفى جرادات - ال�سيلة 
احلارثية، عمر اأبو الرب - جلبون، كارميان عتيق- برقني، و�سيم عورتاين - جنني، و�سال 
خالد �سليم نواه�سة - اليامون، �سامر اأبو الرب - جنني، حازم حافظ - جنني، اإبراهيم 
كفردان،   - مرعي  رائد  احلارثية،  ال�سيلة   - زيود  عزام  جماهد  زوجة  جنني،   - حافظ 
را�سم فريحات - اليامون، حممد اأبو الهيجا - جنني، عالء �سواهنه - ال�سيلة احلارثية، 
حممد زيد - جنني، اميان نواه�سة - اليامون، �سناء منا�سرة  - جنني، منري القرم - 
جنني، منى جردات - جنني، طالل جردات -جنني، تهاين خلف - جنني، ف�سايل عليات  
- جنني، جالء اأبو طالب - جنني، عدي اأبو بكر -جنني، حممد عليات - جنني، ازدهار 

عبي�ض - جنني، اإياد يا�سني - جنني.

بتاريخ 2010/3/29م: 
يف  ال�سرعية  غري  فيَّا�ض  حكومة  اأقدمت  الوظيفي،  االإق�ساء  مل�سل�سل  ا�ستمرارًا  ٭ 
حمافظة �سلفيت على ف�سل املعلم علي حممد �سليمان من وظيفته بتهمة االنتماء حلركة 

حما�ض. 
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بتاريخ 2010/3/30م: 
قامت  ما  ال�سهيوين،  االحتالل  ومعتقالت  �سجون  يف  حما�ض،  حركة  اأ�سرى  دان  ٭ 
جمال  االأ�سري  املنتخب  ال�سموع  بلدية  رئي�ض  اإق�ساء  من  ال�سرعية  غري  فيا�ض  حكومة  به 
مو�سى اأبو اجلدايل، واعتربوا هذا االإجراء التع�سفي مبثابة »انقالب على ال�سرعية وعربدة 
وا�ستباحة للمحرمات الوطنية وجتاوز لكل القيم االأخالقية والوطنية«. واأ�سار االأ�سرى يف 
ا�ض - فيا�ض من اغت�ساب للموؤ�س�سات املنتخبة انعكا�ض  بيان لهم، اأنَّ »ما تقوم به �سلطة عبَّ
ملمار�سات القهر والع�سا البولي�سية التي حتكم بها احلكومة غري ال�سرعية، وهي جت�سيد 
لدميقراطية غابة البنادق التي متار�ض على �سعبنا الفل�سطيني«. وقال االأ�سرى يف بيانهم 
»اإن ما تقوم به احلكومة غري ال�سرعية من م�سادرة للحريات واإق�ساء وظيفي وا�ستبعاد 
للجان والروؤ�ساء املنتخبني؛ لي�ض اإالَّ موؤ�سرًا وا�سحًا على نواياها اخلبيثة لتزوير اأي انتخابات 

م�ستقبلية بغ�ض النظر عن طبيعة هذه االنتخابات«. 

بتاريخ 2010/3/31م: 
والتعليم جتديد طلبات  الرتبية  وزارة  الوظيفي، متنع  االإق�ساء  ل�سيا�سة  ا�ستمرارًا  ٭ 
ة املنع االأمني؛ حيث اإنَّه ومبجّرد قيام اأي  توظيف اأيٍّ من املح�سوبني على حركة حما�ض بحجَّ
ته؛ واإذا  �سخ�ض بتقدمي طلب التجديد، جُترى عملية فح�ض �سريعة على ا�سمه ورقم هويَّ
ا�ض، فاإنَّ الوزارة تبلغه مبنع جتديد  تبنيَّ اأّنه من القوائم املمنوعة من ِقَبل اأجهزة اأمن عبَّ

ا�ض يف املحافظة. طلبه، وتطالبه مبراجعة اأجهزة اأمن عبَّ



 377 الكتاب الأ�سود )4(

في شهر نيسان/ أبريل:

بتاريخ 2010/4/13م: 
٭ اأقدمت »حكومة« فيا�ض غري ال�سرعية على ف�سل اأربعة معلمني يف حمافظة اخلليل؛ 
امي منري احلروب الذي  من بينهم املعلمة عبري م�سارقة من دورا، وهي زوجة املطارد الق�سَّ
اأقدمت ذات  اأعوام. كما  اأمن عبا�ض منذ ع�سرة  واأجهزة  كلٌّ من قوات االحتالل  تطارده 
احلكومة غري ال�سرعية على ف�سل املعلم مو�سى امل�ساملة من دورا بحجة منا�سرته حركة 
حما�ض. ويف خميم العروب ف�سلت اأجهزة اأمن عبا�ض املعلمَتنينْ اأ�سماء جميل علقم، وليلى 
عزيز ر�سدي من وظيفَتينْهما بحجة االنتماء اإىل حركة حما�ض؛ علمًا اأنَّ املعلمة ر�سدي هي 

امي ال�سهيد حممد عزيز ر�سدي.  �سقيقة القيادي الق�سَّ

بتاريخ 2010/4/20م: 
٭ اأقدمت حكومة فيَّا�ض غري ال�سرعية يف حمافظة قلقيلية على ف�سل املعلم بهاء فتحي 

�سوان من قرية اإماتني، وهو مدر�ض يف مدر�سة حبلة الثانوية. 
دت عدة م�سادر يف حمافظة نابل�ض رف�ض وزارة الرتبية والتعليم جتديد طلبات  ٭ اأكَّ
اأنَّه  م  املتقدِّ واإخبار  الهوية  رقم  فح�ض  بعد  وذلك  احلركة؛  اأن�سار  من  للعديد  التوظيف 

ا�ض.  ممنوع من قبل اأجهزة اأمن عبَّ

بتاريخ 2010/4/24م: 
�ض  اأقدمت حكومة فيَّا�ض غري ال�سرعية على ف�سل املعلم حممد ن�سار؛ الذي يدرِّ ٭ 

الرتبية االإ�سالمية يف مدر�سة جيو�ض. 

بتاريخ 2010/4/25م: 
٭ رف�ست »وزارة« الرتبية والتعليم يف حمافظة �سلفيت ا�ستقبال طلبات التوظيف من 
املح�سوبني على حركة حما�ض؛ حيث يتم تبليغ الرف�ض بعد فح�ض اال�سم ورقم الهويَّة، ويف 

ة �سابقًا، يتم اإبالغ ُمقدم الطلب برف�ض طلبه. حال وجوده �سمن القوائم املُعدَّ
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في شهر أيـــــار/ مايو:

بتاريخ2010/5/7م: 
٭ يف حمافظة اخلليل: ف�سلت حكومة فيا�ض غري ال�سرعية املعلم �سليمان عبد العزيز 
امي  امي حممود ال�سويطي الذي حت�سن مبنزله ال�سهيد الق�سَّ ال�سويطي �سقيق االأ�سري الق�سَّ

القائد علي ال�سويطي يف بلدة بيت عوا ق�ساء اخلليل.

بتاريخ 2010/5/8م: 
كاحل؛  بيت  بلدة  من  معلمني   3 ف�سل  على  ال�سرعية  غري  فيَّا�ض  حكومة  اأقدمت  ٭ 
�سنوات، وح�سن ح�سني   3 التدري�ض منذ  ويعمل يف  الع�سافرة  اإبراهيم  اأحمد خليل  وهم: 
ح�سن زهور ويعمل يف التدري�ض منذ �سنتني، وم�سباح عبد الواحد م�سباح زهور ويعمل يف 

التدري�ض منذ �سنة.

بتاريخ 2010/5/10م: 
اأنها قد  ينتمون حلركة حما�ض  الذين  االأ�سرى  ال�سرعية  فيَّا�ض غري  اأبلغت حكومة  ٭ 
قطعت رواتبهم ل�سهر ني�سان/اإبريل، حيث �سمل هذا القطع مئة من االأ�سرى الذين ينتمون 
حلركة حما�ض، يف �سيا�سة تنتهجها وزارة �سوؤون االأ�سرى املحّررين يف حكومة فيا�ض غري 
واإخ�ساع ذلك  ورواتبهم  اأقواتهم  االأ�سرى وحماربتهم يف  لت�سييق اخلناق على  ال�سرعية، 
ملقيا�ض االنتماء ال�سيا�سي. وقد ُعرف من االأ�سرى الذي متَّ قطع رواتبهم: القيادي ال�سيخ 
والناطق  االحتالل،  �سجون  يف  عامًا  ال���12  على  يزيد  ما  اأم�سى  الذي  كويك،  اأبو  ح�سني 
ابق با�سم حما�ض يف ال�سفة االأ�ستاذ فازع �سوافطة، الذي اأم�سى ت�سعة اأعوام، واالأ�سري  ال�سَّ

ر �سفيان جمجوم من مدينة اخلليل، الذي اأم�سى 17عامًا متوا�سلة. امي املحرَّ الق�سَّ

بتاريخ 2010/5/11م: 
٭ وا�سلت حكومة فيَّا�ض غري ال�سرعية �سيا�ستها يف الف�سل الوظيفي على خلفية االنتماء 
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ال�سيا�سي؛ حيث قامت بف�سل العديد من املوظفني، ُعرف منهم: املعلمة �سادية ميادمة من 
قرية عقربا، التي تدر�ض يف مدر�سة جمدل بني فا�سل الثانوية للبنات، وذلك بعد عام من 

ا�ستالمها عملها، واملعلم حممد اأبو ريدة من قرية ق�سرة، وهو معلم اجتماعيات. 

بتاريخ 2010/5/16م: 
 26( غامن  يو�سف  جعفر  املدر�ض  ف�سل  على  ال�سرعية  غري  فيَّا�ض  حكومة  اأقدمت  ٭ 
مدر�سة  يف  اإ�سالمية  الرتبية  مادة  ومدر�ض  قلقيلية،  مبحافظة  اإماتني  �سكان  من  �سنة(، 
ا�ض، وي�سار اإىل اأنَّه من اأكفاأ  حبلة، حيث مت اإبالغه بف�سله بناًء على طلب اأجهزة اأمن عبَّ
ا اأثار هذا القرار حالة من اال�ستياء و�سط  املدر�سني؛ ومتَّ ف�سله على خلفية �سيا�سية، ممَّ

الطلبة واملدر�سني واالأهايل.

بتاريخ 2010/5/23م: 
٭ اأقدمت حكومة فيَّا�ض غري ال�سرعية على ف�سل املعلم خمل�ض اإبراهيم �سمارة من 
�ض لالختطاف  ر، وكان قد تعرَّ قرية عزموط من الرتبية والتعليم؛ علمًا اأنَّ �سمارة اأ�سري حمرَّ

ا�ض يف املدينة. ة مرات لدى اأجهزة اأمن عبَّ عدَّ
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في شهر حزيران/ يونيو:

بتاريخ 2010/6/2م:
٭ اأقدمت حكومة فيا�ض غري ال�سرعية على ف�سل املعلمة رانية عزيز من جماعني يف 

امي حممد عزيز حج علي.  حمافظة �سلفيت، وهي �سقيقة ال�سهيد الق�سَّ

بتاريخ 2010/6/13م: 
موظفي  من  خم�سني  من  اأك��رث  ت�سليم  متَّ  الوظيفي،  االإق�ساء  حلمالت  ا�ستمرارًا  ٭ 

مديريات الرتبية والتعليم يف حمافظة اخلليل، قرارات اإنهاء اخلدمة. 

بتاريخ 2010/6/23م:
اأقدمت حكومة فيا�ض غري ال�سرعية على ف�سل معلم ومعلمة  ٭ يف حمافظة نابل�ض، 
ولينا  ال�سمالية،  ع�سرية  يف  العربية  للغة  مدر�ًسا  ويعمل  االأغرب،  ب�سام  هما:  املدينة؛  من 
الذي اغتالته  ال�سهيد عمر من�سور  القطب زوجة  اأن  اإىل  ي�سار  اللنب،  القطب يف مدر�سة 

قوات االحتالل يف العام 2001.
من  الع�سرات  بت�سليم  ال�سرعية  غري  فيَّا�ض  حكومة  قامت  اخلليل:  حمافظة  ويف  ٭ 
موظفي مديريات الرتبية والتعليم قرارات بالف�سل واإنهاء اخلدمات على خلفية االنتماء 
اأروي�سد من املدينة، واالأ�ستاذ ثابت ع�سافرة من  ال�سيا�سي، ُعرف كلٌّ من االأ�ستاذ هاين 

بيت كاحل، واالأ�ستاذ جاد �سعود حممود من بلدة اإذنا.

بتاريخ 2010/6/25م: 
املعلم هاين  ال�سرعية على ف�سل  فيَّا�ض غري  اأقدمت حكومة  ٭ يف حمافظة اخلليل: 
اأروي�سد  اإبراهيم باملدينة، وهو �سقيق املختطف �سامر  اأروي�سد املدر�ض يف مدر�سة �سيدنا 
مرا�سل اإذاعة »االأق�سى«، كما ف�سلت كالًّ من املعلم ثابت ع�سافرة من بيت كاحل، واملعلم 

جاد �سعود حممود من بلدة اإذنا
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بتاريخ 2010/6/27م: 
٭ وا�سلت حكومة فيا�ض غري ال�سرعية حمالت االإق�ساء الوظيفي �سّد اأبناء واأن�سار 
اخلليل  حمافظة  يف  واملعلمات  املعلمني  من   15 ف�سلت  حيث  املحتلة،  ال�سفة  يف  احلركة 
وهم: حامت خليل حممد طردة، واأحمد �سدقي حممد العدم، ومنتهى عي�سى حممد غريب، 
وم�سباح عبد الواحد م�سباح عقيل، و خولة عديل اإبراهيم العدم، وزكريا عي�سى �سليمان 
كامل  واإبراهيم  ع�سافرة،  مو�سى  كامل  وحممد  اأطر�ض،  اأحمد  اإبراهيم  وجمدي  عبيد، 
واإبراهيم  الروؤوف م�سطفى قعقور،  تايه �ساللدة، وعبد  اأحمد الرجوب، وحممود يا�سني 

را�سم حاليقة، وفدوى يو�سف اخل�سور، وجمدي جرب الرجوب، وهيفاء كامل الرجوب.
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في شهر تموز/ يوليو:

بتاريخ 2010/7/16م: 
وع�سو  معلمات،  اأربع  ف�سل  على  اخلليل  يف  ال�سرعية  غري  فيَّا�ض  حكومة  اأقدمت  ٭ 

الهيئة االإدارية جلمعية ال�سم والبكم يف يطا.

بتاريخ 2010/7/18م:
٭ اأقدمت حكومة فيا�ض غري ال�سرعية على ف�سل العديد من اأن�سار احلركة يف مدينة 
يطا؛ حيث عمدت الهيئة االإدارية للجمعية االإ�سالمية لرعاية االأيتام، والتي مت تعيينها من 
قبل اأجهزة اأمن �سلطة فريق اأو�سلو يف املدينة؛ اإىل ف�سل االأ�سري �سمري بحي�ض نائب مدير 
اجلمعية االإ�سالمية يف يطا؛ علمًا اأنه اأم�سى يف �سجون االحتالل اأكرث من 70 �سهرًا، وبعد 
االإفراج عنه حاول ما ي�سمى جهاز »املخابرات« التابع الأجهزة اأمن عبا�ض يف مدينة اخلليل 
اعتقاله، اإال اأن كل حماوالته باءت بالف�سل، فقامت �سلطات االحتالل باعتقاله اإداريًّا وال 
يزال حتى هذا التاريخ رهن االعتقال. كما اأقدمت حكومة فيا�ض غري ال�سرعية على �سل�سلة 
اإجراءات تع�سفية �سد املوظفني يف اجلمعية اخلريية يف يطا؛ حيث قامت بف�سل ال�سيخ زياد 
اجلمل م�سرف دار القراآن الكرمي وال�سنة يف اجلمعية، كما قامت بف�سل املوظف ال�سيح 
نعيم نعمان �سناران، وف�سلت مديرة مدر�سة االأن�سار االإ�سالمية للبنات هيفاء النواجعة، 
واأحالت ال�سيخ حممود �سحادة مدير مدر�سة ذكور االأن�سار االإ�سالمية اإىل التقاعد ق�سًرا 
ورغًما عنه. ويف ال�سياق نف�سه، قامت بنقل مدير اجلمعية ف�سل اجلبارين اإىل العمل معلمًا 
باإحدى مدار�ض اجلمعية، ونقلت اأي�سًا حما�سب اجلمعية ال�سيخ تي�سري رباع اإىل حما�سب 

مقا�سف ملدار�ض االأن�سار التابعة للجمعية.

بتاريخ 2010/7/26م: 
ا�ض �سد جمعية  ٭ ا�ستمرارًا مل�سل�سل االإق�ساء الوظيفي، و�سمن حملة اأجهزة اأمن عبَّ
الت�سامن اخلريية يف مدينة نابل�ض؛ اأقدمت تلك االأجهزة على ف�سل املوظفتني يف اجلمعية 

دت بف�سل املزيد من املوظفني. اإميان عامر ونادية ال�سيخ عامر، وهدَّ
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في شهر آب/ أغسطس:

بتاريخ 2010/8/23م: 
٭ اأقدمت حكومة فيَّا�ض غري ال�سرعية على ف�سل كلٍّ من االأ�ستاذ ح�سني معزوز يعقوب 

�سوان من قرية اإماتني واالأ�ستاذ مراد دب�ض من بلدة جيو�ض ق�ساء قلقيلية.

بتاريخ 2010/8/25م: 
كاحل؛  بيت  بلدة  من  معلمًا   15 ف�سل  على  ال�سرعية  غري  فيَّا�ض  حكومة  اأقدمت  ٭ 
ُعرف منهم كلٌّ من : ح�سن ح�سني زهور، واأمني اأحمد علي ع�سافرة، وخ�سرة عبد القادر 
ع�سافرة، وحممد حممود �سامل زهور، وال�سقيقان عادل �سليمان ع�سافرة ونزار �سليمان 
النائب  رداد جنل  اأحمد  زوجة  رداد  اأحمد  اآية  املعلمة  على ف�سل  اأقدمت  كما  ع�سافرة، 

ريا�ض رداد من حمافظة طولكرم.

بتاريخ 2010/8/29م: 
املعلَمنينْ  ف�سل  على  ال�سرعية  غري  فيَّا�ض  حكومة  اأقدمت  اخلليل:  حمافظة  يف  ٭ 
ال�سقيَقنينْ حممد وحجازي �سليمان عبد الفتاح ع�سافرة من بلدة بيت كاحل، كما قامت 

بف�سل املعلم حممد �سابر عمور من دورا.
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في شهر أيلول/ سبتمبر:

بتاريخ 2010/9/7م:
دة �سهام عبد الغني امل�سري  ٭ اأقدمت حكومة فيا�ض غري ال�سرعية على ف�سل ال�سيِّ
من وظيفتها يف مكتب جلنة الزكاة، يذكر اأن امل�سري كانت مديرة املكتب �سابقًا وقد متَّ 
حتويلها اإىل موظفة عادية قبل اأن يتم ف�سلها نهائيًا قبل عدة اأيام، كما ف�سلت كالًّ من 
املعلم �سكري �سالح من قرية مادما واملعلم عمر جمال ميادمة من بلدة عقربا بعد عام 

واحد على تعيينه يف الرتبية.
على  ال�سرعية  غري  فيَّا�ض  حكومة  اأقدمت  الوظيفي  االإق�ساء  مل�سل�سل  وا�ستمرارًا  ٭ 
ف�سل املعلمني عامر العرت وجمال �سمودي من بلدة اليامون على خلفية االنتماء ال�سيا�سي.

٭ واأقدمت حكومة فيَّا�ض غري ال�سرعية على ف�سل املعلِّمة مرمي نوح عبد اهلل من قرية 
كفل حار�ض.

٭ كما اأقدمت حكومة فيا�ض غري ال�سرعية على ف�سل املعلِّمة اإميان �سبارو من املدينة 
على خلفية االنتماء ال�سيا�سي.

بتاريخ 2010/9/18م:
٭ يف حمافظة قلقيلية: رف�ست مديرية الرتبية والتعليم توظيف اآالء فتحي �سوان من 

بلدة اإماتني على الرغم من تفوقها يف تخ�س�سها، وذلك العتبارات حزبية وفئوية مقيتة.

بتاريخ 2010/9/30م:
٭ اأقدمت حكومة فيَّا�ض غري ال�سرعية على ف�سل املعلِّمة اأ�سماء �سلمان ع�سافرة على 

خلفية االنتماء ال�سيا�سي.
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في شهر تشرين األول/أكتوبر:

بتاريخ 2010/10/16م: 
٭ ا�ستمرارًا مل�سل�سل االإق�ساء الوظيفي، ف�سلت حكومة فيَّا�ض غري ال�سرعية عدًدا من 
املعلمني يف قرية »مادما« على خلفية االنتماء ال�سيا�سي، وُعرف منهم كّل من: عدي نعيم 
فرج، وحممد عبد اهلل زيادة، وحلوة حمد قط، واآالء وليد زيادة، يذكر اأّنها كانت قد ف�سلت 

كاّل من با�سم وعبد الرحمن زيادة، وهم اأ�سقاء املعلم حممد عبد اهلل زيادة.

بتاريخ 2010/10/20م: 
٭ يف حمافظة نابل�ض: وا�ستمرارًا مل�سل�سل االإق�ساء الوظيفي اأقدمت حكومة فيَّا�ض غري 
: �سابرين ال�سلعو�ض  ال�سرعية على ف�سل �سبع من موظفات جمعية الت�سامن اخلريية، وهنَّ
واالأ�سرية  حمد  واإينا�ض  العليلي  وعال  عامر  واإمي��ان  ال�سعود  اأبو  و�سهام  العفوري  وبرلنت 
رة حنني دروزة، وقد جاء ف�سلهن بعد اجتماع عقده ال�سابط يف جهاز الوقائي املدعو  املحرَّ
�سن  »اأبو ح�سني ال�سراوي« مع الهيئة االإدارية التابعة للجمعية. وي�سار اإىل اأنَّ جميعهن تعرَّ
لال�ستدعاء لدى جهاز اأمن الوقائي قبل 3 �سهور، حيث متَّ احتجازهن يف ظروف قا�سية؛ 
له،  الذي تعّر�سن  ال�سغط والتحقيق  نتيجة  والنف�سية  اأدى لتدهور حالتهن ال�سحية  ا  ممَّ

اء تدهور حالتها ال�سحية. حيث متَّ نقل حنني دروزة حينها اإىل امل�ست�سفى جرَّ

بتاريخ 2010/10/25م: 
ا�ض االأمنية بنقل  ٭ قام مدير تربية اجلنوب فوزي اأبو اهليل وباإيعاز من اأجهزة اأمن عبَّ
الع�سرات من املدر�سني نقاًل تع�سفيًا على خلفية االنتماء ال�سيا�سي، وهو ما كان يطلق عليه 
�ض على انتمائه ال�سيا�سي، وقد تركز هذا االأمر  االحتالل بالنقل »االأمني« اأي معاقبة املدرِّ
يف حمافظة اخلليل. ويف حتايل وا�سح على القانون، تقوم حكومة فيَّا�ض غري ال�سرعية بنقل 
املعلمني اإىل مدار�ض بعيدة جدًا عن اأماكن �سكناهم من اأجل معاقبتهم والتنغي�ض عليهم، 

وخا�سة مع الذين ال ت�ستطيع ف�سلهم الأنَّهم مثبتون يف وظائفهم منذ ع�سرات ال�سنوات. 
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بتاريخ 2010/10/30م: 
مدار�ض  اإحدى  معلم يف  وهو  )م.اأ(  االأ�ستاذ  ال�سرعية  فيَّا�ض غري  ف�سلت حكومة  ٭ 
حمافظة اخلليل، بعد اأن رف�ض توجيه ر�سالة اإىل حكومة رام اهلل »با�سم اجلهات املخت�سة« 
)م.اأ(  املدر�ض  وي�سرد  ذلك.  اأثر  على  ف�سله  ومتَّ  بالب�سملة،  الر�سالة  بداأ  على  واإ�سراره 
ق�سته، بقوله: » بعد اأن متَّ تعييني وتثبيتي يف اإحدى مدار�ض اخلليل، واأثناء وجودي على 
راأ�ض عملي، اأر�سل جهاز املخابرات ال�ستدعائي اإىل مقرهم يف مدينة اخلليل، بحجة توجيه 
املقابلة  كانت   « ي�سيف )م.اأ(   .« االأمور  بع�ض  واال�ستف�سار عن  ال�سخ�سية  االأ�سئلة  بع�ض 
تبلورت  فقد  الكالمية احلادة،  امل�ساحنة  اأو  امل�ساجرة  نوع من  اأي  يكن هناك  عادية، ومل 
طلب  املقابلة،  نهاية  ويف  عادية،  �سخ�سية  واأمور  توظيفي  و�سنة  عملي  مكان  عن  االأ�سئلة 
مني املحقق كتابة تقرير موجه للقيادة العليا يف رام اهلل - على حدِّ تعبري املحقق - اطلب 
يكمل  فيه«.  النظر  للمحقق  ليت�سنى  وذلك  تدري�سي،  م�ستوى  عن  تقريرًا  اإعطائي  منهم 
وتوّقعت  املحّقق،  طلب  ح�سب  لتقييمي  ر�سالة  توجيه  على  »وافقت  بالقول:  ق�سته  )م.اأ( 
حمن  الرَّ الر�سالة بكتابة: »ب�سم اهلل  الر�سالة عادية، فاأخذت ورقة من مكتبه وبداأت  باأنَّ 
ي �سطبها وكتابة با�سم اجلهات  حيم«، وتفاجاأت من رّدة فعل املحقق عليها، اإذ طلب منِّ الرَّ
املخت�سة، فرف�ست ذلك وعلى اإثرها، حدثت م�سادة كالمية بيني وبينه، واأخذ يتوعد، اأنَّه 
اأبلغه  املعلم )م.اأ( حني  تفاجاأ  املقابلة  اأ�سبوع من  وبعد  بعيد كعقاب يل«.  �سينقلني ملكان 
مدير املدر�سة بوجود قرار من مديرية الرتبية والتعليم بحقه، وكان يظن املعلم باأنه قرار 
نقل كما توعده �سابط املخابرات، ولكن ال�ساعقة كانت حينما اأخربه املدير باأنَّ القرار هو 

ف�سل من الوظيفة.
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في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر:

بتاريخ 2010/11/12م: 
٭ اأقدمت حكومة فيَّا�ض غري ال�سرعية على ف�سل االأ�ستاذ معاوية عواد من قرية عورتا 
قبل  ا�ستدعاءات من  ة  لعدَّ تعر�ض  قد  كان  عواد  اأّن  يذكر  ال�سيا�سي،  االنتماء  على خلفية 
ا�ض يف املدينة، وهو مدر�ض تربية اإ�سالمية و�سقيق اال�ست�سهادي �سامر عواد. اأجهزة اأمن عبَّ

في شهر كانون األول/ ديسمبر:

بتاريخ 2010/12/22م: 
٭ يف حمافظة طولكرم، قالت م�سادر حملية: اإنَّ املعلم حممد فايق اأبو عالية، تلقى 
واّدع��اءات  ال�سيا�سي،  انتمائه  خلفية  على  والتعليم  الرتبية  يف  وظيفته  من  بف�سله  ق��رارًا 
ا�ض ملراجعتها، حيث  بتاأييده حلركة حما�ض، ويف اليوم ذاته، تلقى بالغًا من اأجهزة اأمن عبَّ

متَّ اختطافه. 
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الملخص التنفيذي:

1- متعن حكومة فيَّا�ض غري ال�سرعية يف ممار�ساتها غري القانونية �سد كوادر واأن�سار 
حركة حما�ض، حيث قطعت رواتب 2000 معلِّم يف قطاع غزة وال�سفة الغربية خالل �سهر 

اآذار/مار�ض، على خلفية انتمائهم ال�سيا�سي.
2- يف مقابلة مع �سحيفة »جريوزليم بو�ست« ن�سرت يف 2010/3/30م،  ذكر م�سوؤول يف 
ال�سلطة، لل�سحيفة اأنَّ االإجراءات التي تتخذها ال�سلطة والقا�سية بف�سل املدر�سني، ومنع 
»اإ�سرائيل«  �سد  التحري�ض  منع  اإىل  تهدف  اخلطابة،  من  حما�ض  حلركة  املوؤيدين  االأئمة 
وذكر  عليها.  املتفق  الطريق  تنفيذا خلارطة  امل�ساجد  داخل  ال�سيا�سية  باالأن�سطة  والقيام 
اأنه قد مت ف�سل حوايل 1000 معلم و300 اإمام، واأ�ساف امل�سدر  م�سدر اآخر لل�سحيفة 
الذي رف�ض الك�سف عن ا�سمه اأن لي�ض كل هوؤالء املف�سولني هم من حما�ض ولكن عدد منهم 
مت ف�سلهم الأنهم يعار�سون ال�سلطة اأو الأنهم ال يوؤيدون حركة فتح، واأن بع�ض املف�سولني 
متدينون اإىل درجة كبرية، ويخ�سى اأن يكون لهم عالقة بحركة حما�ض. ونقلت ال�سحيفة 
اأنهم قد »ف�سلوا من وظائفهم ب�سبب رف�سهم  القول  عن عدد من املدر�سيني املف�سولني 

العمل كمخربين لالأجهزة االأمنية والتج�س�ض على زمالئهم يف املدر�سة«.
رواتب  قطع  على  ال�سرعية  غري  فيَّا�ض  حكومة  اأقدمت  )مايو(  اأي��ار  �سهر  خالل   -3
معلمني  كما ف�سلت )8(  ينتمون حلركة حما�ض،  الذين  رين  املحرَّ االأ�سرى  الع�سرات من 

على خلفية االنتماء ال�سيا�سي.
اأكرث من )20(  ال�سرعية  فيَّا�ض غري  اأق�ست حكومة  4- خالل �سهر حزيران/يونيو، 
قرارات  بال�سفة  والتعليم  الرتبية  مديريات  يف  موظفًا  خم�سني  من  الأكرث  و�سلَّمت  معلِّمًا، 

اإنهاء اخلدمة.
5- خالل �سهر اآب/اأغ�سط�ض اأقدمت حكومة فيَّا�ض غري ال�سرعية  على ف�سل اأكرث من 

15 معلمًا يف ال�سفة الغربية ف�ساًل تع�سفيًا.
6- ترف�ض مديرية الرتبية والتعليم يف حكومة فيَّا�ض غري ال�سرعية العديد من طلبات 
التوظيف يف موؤ�س�ساتها التعليمية، على الرغم من تفوق اأ�سحابهم يف تخ�س�ساتهم، وذلك 
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قة. العتبارات حزبية وفئوية �سيِّ
ونقل  وظيفيًا،  املعلمني  من  الع�سرات  اإق�ساء  متَّ  االأول/اأك��ت��وب��ر  ت�سرين  �سهر  يف   -7

الع�سرات تع�سفيًا اإىل اأماكن بعيدة عن �سكناهم اإمعانًا يف الت�سييق عليهم.
8- عمدت حكومة فيَّا�ض غري ال�سرعية اإىل نقل العديد من اأع�ساء اجلمعيات اخلريية 
من منا�سب عملهم، واإق�ساء بع�سهم على خلفية االنتماء ال�سيا�سي، واإحالة بع�سهم اإىل 

التقاعد الق�سري، وتهديد البع�ض االآخر بالف�سل.
9- تتدخل حكومة فيَّا�ض غري ال�سرعية يف جمال�ض اإدارة اجلمعيات واملوؤ�س�سات اخلريية 
يف ال�سفة الغربية، فتقوم بف�سل العديد من اأع�سائها وموظفيها، كما تقوم بنقل بع�سهم 
اإىل وظائف اأخرى اإمعانًا منها يف اإبعادهم عن دورهم الفاعل يف العمل اخلريي، كل ذلك 

ا�ستنادًا اإىل اعتبارات �سيا�سية.
10- اأقدمت حكومة فيَّا�ض غري ال�سرعية على ف�سل �سبع موظفات من جمعية الت�سامن 

اخلريية، على خلفية االنتماء ال�سيا�سي وبعيدًا عن املعايري الوظيفية.
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الفصل الخامس

�لـمـــــالحق

اأول: البيانات والتقارير.
ثانيًا: الت�ضريحات واملواقف.

ثالثًا: �ضور توثيقية.
رابعًا: جدول اإح�ضائي باأ�ضماء املختطفني الذين عرفت اأ�ضماوؤهم.

خام�ضًا: جدول اإح�ضائي باأ�ضماء املق�ضني وظيفيًا مّمن عرفت اأ�ضماوؤهم.
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أواًل: البيانات والتقارير:

بتاريخ 2010/2/3م:

�أجهزة �أمن يف �ل�سفة تعيد �عتقال مو�طنني فور �لإفر�ج عنهما بقر�ر �لق�ساء

الأربعاء، 03 فرباير 2010 
املرجع: 2010/5

يف اعتداء خطري على �سالحيات ال�سلطة الق�سائية وا�ستقاللها، اأعادت اأجهزة االأمن 
الفل�سطينية اعتقال اثنني من املواطنني الفل�سطينيني بعد �سدور قرارين ق�سائيني باالإفراج 

عنهما.  
وا�ستنادًا لتحقيقات املركز يف احلالة االأوىل، ففي جل�ستها املنعقدة يوم االأربعاء املوافق 
2010/1/27، اأ�سدرت حمكمة بداية نابل�ض، يف الق�سية رقم جناية )2007/99(، وتهمة 
اخليانة، قرارًا باالإفراج عن املتهم موؤيد طابع عبد الكرمي بني عودة، 26 عامًا، ما مل يكن 
موقوفًا اأو حمكومًا على تهمة اأخرى حيث تقررت براءته. ويف اأعقاب ت�سلم عائلته القرار يف 
حوايل ال�ساعة 10:30 �سباح اليوم املذكور، توجهت العائلة اإىل مديرية ال�سرطة يف مدينة 
نابل�ض، وح�سلت منها يف حوايل ال�ساعة 2:45 بعد الظهر على كتاب يفيد بعدم وجود قيود 
للمذكور لديها. توجهت العائلة اإىل ال�سجن املركزي، و�سلمت حار�سه قرار املحكمة واإفادة 
مديرية ال�سرطة. وبعد حوايل خم�ض واأربعني دقيقة خرج موؤيد من ال�سجن، وخطا خطوة 
واحدة فقط، وما اأن مَدّ مهدي يده لي�سافح �سقيقه، تقدم خم�سة اأ�سخا�ض كانوا بلبا�ض 
مدين منهما، واأم�سك اأحدهم برقبة موؤيد، بينما دفع اآخر مهدي، و�سرع الثالثة االآخرون 
اأحد  اأطلق  االأثناء  هذه  ويف  االأر���ض.  على  بحوزتهم  كانت  م�سد�سات  من  النار  باإطالق 
االأ�سخا�ض �سفريا، فتقدمت �سيارة )تندر( رمادية اللون تابعة جلهاز املخابرات العامة، 
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كانت متوقفة على م�سافة تقدر مبئة مرت من عائلة بني عودة، وترجل منها حوايل ع�سرة 
اأ�سخا�ض بلبا�ض ع�سكري اأ�سود اللون، و�سرعوا باإطالق النار بالهواء، وبدفع اأفراد العائلة 
النابية،  والكلمات  ال�ستائم  واأ�سمعوهم  واالأيدي،  باالأرجل  ابنهم  الذين ح�سروا ال�ستقبال 
والحقوهم م�سافة تقدر بحوايل مائتي مرت، ثم اعتقلوا موؤيد، وزجوا به يف داخل ال�سيارة، 

واقتادوه اإىل جهة غري معلومة. 
ي�سار اإىل اأن موؤيد بني عودة اأعتقل بتاريخ 2007/7/22 من قبل جهاز املخابرات العامة 
الفل�سطينية يف ال�سفة الغربية بتهمة االنتماء للقوة التنفيذية والع�سوية يف حركة املقاومة 
اآنذاك عن مقتله جراء  اإعالن احلركة  اأعقاب  اأ�سلحة. ويف  االإ�سالمية )حما�ض( وحيازة 
باأنه  التعذيب، ظهر املذكور يف اليوم التايل يف برنامج بثه تلفزيون فل�سطني اعرتف فيه 
مرتبط باملخابرات االإ�سرائيلية. ويف منت�سف عام 2008 نقل من �سجن اجلنيد حيث كان 

موقوفًا اإىل ال�سجن املدين، ومكث فيه اإىل يوم حماكمته واالإفراج عنه، واإعادة اعتقاله.
وا�ستنادًا لتحقيقات املركز يف احلالة الثانية، ففي تاريخ 2010/2/2، اأ�سدرت حمكمة 
بداية رام اهلل قرارًا باالإفراج عن املواطن خالد حممد اأبو البهاء، 36 عامًا، واملعتقل لدى 
جهاز االأمن الوقائي، بكفالة قيمتها ع�سرة اآالف دينار، منها األفا دينار نقدي. ويف �سباح 
اأكمل والد املعتقل املذكور �سروط االإفراج عنه،  هذا اليوم، االأربعاء املوافق 2010/2/3، 
مبا يف ذلك دفع الكفالة املالية وكتاب من مديرية ال�سرطة يف مدينة رام اهلل، يفيد بعدم 
االأمن  اإىل مقر جهاز  توجه  ال�ساعة 12:00 ظهرًا  لديها. ويف حوايل  للمذكور  وجود قيود 
الوقائي ال�ستكمال اإجراءات االإفراج عن جنله املذكور. وبعد انتظار ملدة ربع �ساعة، ُطِلَب 
منه التوقيع على كتاب يفيد با�ستالم جنله املعتقل. خرج املعتقل املذكور ووالده من مبنى 
طريقهما  اعرت�ست  بال�سيارة  يتحركا  اأن  وقبل  اخلا�سة،  �سيارتهما  اإىل  و�سعدا  اجلهاز، 
�سيارة تابعة للجهاز، وترجل منها عدة عنا�سر، فتح اأحدهم باب ال�سيارة، و�سحب خالد 

منها، واقتادوه مرة ثانية اإىل داخل املقر. 
املخابرات  جهازي  يطالب  االإن�سان،  حلقوق  الفل�سطيني  املركز  فاإن  ذلك،  �سوء  ويف 
العامة واالأمن الوقائي يف ال�سفة الغربية بااللتزام بقراري حمكمتي بداية نابل�ض وبداية 

رام اهلل، وبالتايل االإفراج الفوري عن املواطنني بني عودة واأبو البهاء.
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بتاريخ 2010/2/7م:

تقرير كتلة �ل�سحفي �لفل�سطيني حول �لنتهاكات �سد �ل�سحفيني �لفل�سطينيني
خالل �سهر كانون �لأول/يناير 2010م

ال�سحافيني  �سد  االنتهاكات  م��ن  �سل�سلة  املا�سي  االأول/ي��ن��اي��ر  ك��ان��ون  �سهر  �سهد 
�سهود  ا�ستهداف  التي بدت ممعنة يف  االإ�سرائيلي،  الفل�سطينيني من قبل قوات االحتالل 
حرية  ل�سمان  الداعية  الدولية  واملواثيق  القوانني  لكل  ذلك  خالل  من  متنكرة  احلقيقة، 
االحتالل  �سلطات  تتعمد  حيث  وال�سورة،  الكلمة  لفر�سان  احلماية  تكفل  والتي  االإع��الم، 

اإخفاء جرائمها املتوا�سلة على مدار ال�ساعة عن اأنظار العامل.
�سهر  خالل  ال�سحافيني  على  الفل�سطينية  االأمنية  االأجهزة  اعتداءات  توا�سلت  كما 
يناير املا�سي، يف موؤ�سر بالغ اخلطورة يدل على تر�سخ نهج معادي حلرية العمل االإعالمي، 
االأمر الذي تظهره اأي�سا تقارير االأ�سهر املا�سية التي عك�ست مدى اال�ستخفاف باحلريات 
والرتهيب.  ال�سغط  اأجواء  بعيدًا عن  اأعمالهم  ال�سحافيني يف ممار�سة  وبحق  االإعالمية 

وقد ر�سدت كتلة ال�سحفي خالل ال�سهر املا�سي االنتهاكات التالية: 
ال�سحفي  تعتقل  االأ�سري  املحتلة  الغربية  ال�سفة  يف  االأمنية  االأجهزة  2010/1/4م: 
اأنه مت  االأمنية، علمًا  االأجهزة  لدى  �سابقًا مرات عديدة  م�سطفى �سربي، وهو خمتطف 
االإفراج عنه من �سجن بيتونيا موؤخرًا بقرار اإفراج من املحكمة العليا، وال زال معتقال حتى 

اللحظة وقد مددت حمكمة ال�سلح اعتقاله 15 يوما لثالث مرات على التوايل.
تلفزيون  الوطني يعتدي على م�سور ومنتج  2010/1/14م: م�سلح من قوات االأمن 

االأق�سى ال�سحايف »عمار يا�سر التالوي« يف مدينة خان يون�ض.
2010/1/16م: اعتقل جهاز االأمن الوقائي ال�سحفي حممد ب�سارات من بلدة طمون 
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اأثناء خروجه من امل�سجد بال�سفة الغربية املحتلة.
2010/1/24م: اعتقلت االأجهزة االأمنية ثالثة �سحفيني هم: خلدون مظلوم، ومراد 
اأبو البهاء، وبهاء فرح من مكتب نواب التغري واالإ�سالح يف مدينة رام اهلل بال�سفة الغربية 

املحتلة، ومت االإفراج عنهم يف اليوم التايل.
2010/1/26م: اعتقلت االأجهزة االأمنية يف حمافظة رام اهلل ال�سحفي معاذ زياد 
اأنه اأ�سري حمرر، حيث اعتقل ثالث  م�سعل من قرية �سلواد بعد ا�ستدعائه للمقابلة، علمًا 
مرات لدى قوات االحتالل وكما تعر�ض لالعتقال �سابقًا لدى االأجهزة االأمنية الفل�سطينية.
اأبو  ال زالت االأجهزة االأمنية يف ال�سفة الغربية تعتقل ال�سحفيني يزيد خ�سر،وطارق 

زيد مرا�سل قناة االأق�سى الف�سائية، حيث م�سى على اعتقالهما اأكرث من ثالثة اأ�سهر.

تو�ضيات ومطالب:
تنظر كتلة ال�سحفي الفل�سطيني بخطورة بالغة لتوا�سل االعتداءات واالنتهاكات بحق 

ال�سحافيني وو�سائل االإعالم يف االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة. 
على  االعتداءات  اأ�سكال  لكل  وفوري  تام  وقف  اإىل  الفل�سطيني،  ال�سحفي  كتلة  تدعو 

ال�سحافيني.
ال�سحافيني  واحتاد  لل�سحافيني  الدويل  االحتاد  الفل�سطيني،  ال�سحفي  كتلة  تنا�سد 
العرب وكل املنظمات الدولية املعنية باحلريات االإعالمية، ال�سغط على �سلطات االحتالل 

لكبح اعتداءاتها املتوا�سلة على فر�سان الكلمة وال�سورة. 
تطالب كتلة ال�سحفي كافة املوؤ�س�سات االإعالمية والر�سمية واحلقوقية بالتدخل الإنهاء 
اأ�سهر يف  منذ  زيد(امل�ستمرة  اأبو  الزمالء )يزيد خ�سر، م�سطفى �سربي، طارق  معاناة 

�سجون االأجهزة االأمنية بال�سفة الغربية.
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بتاريخ 2010/2/25م:

بيان �سحفي حول �لتن�سيق �لأمني مع �لحتالل
و�عتقال عدد من ن�سطاء �جلبهة �ل�سعبية يف مدينة نابل�ض

يف الوقت الذي ي�ستمر فيه االحتالل باأعماله العدوانية �سد �سعبنا واأر�سنا ومقد�ساتنا 
من  باعرتاف  باملفاو�سات  ي�سمى  ما  تعرث  واأم��ام  القد�ض،  وتهويد  االأر���ض  م�سادرة  عرب 
يتم�سك بهذا اخليار التدمريي على �سعبنا وا�ستمرار البع�ض يف املنظمة وال�سلطة بالتم�سك 
بهذا اخليار الفا�سل، والتم�سك باالتفاقات املوقعة وخ�سو�سًا خارطة الطريق �سيئة ال�سمعة 
اأقدمت  فقد  االحتالل،  مع  االأمني  التن�سيق  اأم��ام  وا�سعًا  الطريق  فتحت  والتي  وال�سيت 
االأجهزة االأمنية على اعتقال عدد من ن�سطاء اجلبهة ال�سعبية يف مدينة نابل�ض بناًء على 
طلب االحتالل، وتاأتي هذه االعتقاالت متزامنة مع حملة اعتقاالت يقوم بها االحتالل �سد 

ن�سطاء اجلبهة ال�سعبية يف نابل�ض منذ فرتة.
ال�سلطة  نطالب  فاإننا  االأجهزة  هذه  به  تقوم  ما  وندين  ن�ستنكر  الذي  الوقت  يف  فاإننا 
مع  االأمني  التن�سيق  بوقف  كذلك  ونطالب  معهم  التحقيق  ووقف  عنهم  الفوري  باالإفراج 
االحتالل والعمل على حماية �سعبنا وتعزيز �سموده ومقاومته بدل �سن حملة اعتقاالت �سد 

املنا�سلني.
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بتاريخ 2010/3/5م:

بيان حزب �لتحرير حول ت�سرفات �أجهزة �أمن عبَّا�ض �سد �أهايل قلقيلية

اليهودي ينكل بامل�سلمني يف �ساحات امل�سجد االأق�سى كانت  حني كان جي�ض االحتالل 
اأجل منعهم من عقد ندوة يف ذكرى هدم  اأجهزة ال�سلطة تنكل بامل�سلمني يف قلقيلية من 

اخلالفة
كان من املقرر اأن تعقد بعد ع�سر يوم اجلمعة 2010/3/5 ندوة ل�سباب حزب التحرير 
يف قاعة بلدية قلقيلية بعد االتفاق مع البلدية على ذلك، ولكن اأجهزة ال�سلطة منعت البلدية 
من فتح القاعة وحولت حميطها اإىل ثكنة ع�سكرية، وعندما توجه �سباب احلزب وال�سيوف 
بعيد ال�سالة اإىل القاعة، باداأتهم القوات »البا�سلة« بال�سرب والتنكيل واعتقلت نحو 30 من 
�سباب احلزب، خدمة للكفار واإعانة لهم على حماربة اخلالفة والعاملني لها، ويف جت�سيد 
وا�سح للتقا�سم الوظيفي بني جي�ض االحتالل واأجهزة ال�سلطة، فهوؤالء يقمعون ويبط�سون 

بامل�سلني يف �ساحات االأق�سى وهوؤالء يقمعون ويبط�سون باأهل قلقيلية.
لقد منعت ال�سلطة بالقوة الغا�سمة عقد ندوة يح�سرها مئات ال�سيوف، ولكن هذا لن 
مينعنا من ال�سدع باحلق، وقد عاهدنا اهلل على ذلك، بل اإننا راأينا اأن نو�سع دائرة اخلري 
فنن�سر ملخ�ض حما�سرتي الندوة ال لي�سل اإىل مئات يف قلقيلية فقط، كما يف الندوة، بل 

اإىل ع�سرات االألوف من اأهل فل�سطني. 
19 ربيع الأول 1431 هـ
املوافق  05 /03 /2010م

حزب التحرير - فل�سطني
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بتاريخ 2010/3/25م:

بيان حول �لنتخابات �لطالبية للر�بطة �لإ�سالمية يف جامعة بريزيت

قال تعاىل: {وقال �عملو� ف�سريى �لله عملكم ور�سوله و�ملوؤمنون و�سرتدون �إىل عامل 
�لغيب و�ل�سهادة فينبئكم مبا كنتم تعملون} )105( �سورة التوبة.

احلمد هلل وكفى، وال�سالة وال�سالم على نبيه امل�سطفى، وعلى من �سار دربه واكتفى 
وبعد:

انتخابات... ولكن!!!
اإخوتنا الطالب، واأخواتنا الطالبات، ها نحن نقف اليوم واإياكم على اأعتاب انتخابات 
واإياكم  باإذن اهلل نقف  �ساكرين اهلل را�سني ومر�سني  ال�سنة، ونحن  لهذه  الطلبة  جمل�ض 
النهج  على  لنوؤكد  واإياكم  فنقف  مي�سي  هواه  على  وكل  خمتلة،  زالت  ال  الق�سية  ومعادلة 
االإ�سالمية يف جامعة بريزيت  الرابطة  فكنا هنا  و�سبياًل،  اتخذناه منهجًا  الذي  املحمدي 
املعلم  ال�سهيد  ق��اده  ال��ذي  املعا�سر  الثوري  االإ�سالمي  الفكر  اإي�سال  يف  تتجلى  ومهمتنا 

الدكتور »فتحي ال�سقاقي« موؤ�س�ض حركة اجلهاد االإ�سالمي.
وقد اأتخذنا يف اإطار اجلامعة اأن خدمة الطالب هي جزء من الفكرة كعبادة للتقرب بها 
اإىل اهلل، وقد كان جمل�ض الطلبة و�سيلة من و�سائلتنا العديدة خلدمة الطالب، وقبل اتخاذ 
قرارانا حيال هذه االنتخابات فال بد من درا�سة الظروف الراهنة والتي نلخ�سها يف ما 

يلي:
1- غياب قطب اأ�سا�سي من اأقطاب احلركة الطالبية عن هذه االنتخابات، مما ي�سمح 
مبداأ  غياب  ويف  احل�سم،  مبداأ  اعتماده  ظل  ويف  االنتخابات  نتائج  حل�سم  االآخ��ر  للقطب 
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التمثيل الن�سبي، فاإنه ال توجد اإمكانية لتمثيل بقية الكتل امل�ساركة يف م�سوؤولية جلان املجل�ض 
القادم.

القيود  من  �سواًء  ون�ساطاتها  االإ�سالمية  الرابطة  على  االأمنية  ال�سغوط  زي��ادة   -2
�سفوف  يف  امل�ستمرة  االعتقاالت  من  اأو  الفل�سطينية،  ال�سلطة  اأجهزة  قبل  من  املفرو�سة 
الرابطة االإ�سالمية من قبل قوات االحتالل ال�سهيوين والتي كان اآخرها اعتقال االأخ »مازن 

نزال«.
وبناًء على هذه الظروف، ويف ظل غياب اأهم االأ�سباب لدخول االنتخابات وهو خدمة 
الطالب من خالل جلان املجل�ض، فاإننا يف الرابطة االإ�سالمية يف جامعة بريزيت قد قررنا 
التوفيق جلميع  امل�ساركة فيها، متمنني  ال�سنة وعدم  االن�سحاب من هذه االنتخابات لهذه 
الكتل امل�ساركة، راجني منهم حتمل م�سوؤوليتهم الكاملة جتاه االنتخابات، �سواء كان ذلك 

يف الدعاية االنتخابية اأم يف ن�ساطات املجل�ض القادم.
�سائلني املوىل عز وجل اأن يوفقنا فيما يحب وير�سى.

الرابطة الإ�سالمية يف جامعة بريزيت
الإطار الطالبي حلركة اجلهاد الإ�سالمي يف فل�سطني

9 ربيع الآخر 1431 هـ
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بتاريخ 2010/3/27م:

�عتقالت دميقر�طية.. و�نتخابات بقيادة �أمنية !!

احلمد هلل وال�سالة وال�سالم على ر�سول اهلل وبعد:
ظروف  ظل  يف  م�سى  عام  تر�سبات  معها  حاملة  الطلبة  جمل�ض  انتخابات  الينا  تعود 
اإلينا  تعود   .... واالعتقال  واملالحقة  القمع  حمالت  الأ�سد  االإ�سالمية  الكتلة  فيها  تتعر�ض 
الفتحاوية(  ال�سبيبة  االأمنية )حركة  االأجهزة  كتلة  لت على مقا�سات  االنتخابات وقد ف�سِّ
يف تناغم وا�سح وفا�سح بني اعتقاالتها لكل اأع�ساء جمل�ض الطلبة عن الكتلة االإ�سالمية 
لل�سبيبة  املنحازة  وعمادتها  اجلامعة  اإدارة  ممار�سات  وب��ني  فر�سانها  من  والع�سرات 
الطلبة  �سوؤون  عمادة  فيه  اأ�سبحت  م�سهد  يف  االإ�سالمية  الكتلة  على  وامل�سيقة  الفتحاوية 
اأداة فتحاوية بامتياز وجمل�ض الطلبة موؤ�س�سة اأمنية تعمل على تدمري احلياة الطالبية بداًل 
من حفظها والدفاع عن حقوق الطلبة وم�ساحلهم ...تعود اإلينا م�سرحية االنتخابات وقد 

قدمت الكتلة االإ�سالمية اأكرث من �سبعني اأخ يف �سجون �سلطة فتح الدميوقراطية.
وحر�سًا منا على جامعة �سّمت طلبة اأوفياء لل�سهداء واالأ�سرى ..

واحتجاجًا على انتخابات غري نزيهة قادتها عنا�سر االأجهزة االأمنية و�سحاياها اأبناء 
الكتلة االإ�سالمية يف ال�سجون ....

واحتجاجًا على زيادة وترية القمع واالعتقاالت ب�سكل يفوق االأعوام ال�سابقة بكثري مما 
يجعل الدميقراطية اأكرث انعدامًا هذا العام....

وقياديينا  اأبنائنا  �سّد  و�سبيبُتها  فتح  ُتنفذه  ال��ذي  وال�سبح  اجللد  على  واحتجاجًا 
في�سجونهم...

ورف�س�ًا ل�سمت اجلامعة املطبق جتاه احلملة ال�سر�سة واملتوا�سلة بحق الكتلة االإ�سالمية 
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وتناغم البع�ض معها ....
على  وامل�سيقة  الفتحاوية  لل�سبيبة  املنحازة  الطلبة  �سوؤون  عمادة  ملمار�سات  ورف�س�ًا 

ن�ساطات الكتلة وعلى جلانها يف املجل�ض..
ورف�س�ًا حلياة جامعية تخلو من احلريات وُيختطف فيها الطلبة من اأبواب اجلامعة ويف 

و�سح النهار..
واحتجاجًا �سارخًا على اعتقال كل ع�سو تفرزه الكتلة االإ�سالمية ملجل�ض الطلبة...

فاإننا يف الكتلة االإ�سالمية جندد رف�سنا للم�ساركة يف م�سرحية االنتخابات وندعو جميع 
الطلبة لعدم امل�ساركة اأو الت�سويت فيها وذلك حر�سا منا على م�سالح الطلبة من ال�سياع 
على اأيدي قادة اأمنيني جدد تفرزهم م�سرحية االنتخابات ال ت�سارك فيها ف�سائل املقاومة 

)حركتي حما�ض واجلهاد االإ�سالمي( يف ظل االعتقاالت وغياب الدميوقراطية...
و�ستبقى كلمتنا...

»ال النتخابات غري دميقراطية وجمال�ض طلبة بقيادة اأمنية«
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بتاريخ 2010/3/29م:

ل لع�سكرة �جلامعات .. ل لدميقر�طية ذ�ت مقا�سات

مل تكد ترباأ عن االأفئدة تداعيات عام واأعوام ما�سية مل يدخر فيها القائمون على كل 
الدميقراطيات - �سواء كانت االأجهزة االأمنية اأو عنا�سرها من اأبناء ال�سبيبة داخل جامعة 
اخلليل- جهدًا يف حماولة اإجها�سها ومنع الكتلة االإ�سالمية ب�ستى الطرق من اأخذ دورها 
الفاعل والريادي حتى عادت وترية الدعوات لهذه الدميقراطية املحبوكة تت�ساعد ملمار�سة 
عر�ض اأكادميي جديد ي�سمى انتخابات جمل�ض الطلبة يف جامعة اخلليل لعام 2010 م.. مل 
تكن الظروف قد تغريت بل وحملت املرحلة يف اأح�سانها اأ�ساليب اأ�سد وطاأة واأبواب مو�سدة 
واأ�سفاد ثقيلة تتمرت�ض خلف بوابات اجلامعة تنتظر كل جماهد من اأبناء الكتلة االإ�سالمية 

ليمار�ض الدميقراطية املف�سلة يف اأقبية ذوي القربى املظلمة.
هو الواقع ينطق من جديد ويحمل يف جعبته ما ال تلمحه العيون من اعتقاالت وتهديدات 
ازدادت وتريتها واإجبار على تعهدات مالية كبرية ومنع �سريح ب�ستى الو�سائل والعبارات 
�ساحة  يف  بفاعلية  ظهورها  عدم  على  واحلر�ض  لن�ساطها  االإ�سالمية  الكتلة  ممار�سة  من 

اجلامعة وعلى اأعني الطلبة.
وهو ذا الو�سع ال�سيا�سي القائم على اأر�سنا املحتلة يف ال�سفة الغربية الذي جعل اأرباب 
ال�سلطة واأذنابها يقحمون احلياة االأكادميية اخلدماتية الهادفة يف معادلة �سيا�سية ذات 

اأجندات خارجية .
اأروقة جامعتنا احلبيبة حيث ي�سرح فيها مندوبو االأجهزة  وذاك هو االأمن املفقود يف 
اأبناء ال�سبيبة الفتحاوية الذين  اأم من طلبتها من  االأمنية �سواء كانوا من خارج اجلامعة 
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يرت�سحون حاليًا يف هذا العر�ض الدميقراطي الهزيل.
على  ال�سديد  واحلر�ض  واملوؤامرة..  الواقع  لطبيعة  التام  االإدراك  منطلق  ومن  لذلك 
جتنيب �ساحة اجلامعة وجماهدي الكتلة االإ�سالمية اأية اإ�سكاليات فقد قررنا نحن اإخوانكم 
يف الكتلة االإ�سالمية مقاطعة انتخابات جمل�ض احتاد الطلبة لهذا العام 2010 مقاطعة تامة 
ونطالب اأحباب وموؤيدي ومنا�سري الكتلة االإ�سالمية مبقاطعة هذه االنتخابات، كما ندعو 

اأبناء الكتلة االإ�سالمية بااللتزام بقرار مقاطعة هذه االنتخابات. 
واإننا اإذ نقاطع هذه املهزلة الدميقراطية لنوؤكد على ما يلي:

هذه االنتخابات مقاطعة تامة وال عالقة لكتلتكم باأي  تقاطع  االإ�سالمية  الكتلة  • اإن 
كتلة مرت�سحة ومل ولن تدعم اأي مر�سح اأو حزب م�ستقل مهما كان ا�سمه و�سكله.

وان ي�سودها جو من املناف�سة  واالأمان  االأمن  توفر  اأن  ينبغي  الطالبية  ال�ساحة  • اإن 
ال�سريفة ال اأن تتكاثر يف اأركانها العيون املرتقبة واملتوعدة من عنا�سر ال�سبيبة االأمنية مما 
جعل اجلامعة اأ�سبه باملع�سكر اأو ثكنة املراقبة الأبناء الكتلة االإ�سالمية ملنع اأي حترك متوقع.
مالحقة اأبناء الكتلة االإ�سالمية ورفع  على  مقت�سرا  االأمني  ال�سبيبة  ن�ساط  يعد  • مل 
الكتلة  اأبناء  باعتقال  »الطلبة«  هوؤالء  بع�ض  يقوم  اأن  اإىل  ذلك  االأمر  وتخطى  بل  التقارير 
اإىل مقار التحقيق بل واأن يعمل هوؤالء »الطلبة« على فتح  باأنف�سهم واقتيادهم  االإ�سالمية 

الزنازين واأبواب ال�سجون واإغالقها على معتقلي الكتلة االإ�سالمية .
• لقد بلغت االعتقاالت والتهديدات مرحلة ال ميكن حتملها فلم تتوقف احلملة املتخفية 
عن اأعني الطلبة عن ا�ستهداف طلبة الكتلة االإ�سالمية منذ اأعوام وال زالت وتريتها م�ستمرة 
الكتلة  اأبناء  من  واأخ��ت  اأخ��ًا   120 على  يزيد  ما  وتهديد  وا�ستدعاء  اعتقال  اآخرها  وكان 

االإ�سالمية على خلفية توزيع بيان املقاطعة للعام املا�سي.
اأحبتنا يف جامعة اخلليل .. حمبني وموؤيدين ومنا�سرين .. 

القادر  هو  وفجره  ال�سفوف  مقدمة  يف  يكون  اأن  اأحق  فاحلق  تراجعا  قرارنا  يكن  مل 
اأن يبدد �سموع الظلمة املنطفئة بعد حني .. اإن هي اإال جولة باطل وا�سرتاحة �ساحب حق 
�سننت�سر  �سويعات  اإال  هي  وان  املطر  غيمات  كما  للعطاء  اأهال  نبقى  اأن  نعدكم  مقاتل.. 

بعدها كما انت�سر عمر باإذن اهلل.
اإننا نلمح باإذن اهلل بلوج الفجر من بني ظالم املرحلة لي�ست كلمات تقال واإنا عقيدة 
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اجتثت من اأعماق تاريخ م�سّرف واإجناز خالد.. وما غياب �سم�سنا اإال ك�سوفًا لن يلبث اأن 
يعود اإ�سراقها يف يومها و�ساعتها .. وما كان يوما غيابها اأفواًل.

ْيٍق ِمَّا َيُْكُروَن.  َك �إِاَلّ ِبالَلِّه َوال َتَْزْن َعَلْيِهْم َوال َتُك ِف �سَ ْبُ ْب َوَما �سَ قال تعاىل: {َو��سْ
ُنوَن}. �سِ �إَِنّ �لَلَّه َمَع �َلِّذيَن �َتَّقْو� َو�َلِّذيَن ُهْم ُمْ

اإخوانكم
الكتلة الإ�سالمية - جامعة اخلليل

الثنني 13 ربيع الثاين 1431هـ املوافق 29 اآذار 2010 م
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بتاريخ 2010/3/30م:

�لهيئة تنظر بخطورة بالغة �إىل حادث �لعتد�ء على �ل�سحفيني يف مدينة بيت حلم

حادث  اإىل  بالغة  بخطورة  املظامل«،  »دي��وان  االإن�سان  حلقوق  امل�ستقلة  الهيئة  تنظر 
االعتداء على ال�سحفيني يف مدينة بيت حلم اأثناء تغطيتهم االإعالمية العت�سام جماهريي 

بالقرب من احلاجز الع�سكري املقام على املدخل ال�سمايل ملدينة بيت حلم. 
ووفقًا ملعلومات الهيئة فبتاريخ 2010/3/29 قامت قوات االأمن الوطني يف مدينة بيت 
الوطنية يف املحافظة  القوى  اإليها  التي دعت  التظاهرة  حلم مبنع ال�سحفيني من تغطية 

احتجاجًا على جرائم االحتالل االإ�سرائيلي امل�ستمرة بحق ال�سعب الفل�سطيني. 
كما وقامت قوات االأمن الوطني باالعتداء بال�سرب بالع�سي وال�ستم وال�سباب على عدد 
اأبو غنية م�سور وكالة رويرتز، وال�سحفي  من ال�سحفيني عرف منهم ،ال�سحفي حممد 

اإياد حمد م�سور وكالة AP، وال�سحفي لوؤي �سبانة م�سور وكالة معًا االإخبارية. 
واالإعالم داخل  ال�سحافة  ي�سكل م�سا�سًا خطريًا بحرية  اأن احلادث  الهيئة على  توؤكد 
مناطق ال�سلطة الفل�سطينية والتي طاملا دعت الهيئة اإىل �سرورة التوقف عنها، ملا متثله من 
اعتداء على احلق يف احلريات االإعالمية وال�سحفية التي كفلتها املواثيق الدولية حلقوق 

االإن�سان والقوانني الوطنية.
وال�سحفية،  االإعالمية  احلريات  احرتام  �سرورة  على  الهيئة  توؤكد  ال�سياق  هذا  ويف 

وعدم الت�سييق على حرية الراأي والتعبري، وتطالب:  
ب�سرورة ت�سكيل جلنة حتقيق يف حادث االعتداء على ال�سحفيني وحما�سبة امل�سوؤولني 

عن تلك الواقعة منعًا لتكرار حدوثها يف امل�ستقبل. 
االأ�سا�سية  باعتبارها من احلقوق  �سرورة عدم تقييد احلريات ال�سحفية واالإعالمية 

وفق ما ن�ض عليها القانون االأ�سا�سي الفل�سطيني املعدل يف العام 2003. 
حرية  احرتام  ب�سرورة  االأمنية  االأجهزة  عنا�سر  لدى  الوعي  م�ستوى  رفع  على  العمل 

العمل ال�سحفي.
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بتاريخ 2010/3/30م:

منتدى �لإعالميني �لفل�سطينيني  ُيدين �عتقال �لأجهزة �لأمنية بال�سفة �لغربية
�ل�سحفي عبد �هلل عدوي و�لعتد�ء على �ل�سحفيني و�إهانتهم يف بيت حلم

اإزاء توا�سل حمالت االعتقال  البالغ  يعرب منتدى االإعالميني الفل�سطينيني عن قلقه 
ال�سحفيني،  على  الغربية  ال�سفة  يف  الفل�سطينية  االأمنية  االأجهزة  قبل  من  واالعتداءات 
ويوؤكد اأن ا�ستمرار هذه االعتداءات واالعتقاالت ت�سجل نقطة �سوداء يف تاريخ من يرتكبها .
ر عبد اهلل عدوي  فقد اعتقلت االأجهزة االأمنية اأم�ض )3/29( ال�سحفي واالأ�سري املحرَّ
على  االثنني  اأم�ض  الفل�سطينية  االأمن  قوات  اعتدت  فيما   ، بريزيت  جلامعة  توجهه  اأثناء 

ال�سحفيني اأثناء تغطيتهم ملواجهات مع قوات االحتالل يف بيت حلم .
وذكرت م�سادر اإعالمية اأن قوات االأمن اعتدت على ال�سحفيني اإياد حمد م�سور وكالة 
وكالة معا  ولوؤي �سبابا من  وكالة رويرتز،  امل�سور يف  اأبو غنية  االأ�سو�سيتد بر�ض، وحممد 
االإخبارية، وطلبوا منهم عدم ت�سوير اعتداءات على املواطنني ومظاهر غ�سب اجلماهري 

وتلفظوا �سدهم باألفاظ نابية. 
ويعرب منتدى االإعالميني، عن ا�ستهجانه البالغ جراء موا�سلة االأجهزة االأمنية بال�سفة 
ملمار�ستها التع�سفية واعتقال ومالحقة ال�سحفيني دون اأي م�سوغ قانوين، وي�سدد على اأن 
ال�سحفيني هم راأ�ض احلربة يف مواجهة االحتالل االإ�سرائيلي، ويدعو وزارة الداخلية اىل 

فتح حتقيق جاد وفوري يف االعتداء وحما�سبة مرتكبيه.
وال�سريع  الفوري  التدخل  ب�سرورة  ا�ض  عبَّ حممود  للرئي�ض  مطالبته  املنتدى  ويجدد 
لالإفراج عن كافة ال�سحفيني يف �سجون ال�سلطة بدون اأدنى تردد، ويطالب اأي�سًا بو�سع حد 

عاجل ملالحقة ال�سحفيني والُكتاب وو�سائل االإعالم.
ويوؤكد منتدى االإعالميني اأن حرية ال�سحافة يجب اأن مُتنح لكافة ال�سحفيني يف ال�سفة 
الغربية وقطاع غزة، ويدعو الف�سائل الفل�سطينية واملوؤ�س�سات احلقوقية لتحمل م�سوؤولياتهم 
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يف الدفاع عن ال�سحفيني وو�سائل االإعالم.
وي�سري منتدى االإعالميني بقلق اإىل ا�ستمرار تكرار االعتداءات على احلريات ال�سحفية 
على  ويوؤكد   ، ع�سكرية  ملحاكمات  وتقدميهم  الغربية  بال�سفة  ال�سحفيني  اعتقال  خا�سة 
اأداء  من  لتمكينهم  تدابري  واتخاذ  االإع��الم  وو�سائل  لل�سحفيني  احلماية  توفري  �سرورة 
عملهم بحرية، وذلك تاأكيدًا على احلق يف حرية التعبري واحلريات ال�سحفية ، ويوؤكد على 
اأن احلق يف حرية الراأي والتعبري مكفول مبوجب القانون االأ�سا�سي واملواثيق الدولية حلقوق 

االإن�سان. 
ل ملالحقة ال�ضحفيني .. الكلمة اأمانة وم�ضوؤولية
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بتاريخ 2010/5/19م:

ت�ضريح �ضحفي

نطالب بوقف �لعتقال �ل�سيا�سي و�لإفر�ج �لفوري عن �لقيادي »حممد غز�ل«

تعقيبًا على اعتقال الدكتور »حممد غزال« القيادي يف حركة حما�ض، من قبل اأجهزة 
اأمن �سلطة فريق اأو�سلو، �سرح م�سدر م�سوؤول يف حركة حما�ض مبا يلي:

اإننا يف حركة حما�ض نحمل �سلطة فريق اأو�سلو بقيادة حممود عبا�ض امل�سئولية الكاملة 
عن �سالمة الدكتور حممد غزال..، ونعترب اعتقاله  جرمية �سيا�سية، تك�سف حقيقة دور 
االأجهزة االأمنية يف حماربة ومطاردة قادة حركة حما�ض وكوادرها، بالتعاون والتن�سيق مع 

جي�ض االحتالل وبرعاية اجلرنال االأمريكي »دايتون«.
اإن ما جرى من اعتقال يعرّب عن �سيا�سة حزبية �سيقة، وي�سع عالمة ا�ستفهام كبرية 

حول جدية حممود عبا�ض وفريقه من امل�ساحلة الوطنية.
�سعبنا  اأبناء  �سد  ال�سيا�سي  االعتقال  �سيا�سة  وقف  اإىل  ندعو  حما�ض  حركة  يف  اإننا 
وقياداته، ونطالب باالإفراج الفوري وال�سريع عن كافة املعتقلني ال�سيا�سيني يف �سجون رام 

اهلل وعلى راأ�سهم الدكتور »حممد غزال«.

املكتب الإعالمي
الأربعاء 5 جمادى الآخرة 1431 هـ

املوافق 19 اأيار/مايو 2010 م
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بتاريخ 2010/5/23م:

ن�ض حم�سر �جتماع بني �أجهزة �أمن �ل�سلطة وجي�ض �لحتالل يف �إطار �لتاآمر �لأمني

حم�ضر الجتماع
احل�ضور:

عن الطرف االإ�سرائيلي:
- قائد املنطقة الو�سطى.

- ال�سني بيت.
- قائد اجلي�ض.

من طرفنا:
- االأخ اللواء اأبو الفتح.

- االأخ اللواء ماجد فرج.
- االأخ العميد ن�سال اأبو دخان.

- االرتباط.
بدا الجتماع:

٭ بدا االجتماع الطرف االآخر بت�سجيل جتاوزات االأجهزة االأمنية.
.B،C ٭ اعتقال اأفراد يف مناطق

٭ ممار�سة ن�ساطنا يف C،B بدون تن�سيق.
٭ فتح حمطة �سرطية دون تن�سيق يف اخلليل/الق�سبة.

٭ ال تقوم مبا يلزم جتاه جلان الزكاة.
اأنهم  تبني  الداخلي  التحقيق  انتهاء  بعد  ب��وري��ن/  وع��راق  عورتا  يف  ح��دث  ال��ذي  ٭ 
خمطئني واأن اجلي�ض على احلاجز يتحمل امل�سوؤولية، وهناك اإجراءات، واأن هذه االأحداث 

غري مقبول بها.
.)A( ٭ طلب تف�سري ما املق�سود باالحتياجات االإ�سرائيلية ملناطق

٭ املوافقة على بع�ض اخلطوات )بناء الثقة(.
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٭ 500 ت�سريح من حملة هوية غزة/موظفي ال�سلطة.
٭ 50 ت�سريح مر�سدين �سياحة يهود لبيت حلم واخلليل.
٭ املوافقة على اإعطاء ت�ساريح للعاملني يف جميع املعابر.

ال� 48 اإىل ال�سفة الغربية على جميع احلواجز مبا فيها  ٭ املوافقة على دخول عرب 
واد النار.

٭ املوافقة على 500 ت�سريح للتجار على اأن تكون احل�سة االأكرب للخليل.
٭ زيادة عدد ال�ساحنات التي حتمل احلجر لت�سل اإىل 150 �ساحنة.

٭ ال�سماح لعرب ال� 48 الدخول اإىل طولكرم عرب حاجز 104.
٭ ال�سماع للمر�سى BMC ومرافقتهم يف �سياراتهم دون اإجراءات.

.BMC ٭ منح ت�ساريح تنقل مع �سالح يف كافة املحافظات مع زيادة العدد
٭ اإزالة 60 حاجز يف مناطق خمتلقة من ال�سفة.

٭ حديث جدي الإيجاد تن�سيق حمفز لعمل االأجهزة يف �سواحي القد�ض.
٭ اإيجاد تن�سيق حمفز يف منطقة االأغوار.

٭ ا�ستياء من ال�سكاوي امل�ستمرة من قبلنا لالأطراف الدولية.

من جانبنا:
٭ تو�سيح فهمنا للمقاومة ال�سعبية.

٭ حتت اأي ظرف ال ميكن اأن ن�سمح الأي �سكل من اأ�سكال العنف.
٭ مت و�سعهم يف �سورة ما يتم التن�سيق بيننا من حيث التقليل من التوتر يف اأي بوؤرة 

ولدينا خطة الإنهاء اأي توتر وهذه تعليمات �سيا�سية ثابتة.
تعترب  اأو�سلو  اتفاقيات  وفق  اأنه  حيث  )اأ(  مناطق  الحتياجات  لفهمنا  التو�سيح  مت  ٭ 

مناطق )اأ( حتت الوالية االأمنية لل�سلطة، وال يوجد �سبب جدي لدخول هذه املناطق.
٭ االأمن الفل�سطيني قادر على اأن ي�سيطر على مناطق )اأ( وكل املناطق الفل�سطينية.

٭ مت احلديث من قبلنا فيما يتعلق بحديثهم اأننا غري جاهزين ال�ستالم مناطق جديدة، 
نحن بحاجة اإىل اأ�سباب واإجابات وا�سحة لذلك.

٭ طالبنا بوقف اأي دخول اإىل مناطق )اأ( ولي�ض التقليل منها.
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٭ تو�سيع �سالحيات االأجهزة يف املناطق التي يوجد فيها مراكز لهذه االأجهزة.
٭ اإزالة كل احلواجز يف ال�سفة الغربية.

٭ �سرورة ال�سيطرة وو�سع حد لت�سرفات امل�ستوطنني وممار�ساتهم.
٭ و�سع حد ل�سيا�سة االإهانة امل�ستمرة للعاملني يف املوؤ�س�سة االأمنية الفل�سطينية - على 
اأثناء ال�سفر- منع ال�سفر - االعتقاالت حيث مت االتفاق على لقاء اآخر ملناق�سة  احلواجز 

�سيا�سة االإهانة امل�ستمرة.
.A،B،C ٭ مت االتفاق على لقاء عمليات م�سرتكة لتدار�ض العمل يف مناطق
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بتاريخ 2010/5/25م:

ت�ضريح �ضحفي:

حول �عتقال رئي�ض بلدية �لبرية �لأ�ستاذ جمال �لطويل

تعقيبًا على قيام جهاز املخابرات العامة باعتقال اأحد رموز ال�سعب الفل�سطيني، رئي�ض 
بلدية البرية االأ�ستاذ جمال الطويل، َعِقب اقتحام مبنى البلدية واإهانته اأمام املوظفني..، 

�سرح م�سدر م�سوؤول يف حركة حما�ض مبا يلي:
اإننا يف حركة حما�ض ندين ب�سدة اعتقال اأحد رموز وقيادات ال�سعب الفل�سطيني االأ�ستاذ 
جمال الطويل، ونعده قر�سنة اأمنية، وانقالبًا على اإرادة ال�سعب الفل�سطيني الذي انتخب 

الطويل رئي�سًا لبلدية البرية.
اإن عملية االعتقال تدل على م�ستوى الهبوط ال�سيا�سي واالأمني الذي و�سلت اإليه حكومة 
دعت  والتي  القادمة  البلدية  االنتخابات  اأن  على  موؤ�سر  وهي  االأمنية،  واأجهزتها  فيا�ض 
انتهاك  على  قائمة  الأنها  والنزاهة،  للم�سداقية  فاقدة  ال�سرعية،  فيا�ض غري  لها حكومة 
واأجهزته  اأو�سلو  فريق  يخالف  راأيًا  يحمل  من  لكل  واالعتقال  العامة،  واحلريات  القانون، 

االأمنية العاملة حتت اإ�سراف اجلرنال االأمريكي »كيث دايتون«.
اإننا يف حركة حما�ض نطالب باالإفراج الفوري عن االأ�ستاذ  جمال الطويل، واإىل احرتام 

اإرادة ال�سعب الفل�سطيني التي جت�سدت يف انتخاب الطويل رئي�سًا لبلدية البرية.  

املكتب الإعالمي
الثالثاء 11 جمادى الآخرة 1431 هـ

املوافق 25 اأيار/مايو 2010 م



الكتاب الأ�سود )4(414 

بتاريخ 2010/7/5م:

ت�ضريح �ضحفي:

لقاء فيَّا�ض - بار�ك غطاٌء ل�ستمر�ر �حل�سار و�لتن�سيق �لأمني مع �لحتالل

م فيَّا�ض، مع وزير  تعقيبًا على لقاء رئي�ض وزراء �سلطة فريق »اأو�سلو« غري ال�سرعي �سالَّ
ح م�سدر م�سوؤول يف حركة حما�ض مبا يلي: احلرب ال�سهيوين اأيهود باراك، �سرَّ

اإننا يف حركة حما�ض ندين هذا اللِّقاء الذي ياأتي ا�ستجابًة لل�سغوط االأمريكية، �سعيًا 
اإىل حت�سني �سورة االحتالل، وتقدمي حبل النَّجاة له عقب جرميته �سد اأ�سطول احلرية عرب 

لقاءات مع م�سوؤولني فل�سطينيني يف رام اهلل.

اإنَّنا يف حركة حما�ض نعدُّ هذا اللِّقاء خطوة متقدمة يف التن�سيق االأمني املرفو�ض واملدان 
مع االحتالل، ونعتربه مظّلة جديدة للتغطية على جرائم االحتالل �سد �سعبنا الفل�سطيني 
ل غطاًء للهجمة اال�ستيطانية ال�سهيونية  املحا�سر يف قطاع غزة منذ اأربع �سنوات..، كما ي�سكِّ

امل�سعورة يف ال�سفة الغربية، ويف مقدمتها تهويد القد�ض.

اإنَّ هذا اللِّقاء ال ميَثل وال ُيلزم ال�سعب الفل�سطيني ب�سيء..، وما هو اإالَّ خطوة ا�ستفزازية 
�سون للتنكيل واال�سطهاد على يد وزير حرب االحتالل  مل�ساعر الفل�سطينيني، الذين يتعرَّ

اأيهود باراك.
املكتب الإعالمي

الثنني 23 رجب 1431 هـ
املوافق 5 متوز/يوليو 2010 م
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بتاريخ 2010/7/12م:

ت�ضريح �ضحفي:

��ستمر�ر �لتن�سيق �لأمني مع �لحتالل جرمية ب�سعة وطعنة غادرة يف ظهر �ل�سعب �لفل�سطيني

دي�سكن،  يوفال  ال�سهيوين  ال�ساباك  رئي�ض  زيارة  ك�سفت عن  التي  االأنباء  على  تعقيبًا 
وعدٍد من �سباط اأمن االحتالل اإىل مقر الرئا�سة يف رام اهلل، وملقرات اأجهزة اأمن �سلطة 

فريق اأو�سلو يف جنني وغريها..، �سرح م�سدر م�سئول يف حركة حما�ض مبا يلي: 
اإننا يف حركة حما�ض ندين ب�سدة عمليات التن�سيق االأمني مع االحتالل، وقيام م�سئولني 
و�سباط  »دي�سكن«،  ال�سهيوين  ال�ساباك  جهاز  رئي�ض  با�ستقبال  اأو�سلو  فريق  �سلطة  من 
اآخرين من جي�ض االحتالل واأجهزته االمنية، يف مقر الرئا�سة يف رام اهلل ويف مقار االأجهزة 

االأمنية الفل�سطينية يف جنني وغريها. 
وال�سرفاء من  الفل�سطينية  املقاومة  االأمني مع االحتالل ال�ستهداف  التن�سيق  نعد  اإننا 
ب�سعة وطعنة غادرة يف ظهر  اأمن االحتالل وم�ستوطنيه..، جرمية  اأبناء �سعبنا، وحلماية 
ال�سعب الفل�سطيني الذي يتعر�ض الأب�سع عمليات التنكيل، واالعتقال، والقتل، واالإبعاد على 

يد اأولئك ال�سباط ال�سهاينة.
اإننا يف حركة حما�ض نطالب بوقف جرمية التن�سيق االأمني مع االحتالل، التي حّولت 
اأوهام  مقابل  االحتالل  خدمة  يف  اأمني  مقاول  اإىل  االأمنية  واأجهزتها  اأو�سلو  فريق  �سلطة 

�سيا�سية، ومنافع �سخ�سية على ح�ساب اأمن وحقوق ال�سعب الفل�سطيني. 

املكتب الإعالمي
الثنني 30 رجب 1431 هـ / املوافق 12 متوز/يوليو 2010 م
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بتاريخ 2010/8/2م:

��ستمر�ر حمالت �لعتقال �ل�سيا�سي يف �ل�سفة �لغربية

من بني �ملعتقلني �مر�أة ونا�سطان حقوقيان

الثنني، 02 اأغ�سط�س 2010 09:30  
املرجع: 2010/67

يدين املركز الفل�سطيني حلقوق االإن�سان ا�ستمرار تنفيذ حمالت االعتقال التع�سفي �سد 
اأن�سار حركة )حما�ض( من قبل اأجهزة االأمن الفل�سطينية يف ال�سفة الغربية واحتجازهم، 
تلك احلمالت عدة مواطنني يف مدينتي  اآخر  للقانون. وطالت  واإ�ساءة معاملتهم، خالفًا 
ونا�سطان حقوقيان.  واالأربعني من عمرها،  الثالثة  �سيدة يف  بينهم  ورام اهلل، من  نابل�ض 
اأعمال  عن  بالكف  االأمنية  واالأجهزة  الفل�سطينية  الوطنية  لل�سلطة  دعوته  املركز  ويكرر 
االعتقال التع�سفي، واالإفراج الفوري عن كافة املعتقلني ال�سيا�سيني، واإغالق ملف االعتقال 

ال�سيا�سي نهائيًا. 

وا�ضتنادًا لتحقيقات املركز حول العتقالت الأخرية:
املواطن  املوافق 2010/7/31، و�سل  ال�سبت  يوم  ال�ساعة 8:00 �سباح  ٭ ففي حوايل 
مدينة  يف  العامة  املخابرات  جهاز  مقر  اإىل  عامًا،   35 )البيتاوي(؛  خ�سرّي  حامد  اإ�سالم 
حوايل  ويف  ال�سابق.  اليوم  يف  املذكور  اجلهاز  قبل  من  م�سبق  ا�ستدعاء  على  بناء  نابل�ض، 
اإىل منزل عائلته يف حي  وعاد  التحقيق معه،  بعد  �سبيله  اأُخلَي  الظهر  بعد  ال�ساعة 3:00 
ال�ساحية، جنوبي املدينة. وبعد حوايل ع�سر دقائق من عودته، ح�سرت �سيارة تابعة جلهاز 
االأمن الوقائي، ترجل منها عدة اأ�سخا�ض، وقاموا باقتياد املواطن املذكور اإىل مقر اجلهاز 

دون مذكرة اعتقال، واحتجازه حتى �سدور هذا البيان. 
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٭ ويف حوايل ال�ساعة 7:30 م�ساء اليوم املذكور اأعاله، تلقى القا�سي ال�سرعي حامت 
اأفراد جهاز املخابرات العامة  اأحد  حامد خ�سرّي )البيتاوي(؛ 38 عامًا، ات�سااًل من قبل 
على هاتفه املحمول يبلغه ب�سرورة ح�سور �سقيقيه: ن�سر، 33 عامًا؛ واأحمد، 28 عامًا؛ اإىل 
اإىل مقر اجلهاز، حيث جرى  املذكوران  توجه  الفور  نابل�ض. وعلى  مقر اجلهاز يف مدينة 
نقل اأحمد اإىل �سجن جنيد على الفور، بينما جرى اإخالء �سبيل ن�سر، وُطِلَب منه مراجعة 
اجلهاز  يراجع  ن�سر  يزال  وال   .2010/8/2 املوافق  االأح��د  التايل،  اليوم  �سباح  اجلهاز 
القا�سي  من  العامة  املخابرات  جهاز  وطلب  كما  البيان.  هذا  �سدور  حتى  يوميًا  املذكور 
اأحمد  اأن  اإىل  ي�سار  املوافق 2010/8/3.  الثالثاء  البيتاوي مراجعته غدًا،  ال�سرعي حامت 
البيتاوي �سحفي ويعمل يف موؤ�س�سة الت�سامن الدويل حلقوق االإن�سان يف مدينة نابل�ض، وهو 

باحث متخ�س�ض يف �سوؤون االأ�سرى. 
٭ ويف حوايل ال�ساعة 9:30 �سباح يوم ال�سبت املذكور اأعاله، و�سلت املواطنة )ح.ع( 
اإىل مقر جهاز االأمن الوقائي يف مدينة نابل�ض بناء على ا�ستدعاء ت�سلمته يف اليوم ال�سابق. 
رغم  �سيئة،  ظ��روف  يف  �ساعات  لعدة  �سيقة  زنزانة  يف  املذكورة  املواطنة  احتجاز  جرى 
تعر�سها حلالة تقيوؤ ا�ستمرت عدة �ساعات، قبل اإخالء �سبيلها، ونقلها من قبل ذويها اإىل 

م�ست�سفى االإحتاد الن�سائي يف املدينة.

وذكرت املواطنة )ح.ع( يف اإفادتها لباحث املركز ما يلي:
»... جل�ست على كر�سي ملدة خم�ض دقائق، وبعد ذلك اأدخلتني اإحدى بنات جهاز االأمن 
الوقائي اإىل زنزانة طولها مرت ون�سف املرت، فيها �سباك عايل جدًا ال يتعدى طوله 20�سم، 
وبعد  املرحا�ض،  اإىل  واأخذتني  ناديتها، فح�سرت،  التقيوؤ،  اأريد  باأنني  �ساعة �سعرت  وبعد 
لها  فقال  ناديتها،  اأخرى  دقائق  بعد خم�ض  الزنزانة.  اإىل  اأخرى  مرة  اأعادتني  تقياأت  اأن 
ال�سابط اأجل�سيها يف غرفة بجانب املرحا�ض. بقيت على هذه احلال �ساعتني، وبعد ذلك 
ح�سر حمقق وطلب مني االعرتاف بكل ما �سيوجهه من تهم يل واأنا يف حالة �سيئة جدًا. 
ووجه يل تهمة اإح�سار اأموال من اخلارج، وعندما نفيت التهمة، طلب املحقق اإعادتي اإىل 
الزنزانة حتى اأتعفن، وزودوين بكي�ض بال�ستيك حتى اأتقياأ فيه. ويف حوايل ال�ساعة 2:30 
بعد الظهر، عر�سوين على طبيب، وبناء على تعليماته مت اإطالق �سراحي يف حوايل ال�ساعة 
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3:30 م�ساًء. عدت اإىل منزيل، وقام اأهلي بنقلي اإىل م�ست�سفى االإحتاد الن�سائي للعالج«. 
يف  املذكورة  املواطنة  منزل  اقتحمت  قد  كانت  املذكور  اجلهاز  من  قوة  اأن  اإىل  ي�سار 
اأعمال  اأفرادها  واأجرى   ،2010/7/29 املوافق  اخلمي�ض  يوم  م�ساء   3:00 ال�ساعة  حوايل 
تفتي�ض مبحتوياته دون اإبراز مذكرة بذلك، و�سادروا جهاز حا�سوب وعدة اأقرا�ض مدجمة. 
اجلمعة  يوم  م�ساء   8:30 ال�ساعة  ثانية يف حوايل  مرة  املنزل  اجلهاز  اأف��راد  واقتحم  كما 
املوافق 2010/7/30، واأجروا اأعمال تفتي�ض مماثلة دون اكرتاث بطلب املواطنة املذكورة 

اإبراز مذكرة بذلك. 
٭ ويف حوايل ال�ساعة 11:30 م�ساء يوم ال�سبت املوافق 2010/7/31، ح�سرت �سيارة 
تابعة جلهاز املخابرات العامة اإىل منزل عائلة املواطن خالد حممد اأبو البها، 36 عامًا، يف 
بلدة بيتونيا، غربي مدينة رام اهلل. طلب اأفراد اجلهاز من املواطن املذكور مرافقتهم اإىل 
مقر اجلهاز ملدة �ساعة، ومل يعد اإىل منزل عائلته منذ ذلك التاريخ. ي�سار اإىل اأن املعتقل 
لدى  مرات  اعتقاله عدة  وجرى  �سابقًا،  ال�سجني  اأن�سار  مدير جمعية  ي�سغل  كان  املذكور 

قوات االحتالل واالأجهزة االأمنية الفل�سطينية. 
املركز الفل�سطيني حلقوق االإن�سان اإذ يجدد اإدانته لالعتقال ال�سيا�سي، وما يرافقه من 

ممار�سة جرائم التعذيب بحق املعتقلني، فاإنه:
 ،1999 فرباير   20 بتاريخ  ال�سادر  الفل�سطينية  العليا  العدل  حمكمة  بقرار  يذكر   )1
التنفيذية احرتام  ال�سيا�سي، واأن على جميع اجلهات  والقا�سي بعدم م�سروعية االعتقال 

قرار املحكمة واالمتناع عن ممار�سة االعتقاالت ال�سيا�سية غري امل�سروعة.
2( يوؤكد اأن عمليات االعتقال ينظمها القانون الفل�سطيني وتقع يف اخت�سا�ض ماأموري 
واإ�سراف  الأوام��ر  مبا�سرة  يخ�سعون  واأنهم  املدنية  ال�سرطة  وقوامهم  الق�سائي  ال�سبط 

النائب العام. 
االأمن  اأجهزة  اأيدي  على  ال�سيا�سيني  املعتقلني  جميع  عن  الفوري  باالإفراج  يطالب   )3

الفل�سطينية يف ال�سفة الغربية.
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بتاريخ 2010/8/24م:

ت�ضريح �ضحفي:
�لعتقالت �ل�سيا�سية يف �ل�سفة �لغربية ثمرة  خبيثة ل�ستئناف �ملفاو�سات

وللتن�سيق �لأمني مع �لحتالل

رعية فجر  تها اأجهزة اأمن حكومة فيَّا�ض غري ال�سَّ تعقيبًا على حملة االعتقاالت التي �سنَّ
ح  اليوم االأربعاء بحق الع�سرات من اأبناء حركة حما�ض واأن�سارها يف ال�سفة الغربية..، �سرَّ

م�سدر م�سوؤول يف حركة حما�ض مبا يلي:
الع�سرات  طالت  التي  واخلطف  االعتقاالت  حملة  ة  ب�سدَّ ندين  حما�ض  حركة  يف  اإننا 
من اأبناء احلركة واأن�سارها يف ال�سفة الغربية..، ونعدُّ اقتحاَم اأجهزة اأمن �سالم فيَّا�ض 
اب املجل�ض الت�سريعي، واعتقاَل عدٍد من اأبنائهم واأقاربهم اعتداًء على  مكاتب ومنازل نوَّ

رعية الفل�سطينية. رموز ال�سَّ
كما نعدُّ تلك احلملة امل�سعورة �سد اأهلنا و�سعبنا يف ال�سفة الغربية، ا�ستحقاقًا عاجاًل 
قبيل انطالق املفاو�سات العبثية يف وا�سنطن، وثمرة خبيثة ل�سيا�سة ونهج التن�سيق االأمني 
مع االحتالل باإ�سراف اجلرنال االأمريكي »كيث دايتون«، وذلك حر�سًا على اأمن االحتالل، 

وراحة م�ستوطنيه يف ال�سفة الغربية. 
رعية وحممود عبا�ض رئي�ض ال�سلطة  اإننا يف حركة حما�ض نطالب حكومة فيا�ض غري ال�سَّ
عن  كاملة  امل�سوؤولية  نحّملهما  كما  الوطني،  غري  النهج  هذا  عن  بالكف  واليته،  املنتهية 
ال�سيا�سيني يف  املعتقلني  وعن جميع  عنهم،  الفوري  لالإفراج  وندعوهما  املعتقلني،  �سالمة 

�سجون �سلطة فريق »اأو�سلو«.
املكتب الإعالمي

الثالثاء 14 رم�سان 1431هـ/ املوافق 24 اآب/اأغ�سط�س 2010 م
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بتاريخ 2010/8/25م:

�ملركز �لفل�سطيني حلقوق �لإن�سان يدين �عتد�ء �أفر�د من جهاز �ملخابر�ت �لعامة
على موظفي موؤ�س�سة »�حلق« يف ر�م �هلل

اخلمي�س، 26 اأغ�سط�س 2010 12:00  
املرجع: 2010/76

العامة  املخابرات  جهاز  من  اأف��راد  اعتداء  االإن�سان  حلقوق  الفل�سطيني  املركز  يدين 
على موظفي موؤ�س�سة »احلق« يف مدينة رام اهلل يوم اأم�ض، االأربعاء املوافق 2010/8/25، 
للقوى  اجتماع  اإف�سال  على  العامة  املخابرات  جهاز  اإق��دام  بتوثيق  منهم  عدد  قيام  اأثناء 
ال�سيا�سية الفل�سطينية، ومنظمات املجتمع املدين الفل�سطينية لالحتجاج على قرار ال�سلطة 
الفل�سطينية امل�ساركة يف املفاو�سات املبا�سرة مع حكومة اإ�سرائيل.  ويطالب املركز احلكومة 
الفل�سطينية يف رام اهلل باحرتام احلريات العامة، و�سمان احرتام عمل موؤ�س�سات حقوق 

االإن�سان، وتوفري احلماية الأطقمها. 
وا�ستنادًا ملا اأفادت به موؤ�س�سة »احلق«؛ وم�سوؤول الربامج فيها، و�سام اأحمد، 33 عامًا، 
اأثر  »احلق« من مكاتبهم  اأعاله، خرج عدد من موظفي  املذكور  اليوم  �ساعات ظهر  ففي 
�سماعهم الأ�سوات �سجيج اآتية من ناحية ال�سارع العام، وتوافر معلومات تفيد باإقدام جهاز 
املجتمع  ومنظمات  الفل�سطينية،  ال�سيا�سية  للقوى  اجتماع  اإف�سال  على  العامة  املخابرات 
املدين الفل�سطينية كان من املزمع عقده يف قاعة الكني�سة الربوت�ستانتية، املقابلة ملكاتب 
اأعلن عنها بني ال�سلطة  املوؤ�س�سة، وذلك للتداول يف املوقف من املفاو�سات املبا�سرة التي 
»احلق«،  يف  الربامج  م�سوؤول  توجه  االأثناء،  هذه  يف  االإ�سرائيلية.   واحلكومة  الفل�سطينية 
و�سام اأحمد، 33 عامًا، لتوثيق ما يدور يف ال�سارع بوا�سطة كامريا الفيديو، فتعر�ض لل�سرب 
من قبل �سخ�ض يرتدي زيًا مدنيًا، تبني الحقًا اأنه اأحد اأفراد جهاز املخابرات العامة، حيث 
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الكامريا  ا�ستعادة  من  و�سام  اإن متكن  وبعد  االأر���ض.   على  ورميها  منه  الكامريا  اأخذ  مت 
وال�سوؤال عن �سبب منعه من الت�سوير متت حما�سرته من قبل ما يزيد عن ع�سرة عنا�سر 
تابعني جلهاز املخابرات العامة، وتعر�سوا له بال�سرب على الراأ�ض والرقبة، وانتزعوا منه 

الكامريا مرة ثانية، ودفعوه جانبًا.  
الر�سد  دائ��رة  م�سوؤولة  اهلل،  عطا  نينا  ال�سيدة  على  احلادثة  خالل  االعتداء  مت  كما 
اأدى  اأفراد املخابرات من االعتداء على زميلها، ما  التي تدخلت ملنع  والتوثيق يف »احلق« 
اأفراد اجلهاز املذكور، ونقلت على  اأحد  اإ�سابتها بجراح يف القدم حينما دا�ض عليها  اإىل 
اإثرها اإىل م�ست�سفى جمعية الهالل االأحمر الفل�سطيني الكائن يف رام اهلل لتلقي العالج.  
اأفراد  لبع�ض  توجه  جبارين،  �سعوان  ال�سيد  املوؤ�س�سة،  مدير  اأنه  »احلق«  م�سادر  وذكرت 
ال�سرطة الذين تواجدوا يف املكان بال�سوؤال عن مكان وجود الكامريا، فتم اإبالغه من قبل 

اأحد ال�سباط اأنها بحوزة اأفراد املخابرات العامة.
خ�سم  يف  جاء  قد  باالأم�ض  احلق  موؤ�س�سة  موظفي  على  االعتداء  حادث  اأن  اإىل  ي�سار 
االعتداءات التي رافقت اعرتا�ض االأجهزة االأمنية يف رام اهلل مل�سرية �سلمية �سارك فيها 
اأع�ساء يف اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير واالأمناء العامون لعدد من االأحزاب والف�سائل 
ال�سيا�سية وقادة املجتمع املدين و�سخ�سيات م�ستقلة، دعت اإليها جلنة املتابعة لالحتجاج 
اإ�سرائيل،  حكومة  مع  املبا�سرة  املفاو�سات  يف  امل�ساركة  الفل�سطينية  ال�سلطة  قرار  على 
ومنعهم من اإقامة موؤمتر �سحفي كان مزمع عقده يف قاعة الكني�سة الربوت�ستانتية، واعتقال 

اأحد اأع�ساء اللجنة التنفيذية.  
ويف �سوء ذلك، فاإن املركز الفل�سطيني حلقوق االإن�سان:

1- يدين ب�سدة اعتداء عنا�سر جهاز املخابرات العامة على موظفي موؤ�س�سة »احلق« 
وم�سادرة كامريا الت�سوير اخلا�سة باملوؤ�س�سة. 

االأمن  اأجهزة  قبل  من  االإن�سان  حقوق  موؤ�س�سات  عمل  احرتام  �سرورة  على  يوؤكد   -2
الفل�سطينية، و�سمان توفري احلماية للعاملني فيها، ويف كل الظروف. 

التجمع  واحلق يف  التعبري  على احلق يف حرية  االعتداءات  تكرار  اإىل  بقلق  ي�سري   -3
حلقوق  الدولية  واملواثيق  االأ�سا�سي  القانون  مبوجب  مكفوالن  اأنهما  على  ويوؤكد  ال�سلمي، 

االإن�سان.
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بتاريخ 2010/9/1م:

ت�ضريح �ضحفي:
حملة �لعتقالت �مل�سعورة �لتي تنفذها �أجهزة �أمن عبا�ض - فّيا�ض

 ملطاردة �أبطال عملية �خلليل جرمية وطنية

تعقيبًا على قيام اأجهزة اأمن عبا�ض باعتقال املئات من اأبناء �سعبنا يف اخلليل بحثًا عن 
ح م�سدر م�سوؤول يف حركة حما�ض مبا يلي: منفذي عملية اخلليل البطولية باالأم�ض؛ �سرَّ

اإننا يف حركة حما�ض ندين ب�سدة حملة االعتقاالت ال�سر�سة التي تقوم بها اأجهزة اأمن 
العملية  ذوا  نفَّ الذين  ام؛  الق�سَّ اأبطال كتائب  الغربية بحثًا عن  ال�سفة  ا�ض - فيا�ض يف  عبَّ
للن�سيج  االإج��راءات جرمية وطنية، و�سربًا  تلك  ونعدُّ  الثالثاء،  اأم�ض  البطولية يف اخلليل 

الوطني الفل�سطيني الداخلي، وان�سياعًا الإمالءات االحتالل، وخدمًة الأمنه.
واختطاف  اعتقال  يف  ا�ض  عبَّ اأم��ن  اأجهزة  م�سارعة  ن�ستهجن  حما�ض  حركة  يف  اإننا 
توفري  من  بداًل  امل�ستوطنني،  وحياة  اأمن  على  حفاظًا  �سعبنا  اأبناء  من  املئات  وا�ستدعاء 
يف  ف�سادًا  يعيثون  الذين  امل�ستوطنني  قطعان  اعتداءات  من  الفل�سطيني  ل�سعبنا  احلماية 
حمافظة اخلليل وعموم ال�سفة الغربية؛ من خالل قتلهم العديد من الفل�سطينيني االآمنني، 

واعتدائهم املتكّرر على مزارعهم وممتلكاتهم، وحرقهم العديد من امل�ساجد.
اأي  اإننا يف حركة حما�ض ندعو العاملني يف االأجهزة االأمنية يف ال�سفة الغربية اإىل النَّ
االأمني  التن�سيق  اأ�سكال  كل  ورف�ض  ال�سهاينة،  �سيا�سات وخمططات  تنفيذ  باأنف�سهم عن 
مع العدو، ورف�ض امل�ساركة يف �سيا�سة االعتقال واالختطاف التي ال تخدم �سوى االحتالل، 
والوقوف اإىل جانب جماهري �سعبنا الفل�سطيني يف مواجهة االحتالل وقطعان املغت�سبني..

املكتب الإعالمي
الأربعاء 22 رم�سان 1431 هـ/ املوافق 1 اأيلول/�سبتمرب 2010 م
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بتاريخ 2010/9/15م:

��ستمر�ر حمالت �لعتقال �ل�سيا�سي يف �ل�سفة �لغربية

الأربعاء، 15 �سبتمرب 2010 12:00  
املرجع: ٨1/2010

يدين املركز الفل�سطيني حلقوق االإن�سان ا�ستمرار تنفيذ حمالت االعتقال التع�سفي �سد 
اأن�سار حركة )حما�ض( من قبل اأجهزة االأمن الفل�سطينية يف ال�سفة الغربية واحتجازهم، 
من  املواطنني  ع�سرات  احلمالت  تلك  اآخ��ر  وطالت  للقانون.  خالفًا  معاملتهم،  واإ�ساءة 
حمافظة اخلليل، جنوب ال�سفة الغربية، ا�ستمرارًا حلملة االعتقال الع�سوائية التي طالت 
الع�سرات من كوادر حركة حما�ض يف ال�سفة الغربية يف اأعقاب عملية اخلليل.  ويكرر املركز 
دعوته لل�سلطة الوطنية الفل�سطينية واالأجهزة االأمنية بالكف عن اأعمال االعتقال التع�سفي، 

واالإفراج الفوري عن كافة املعتقلني ال�سيا�سيني، واإغالق ملف االعتقال ال�سيا�سي نهائيًا.  
ووفقا لتحقيقات املركز، فقد ا�ستاأنفت اأجهزة االأمن الفل�سطينية، وبخا�سة جهاز االأمن 
الوقائي، وجهاز املخابرات العامة، ومب�ساندة قوات االأمن الوطني، ع�سية عيد الفطر وخالل 
اأيامه، حمالت االعتقال �سد ن�سطاء واأن�سار حركة )حما�ض( يف حمافظة اخلليل. ومتكن 
على  مواطنًا   )60( اعتقال حوايل  وتوثيق  ر�سد  من  املا�سية  الثالثة  االأيام  املركز خالل 
يد اجلهازين املذكورين. و�سملت حملة االعتقال اجلديدة جتارًا وطلبة واأ�ساتذة جامعيني 
وموظفني وموؤذنني ومهنيني خمتلفني ومعلمني ون�سطاء يف جمعيات خريية. وي�سري املركز 
اأغلبية من اعتقلوا يف كافة احلمالت االأخرية، منذ نهاية �سهر متوز/يوليو وحتى  اإىل اأن 
حماميهم.  اأو  ذويهم  من  اأي  ومقابلة  زيارة  من  حمرومني  يزالون  ال  البيان،  هذا  �سدور 
اعتقالهم  عقب  املعتقلني  بع�ض  معاملة  اإ�ساءة  االأولية  واملعلومات  املالحظات  اأكدت  فيما 

واحتجازهم.



الكتاب الأ�سود )4(424 

وتاأتي هذه احلملة ا�ستمرارًا حلملة االعتقال التي نفذتها االأجهزة االأمنية الفل�سطينية 
يف اأعقاب العملية امل�سلحة التي نفذت بتاريخ 31 اأغ�سط�ض 2010،  واأ�سفرت عن مقتل اأربعة 
حلركة  امل�سلح  )اجلناح  الق�سام  كتائب  تنفيذها  عن  امل�سئولية  واأعلنت  امل�ستوطنني،  من 
حما�ض(.  وقد طالت تلك احلملة نحو 150 من كوادر حركة حما�ض ومنا�سريها يف خمتلف 

حمافظات ال�سفة الغربية.
املركز الفل�سطيني حلقوق االإن�سان اإذ يجدد اإدانته لالعتقال ال�سيا�سي، وما يرافقه من 

ممار�سة جرائم التعذيب بحق املعتقلني، فاإنه:
 ،1999 فرباير   20 بتاريخ  ال�سادر  الفل�سطينية  العليا  العدل  حمكمة  بقرار  يذكر   -1
التنفيذية احرتام  ال�سيا�سي، واأن على جميع اجلهات  والقا�سي بعدم م�سروعية االعتقال 

قرار املحكمة واالمتناع عن ممار�سة االعتقاالت ال�سيا�سية غري امل�سروعة.
2- يوؤكد اأن عمليات االعتقال ينظمها القانون الفل�سطيني وتقع يف اخت�سا�ض ماأموري 
واإ�سراف  الأوام��ر  مبا�سرة  يخ�سعون  واأنهم  املدنية  ال�سرطة  وقوامهم  الق�سائي  ال�سبط 

النائب العام. 
االأمن  اأجهزة  اأيدي  على  ال�سيا�سيني  املعتقلني  الفوري عن جميع  باالإفراج  يطالب   -3

الفل�سطينية يف ال�سفة الغربية.
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بتاريخ 2010/9/18م:

�حلق و�مليز�ن ي�ستنكر�ن ��ستمر�ر حملة �لعتقالت �ل�سيا�سية يف �ل�سفة �لغربية
ويطالبان بالوقف �لفوري للحملة و�لإفر�ج عن �ملوقوفني

توا�سلت حملة االعتقاالت التي �سنتها االأجهزة االأمنية يف ال�سفة الغربية وطالت املئات 
من ن�سطاء ومنا�سري حركة حما�ض. وبح�سب ر�سد باحثوا موؤ�س�سة احلق فقد جتاوز عدد 
املعتقلني 500 معتقاًل علمًا باأنه ال توجد اأرقام دقيقة حول العدد احلقيقي للمعتقلني، وال 
بعد  مبا�سرة  جديد  من  اعتقالهم  واأع��ادت  بع�سهم  عن  اأفرجت  االأمن  اأجهزة  واأن  �سيما 

اإجازة العيد.
هذا وعلى الرغم من دائرة االإدانة واال�ستنكار الوا�سعة يف اأو�ساط املوؤ�س�سات احلقوقية 
وقوى املجتمع املدين الفل�سطيني واملوؤ�س�سات الدولية ذات العالقة، اإال اأن حملة االعتقاالت 
توا�سلت يف جتاهل تام للقانون الفل�سطيني وحمدداته والمباالة مبوقف املوؤ�س�سات احلقوقية 

وقوى املجتمع املدين االأخرى.
وقوع  فور  اأي   ،2010/08/31 الثالثاء  م�ساء  منذ  �سرعت،  االأمنية  االأجهزة  وكانت 
العملية الع�سكرية يف اخلليل التي تبنتها حركة حما�ض واأ�سفرت عن مقتل اأربعة م�ستوطنني، 
وطالت احلملة مدن  الفطر،  عيد  اأيام  ا�ستمرت حتى خالل  متوا�سلة  اعتقاالت  يف حملة 

ال�سفة الغربية كافة.
عليها  ين�ض  التي  االإج���راءات  اإت��ب��اع  دون  تتم  االعتقال  عمليات  اأن  ذك��ره  واجل��دي��ر 
القانون الفل�سطيني، وال �سيما قانون االإجراءات اجلزائية رقم )3( ل�سنة 2001 وتنتهك 
اأب�سط حقوق االإن�سان حيث ال يبلغ املعتقلون بالتهم املن�سوبة اإليهم وال يبلغ ذويهم باأماكن 

احتجازهم اأو التهم املن�سوبة اإليهم.
ظروف  يف  وو�سعوا  لل�سبح  تعر�سوا  عنهم  اأف��رج  من  ب��اأن  امليدانية  املعلومات  وت�سري 
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احتجاز قا�سية، يف خمالفة ملا ورد يف قانون االإجراءات اجلزائية رقم )3( ل�سنة 2001 ال 
�سيما ما تن�ض عليه املادة )29( »ال يجوز القب�ض على اأحد اأو حب�سه اإال باأمر من اجلهة 
اأو  بدنيًا  اإي��ذاوؤه  يجوز  وال  كرامته  يحفظ  مبا  معاملته  جتب  كما   ، قانونًا  بذلك  املخت�سة 
القانون  من   )11( امل��اده  عليه  تن�ض  ما  االأم��ن  اأجهزة  ممار�سات  تخالف  كما  معنويًا‹ 
االأ�سا�سي الفل�سطيني، ›احلرية ال�سخ�سية حق طبيعي وهي مكفوله وال مت�ض .... وال يجوز 
القب�ض على اأحد اأو تفتي�سه اأو حب�سه اأو تقييد حريته باأي قيد اأو منعه من التنقل اإال باأمر 

ق�سائي وفقا الأحكام القانون...«.
عنفًا،  اأك��رث  بو�سائل  لتعذيب  املوقوفني  خ�سوع  احتمال  من  يتخوفان  وامليزان  احلق 
وي�ستنكران ا�ستمرار جتاهل تطبيق القانون من قبل العديد من االأجهزة االأمنية، وا�ستمرار 
حق  واأهمها  املختلفة  الفل�سطينية  القوانني  عليها  ن�ست  التي  واحلريات  احلقوق  انتهاك 
االإن�سان بحفظ كرامته وحريته واحرتام حقوقه، وجعل مثل هذه احلقوق رهينة اخلالفات 
ال�سيا�سية، وهو ما يعمق القلق لدى املوؤ�س�ستني ويدفعهما ملوا�سلة التحذير من بلوغ و�سع 

البولي�سية‹. ›ال�سلطة 
مركز امليزان وموؤ�س�سة احلق واإمام ا�ستمرار وات�ساع حملة االعتقاالت فاإنهما يعربان 

عن ا�ستنكارهما ال�سديد ال�ستمرارها ويطالبان باالآتي:-
الذين  املعتقلني  عن  الفوري  االإف��راج  اإىل  اهلل  رام  يف  احلكومة  تبادر  اأن  �سرورة   -1
طالتهم احلملة الراهنة بالنظر لكون االعتقال �سيا�سي بالدرجة االأوىل وهو اعتقال تع�سفي 
الوطنية  ال�سلطة  اأرا�سي  يف  ال�سارية  للقوانني  جوهرية  خمالفات  من  عليه  انطوت  وملا 

الفل�سطينية.
2- �سرورة التحقيق يف عمليات االعتقال على اأن ي�سمل التحقيق ما رافقها، �سواء تعلق 
االأمر باالإجراءات التي اتبعت وما اإذا كان التوقيف مت بناء على مذكرات �سادرة عن جهات 

اخت�سا�ض اأم ال، واإذا ما تعر�ض املحتجزين للتعذيب واملعاملة القا�سية واملهينة.
اأوامر  3- �سمان احرتام القانون من الناحية االإجرائية؛ واجلهات املخت�سة باإ�سدار 

التوقيف والقب�ض والتفتي�ض.
4- �سبط مهام اإنفاذ القانون يف اجلهات املحددة وفقًا للقانون، و�سمان حما�سبة كل 

من يغت�سب ال�سالحيات واإحالة كل من يثبت جتاوزه للقانون للعدالة.
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بتاريخ 2010/9/21م:

ت�ضريح �ضحفي:
�ختطاف �لنائب عبد �لرحمن زيد�ن �عتد�ء على �ل�سرعية وخدمة لالحتالل

الت�سريعي  املجل�ض  يف  النائب  منزل  عبا�ض  اأم��ن  اأجهزة  اقتحام  جرمية  على  تعقيبًا 
حركة  يف  م�سوؤول  م�سدر  �سرح  واحتجازه..،  طولكرم  يف  زيدان  الرحمن  عبد  املهند�ض 

حما�ض مبا يلي: 
ا�ض،  اإنَّنا يف حركة حما�ض ندين اجلرمية النكراء التي ارتكبتها اأجهزة اأمن حممود عبَّ
باقتحامها فجر اليوم الثالثاء منزل النائب عن كتلة التغيري واالإ�سالح عبد الرحمن زيدان، 
اإبالغه  ة �ساعات، ومن ثمَّ  والعبث مبحتويات منزله ال�سخ�سية، واختطافه واحتجازه عدَّ
ر�سالة تهديد ل�سخ�سه، ونواب حركة حما�ض باملجل�ض الت�سريعي كافة باأن ال ح�سانة لهم 

بعد اليوم، و التهديد با�ستخدام القوة �سدهم.
نا ننظر بخطورة بالغة لهذا الت�سّرف الهمجي بحق اأحد رموز ال�سرعية الفل�سطينية  اإنَّ
واليته،  املنتهية  عبا�ض  ونحّمل حممود  الوطنية،  ورموزه  الفل�سطيني  ال�سعب  واأحد ممثلي 
م�سوؤولية  نحّملهم  كما  الهمجي،  االعتداء  هذا  عن  الكاملة  امل�سوؤولية  االأمنية  واأجهزته 
امل�سا�ض برموز حركة حما�ض يف  و  الت�سريعي كافة،  املجل�ض  الأع�ساء  ال�سخ�سية  ال�سالمة 

ال�سفة الغربية.
نا ندعو اأع�ساء املجل�ض الت�سريعي وكافة القوى والف�سائل الفل�سطينية   اإىل اإدانة  واإنَّ
هذا االعتداء الهمجي و�سرورة التحّرك ال�سريع والت�سدي ملمار�سات تلك االأجهزة اخلارجة 

عن القانون واالأعراف الفل�سطينية.
املكتب الإعالمي

الثالثاء 12 �سوال 1431 هـ/ املوافق 21 اأيلول/�سبتمرب 2010 م
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بتاريخ 2010/9/21م:

حزب �ل�سعب �لفل�سطيني
ي�ستنكر �أي م�ض بح�سانة �لنو�ب وباحلريات �لعامة

الفل�سطيني  الت�سريعي  املجل�ض  باع�ساء  م�ض  اي  الفل�سطيني  ال�سعب  حزب  ا�ستنكر 
وح�سانتهم التي كفلها لهم القانون الفل�سطيني كنواب منتخبني عن ال�سعب الفل�سطيني.جاء 
ذلك يف تعقيب احلزب على ما جرى مع النائب عبد الرحمن زيدان اأم�ض 2010/9/20م.

ورف�ض احلزب اية تعديات على احلريات العامه واحلقوق التي يكفلها القانون للمواطن 
الفل�سطيني والتي تعك�ض لال�سف ال�سديد حالة التدهور التي و�سل اليها الو�سع الفل�سطيني 

الداخلي ب�سبب ا�ستمرار االنق�سام املدمر.
وقال احلزب ان اية انتهاكات او تعديات يف قطاع غزة ال تربر ممار�سة هذه االنتهاكات 

يف ال�سفة الغربية،ف�سال عن كونها مرفو�سه اينما وقعت.
وطالب احلزب الرئي�ض ابو مازن مبعاجلة الرتاجع املتزايد يف احرتام احلريات والزام 

كافة الهيئات الر�سمية باحرتام القانون.
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بتاريخ 2010/10/6م:

ت�ضريح �ضحفي:
�ملحاكم �ل�سيا�سية يف �ل�سفة �لغربية.. تخدم �لحتالل

وت�سع �لعر�قيل �أمام �مل�ساحلة �لوطنية

املا�سية  القليلة  االأيام  اأو�سلو يف  لفريق  التابعة  الع�سكرية  املحاكم  اإ�سدار  على  تعقيبًا 
من:  كلٍّ  �سد  ادرة  ال�سَّ االأحكاَم  اآخُرها  كان  �سجونها،  يف  خمتطفني  �سد  قا�سية  اأحكامًا 
الفتاح �سرمي )�سجن  ام، وعبد  الق�سَّ اأبو ذياب )�سجن 20عامًا(؛ من كوادر كتائب  عالء 
واحدًا(؛ من منا�سري حركة حما�ض..،  12عامًا(، وزوجته مريفت �سربي )�سجن عامًا 

ح م�سدر م�سوؤول يف حركة حما�ض مبا يلي: �سرَّ
ة هذه االأحكام ال�سيا�سية اجلائرة، ون�ستهجن �سدروها  اإننا يف حركة حما�ض ندين ب�سدَّ
هذه  ونعدُّ  غا�سم،  �سهيوين  احتالل  �سد  وعر�سهم  اأر�سهم  عن  يدافعون  مواطنني  بحق 
االأحكام �سيا�سية بامتياز، تخدم االحتالل واأمن م�ستوطنيه الذين يعبثون بال�سفة الغربية، 

كما اأنها تلقي بظالل �سلبية، وت�سع املزيد من العراقيل اأمام احلوار وامل�ساحلة الوطنية.
يد حممود عبا�ض ب�سرورة اإطالق �سراح املعتقلني ال�سيا�سيني، واإغالق  اإننا نطالب ال�سِّ
املقاومني  تطال  التي  ال�سيا�سية  واملحاكم  التع�سفية  االإج���راءات  ووق��ف  كافة،  ال�سجون 
واأن�سار برنامج املقاومة يف ال�سفة الغربية..، كما ندعو املوؤ�س�سات احلقوقية اإىل ال�سغط 
على ال�سلطة يف رام اهلل من اأجل اإطالق �سراح املعتقلني ال�سيا�سيني وحماية اأمن املواطنني.

املكتب الإعالمي
الأربعاء 27 �سوال 1431هـ

املوافق 6 ت�سرين الأول/اأكتوبر 2010م
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بتاريخ 2010/10/11م:

�ملركز �لفل�سطيني يدين عرقلة عمل طاقم قناة �لقد�ض �لف�سائية
من قبل جهازي �ل�سرطة و�ملخابر�ت �لعامة

الثنني، 11 اأكتوبر 2010 10:30  
املرجع: 2010/95

يدين املركز الفل�سطيني حلقوق االإن�سان اإقدام اأفراد من جهازي ال�سرطة الفل�سطينية 
مدينة  يف  ال�سحفي  الف�سائية  القد�ض  قناة  طاقم  عمل  عرقلة  على  العامة  واملخابرات 
اخلليل، جنوبي ال�سفة الغربية، يوم اجلمعة املا�سي، خالل تغطيتهم مل�سرية ت�سيع جثمان 
والتعبري  الراأي  �سارخًا على احلق يف حرية  اعتداًء  ي�سكل  ما  وهو  نت�سة،  ماأمون  املواطن 

وحرية العمل ال�سحفي املكفول د�ستوريًا ووفق املعايري الدولية حلقوق االإن�سان. 
نت�سة،  اأكرم  ال�سحفي  واإف��ادة  االإن�سان،  حلقوق  الفل�سطيني  املركز  لتحقيقات  ووفقًا 
مرا�سل قناة القد�ض الف�سائية، ففي حوايل ال�ساعة 11:45 من ظهر يوم اجلمعة املا�سي 
وكان  برتبة �سابط،  الفل�سطينية  ال�سرطة  اأحد عنا�سر  اأكتوبر 2010، اعرت�ض   8 املوافق 
ي�ستقل �سيارة �سرطة، طاقم قناة القد�ض الف�سائية املكون من: 1( املرا�سل ال�سحفي اأكرم 
بينما  نت�سة،  الغني  عبد  ال�سحفي  امل�سور  و3(  فن�سة؛  ماأمون  البث  مهند�ض   )2 النت�سة؛ 
الرباط،  م�سجد  من  بالقرب  املبا�سر  البث  لبدء  الفنية  التجهيزات  اإع��داد  يعملون  كانوا 
قتل على  الذي  نت�سة،  ماأمون  املواطن  ت�سييع جثمان  لنقل مرا�سم  �سمايل مدينة اخلليل، 
الطاقم  من  ال�سرطة  �سابط  طلب  ذات��ه.  اليوم  فجر  االإ�سرائيلي  االحتالل  ق��وات  اأي��دي 
احلر�ض.  �سرطة  مركز  اإىل  ومرافقته  البث  بوقف  اأمرهم  ثم  ومن  ال�سحفية،  بطاقاتهم 
ويف مركز ال�سرطة، �سادر اأفراد ال�سرطة من الطاقم ال�سحفي هواتفهم النقالة وقاموا 
باأنهم  واأبلغهم  ال�سباط  اأحد  ح�سر  ال�ساعة  حوايل  وبعد  الغرف،  اإحدى  يف  باحتجازهم 
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اأخرى  غري مطلوبني جلهاز ال�سرطة وانا جلهاز املخابرات العامة. وبعد انق�ساء �ساعة 
يف االنتظار ح�سر اأحد �سباط جهاز املخابرات العامة، وقام بنقل الطاقم ال�سحفي اإىل 
مقر جهاز املخابرات يف املدينة، حيث جرى احتجازهم يف غرفة. وبعد حوايل �ساعة اأي�سًا 
ح�سر اأحد �سباط املخابرات اإىل غرفة احتجاز الطاقم ال�سحفي واأبلغهم باأن هناك خطاأ 

ما وقع وباأنهم غري مطلوبني جلهاز املخابرات العامة، واأمر باإخالء �سبيلهم.
املركز الفل�سطيني حلقوق االإن�سان اإذ يدين عرقلة عمل طاقم قناة القد�ض الف�سائية، 

فاإنه:
1( ينظر بقلق اإىل ا�ستمرار تكرار االعتداءات على احلق يف حرية التعبري واحلريات 
واتخاذ   ، االإع��الم  وو�سائل  لل�سحفيني  احلماية  توفري  �سرورة  على  ويوؤكد  ال�سحفية، 
حرية  يف  احلق  على  تاأكيدًا  وذل��ك  بحرية،  عملهم  اأداء  من  لتمكينهم  الالزمة  التدابري 

التعبري واحلريات ال�سحفية. 
االأ�سا�سي  القانون  مبوجب  مكفول  والتعبري  ال��راأي  حرية  يف  احلق  اأن  على  يوؤكد   )2

الفل�سطيني واملواثيق الدولية حلقوق االإن�سان. 
3( يدعو اأجهزة االأمن الفل�سطينية الحرتام املعايري الدولية حلقوق االإن�سان، والقانون 

االأ�سا�سي لل�سلطة الوطنية الفل�سطينية، والقوانني ذات العالقة.
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بتاريخ 2010/10/20م:

ق�سيتان جديدتان �سمن �أكرث من مائة ق�سية يف عام 2010
عن مز�عم مبمار�سة �أجهزة �لأمن للتعذيب

اأن حتقق  الفل�سطينية  ال�سلطة  اإن على  اليوم  )القد�ض( - قالت هيومن رايت�ض ووت�ض 
على وجه ال�سرعة يف مزاعم تعذيب حمتجزين اثنني على مدار ال�سهر املا�سي ب�سجن يف 
اأريحا واأن ت�سمن مالحقة امل�سوؤولني عن هذه االإ�ساءات ق�سائيًا. هاتان الق�سيتان تعتربان 
من بني اأكرث من مائة حالة �ُسجلت هذا العام بوجود مزاعم تعذيب، طرف الهيئة امل�ستقلة 
حلقوق االإن�سان، وهي املراقب الر�سمي الفل�سطيني حلقوق االإن�سان، بحق اأجهزة االأمن يف 

ال�سفة الغربية. 
قب�سوا  قد   - الداخلية  وزارة  اأمام  امل�سوؤول   - الوقائي  االأمن  عنا�سر من جهاز  وكان 
على اأحمد �سلهب، فّني ال�سيارات البالغ من العمر 42 عامًا من اخلليل، يف 19 �سبتمرب/
اأيلول 2010، وقاموا باحتجازه حتى 16 اأكتوبر/ت�سرين االأول، اأواًل يف اخلليل ثم يف اأريحا. 
اإثر  اخلليل  يف  م�ست�سفى  اإىل  الوقائي  االأمن  م�سوؤولو  نقله  االأول،  اأكتوبر/ت�سرين   16 ويف 
م�ساعفات حلقت باإ�سابة �سابقة لديه يف عموده الفقري وحتت التاأثر باأزمة نف�سية حادة، 
قال ل� هيومن رايت�ض ووت�ض اإن �سببها كان التعذيب اأثناء االحتجاز. الرجل الثاين، م.ب.، 
الذي طلب عدم ذكر ا�سمه، مت القب�ض عليه يف 16 �سبتمرب/اأيلول واحُتجز بدايًة يف مركز 
احتجاز تابع لالأمن الوقائي يف اخلليل، ثم ُنقل اإىل اأريحا، حيث وعلى حد قوله، تعر�ض 
هيئة  قالت  بحما�ض.  �سلة  على  باأنهما  للرجلني  االتهام  توجيه  اأيام. مت   10 ملدة  للتعذيب 

حقوق االإن�سان اإن �سلهب و »م.ب.« هما اأول حالتني ملزاعم تعذيب يف �سجن اأريحا. 
يف  اأفريقيا  و�سمال  االأو�سط  ال�سرق  لق�سم  التنفيذي  املدير  نائب  �ستورك،  جو  وقال 
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هيومن رايت�ض ووت�ض: »تقارير تعذيب اأجهزة االأمن الفل�سطينية للمحتجزين م�ستمرة يف 
الظهور. والرئي�ض عبا�ض ورئي�ض الوزراء فيا�ض على دراية تامة باملوقف. وعليهما اأن يعمال 
على اإ�سالح حالة االإفالت من العقاب هذه واأن ي�سمنا مالحقة امل�سوؤولني عن االنتهاكات 

اأمام الق�ساء«. 
حلما�ض،  امل�سلح  اجلناح  الق�سام،  الدين  عز  كتائب  اأعلنت  اأغ�سط�ض/اآب،   31 ويف 
اأربعة م�ستوطنني يف منطقة اخلليل. وبعدها قامت  اأ�سفر عن مقتل  امل�سوؤولية عن هجوم 
تربطهم  �سالت  بوجود  لال�ستباه  اخلليل  يف  االأفراد  مئات  باحتجاز  الفل�سطينية  ال�سلطة 

بحما�ض. 
الفل�سطيني  القانون  اأن  ورغم  متع�سف.  ب�سكل  االآخر  والرجل  �سلهب  احتجاز  مت  وقد 
يتطلب قيام امل�سوؤولني القائمني بتنفيذ االعتقاالت باإظهار اأوامر التوقيف، فاإن من قاموا 
باالعتقاالت مل ُيظهروا اأوامر �سواء ل�سلهب اأو الرجل االآخر »م.ب.«، على حد قول الرجلني 

ل� هيومن رايت�ض ووت�ض. 
وقالت هيومن رايت�ض ووت�ض اإن ال�سلطة الفل�سطينية كانت مرتاخية للغاية يف مالحقة 
م�سوؤويل االأمن ال�سالعني يف مزاعم تعذيب واإ�ساءة معاملة املحتجزين. املالحقة الق�سائية 
املا�سي،  يوليو/متوز  يف  ع�سكرية  فل�سطينية  حمكمة  يف  متت  االآن  اإىل  املعروفة  الوحيدة 
وانتهت بتربئة خم�سة �سباط من جهاز املخابرت العامة من اخلليل، ُيزعم قيامهم بتعذيب 
هيثم عمرو مما اأودى بحياته، يف يونيو/حزيران 2009. و�سجل املحتجزون الفل�سطينيون 
�سبتمرب/ حتى  الثاين  يناير/كانون  من  االإن�سان  حقوق  هيئة  لدى  تعذيب  �سكوى   106
بال�سلطة  االأمن  اأجهزة  اأن  ُيزعم  للهيئة،  يونيو/حزيران 2007، طبقًا  اأيلول 2010. ومنذ 

الفل�سطينية م�سوؤولة عن وفاة ثمانية حمتجزين يف ال�سفة الغربية اأثناء احتجازهم. 
وقال �سلهب ل� هيومن رايت�ض ووت�ض اإن عنا�سر االأمن الوقائي دخلوا منزله الواقع على 
م�سارف اخلليل يف 15 �سبتمرب/اأيلول. ومل يكن �سلهب يف البيت، لكنه �سّلم نف�سه يف 19 
�سبتمرب/اأيلول يف مقر االأمن الوقائي يف اخلليل، حيث مت القب�ض عليه وتعر�ض لالحتجاز 
�سبتمرب/  21 يف  عليه،  القب�ض  من  �ساعة  واأربعني  ثماين  وبعد  �سبتمرب/اأيلول.   30 حتى 
»جمع  ب�  واتهمته  الع�سكري  العام  املحامي  اإىل  ال�سلطات  اأحالته  قوله،  حد  وعلى  اأيلول، 
ال�سلطة  و»العمل يف عك�ض اجتاه  اإىل حما�ض  اإ�سارة  قانونية«  االأموال ل�سالح جماعة غري 
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الفل�سطينية«. 
واأثناء احتجازه يف اخلليل، قّدم �سلهب لطبيب بال�سجن �سجالت طبيه ُتظهر اأنه يعاين 
من م�ساعفات يف العمود الفقري نتيجة للتعذيب، واأن االإ�سابة حلقت به عندما مت احتجازه 
القانوين  امل�ست�سار  االإن�سان  حقوق  هيئة  اأخطرت  �سبتمرب/اأيلول   21 ويف   .2008 عام  يف 
لالأمن الوقائي بحالة �سلهب. ورغم هذه ال�سجالت والتما�سات �سلهب، فقد نقله م�سوؤولو 
ال�سجن اإىل اأريحا، حيث قال له امل�سوؤولون مقدمًا اإنه �سيتعر�ض للتعذيب جمددًا ورف�سوا 

توفري امل�ساعدة الطبية له رغم تدهور حالته ال�سحية والنف�سية. 
وقابلت هيومن رايت�ض ووت�ض �سلهب يف م�ست�سفى يف اخلليل يف 17 اأكتوبر/ت�سرين االأول 
وراجعت �سجله الطبي املُدّون منذ احتجازه يف عام 2008، وي�سري اإىل وجود عدة متزقات 
يف عموده الفقري. والحظت هيومن رايت�ض ووت�ض اأنه على ما يظهر، ال ميكن ل�سلهب االآن 

ال�سري اأو اجللو�ض، واأنه يكاد يكون م�سابًا بال�سلل يف �ساقه اليمنى. 
وقامت ال�سلطات بنقل �سلهب من اخلليل اإىل مركز احتجاز وا�ستجواب االأمن الوقائي 
يف اأريحا يوم 30 �سبتمرب/اأيلول، حيث مت و�سعه يف احلب�ض االنفرادي، ومل ُي�سمح له طوال 
17 يومًا باالغت�سال اأو تغيري ثيابه. وقال �سلهب ل� هيومن رايت�ض ووت�ض اإن حار�ض ال�سجن 
�سيتعر�ض  �سلهب  اأن  مبا  �سرورية  املعلومات  هذه  اأن  مو�سحًا  ال�سحية،  حالته  عن  �ساأله 
لل�سبح، وهو اأحد اأ�سكال التعذيب، حيث يتم تقييد ال�سحايا يف اأو�ساع موؤملة ملدد طويلة. 
وعندما قال �سلهب للحار�ض اإنه مل يعد قادرًا على حتمل هذه املعاملة ب�سبب تعر�سه لل�سبح 
من قبل، رد احلار�ض باأن كل من ياأتي اإىل �سجن اأريحا يتعر�ض لل�سبح. وقام طبيب �سجن 
اأريحا بزيارة �سلهب يوم و�سوله، لكنه مل يقدم له العقاقري الطبية التي يتعاطاها ب�سكل 
دائم لعالج م�سكلته ال�سحية. وقام م�سوؤولو االأمن با�ستجواب �سلهب يوميًا، واأحيانًا ثالث 
مرات يف اليوم. وقال اإنه مل ُيجرب يف البداية على اتخاذ اأو�ساع موؤملة، لكنه كان يعاين من 
ال�سعوبة يف �سعود درجات ال�سلم اإىل حجرة اال�ستجواب، ب�سبب حالته ال�سحية املتدهورة. 
ويف اليوم ال�ساد�ض له يف اأريحا، على حد قوله، اأوثق احلرا�ض رباطه يف و�سع موؤمل ملدة 
�ساعتني. اأقعدوه يف مواجهة احلائط على مقعد بال�ستيكي �سغري بقوائم معدنية مربوطة 
بال�سال�سل اإىل اجلدار، بحيث مل يعد قادرًا على حتريك �ساقيه، واأوثقوا يديه وراء ظهره. 

وقال �سلهب اإنه مل يتحمل االأمل وتعر�ض النهيار ع�سبي. 
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اأول  من  بكثري  اأ�سواأ  االأمر  »كان  البدين:  اأمله  من  فاقم  قلقه  اأن  مو�سحًا  �سلهب  وقال 
مرة تعر�ست فيها للتعذيب، الأنهم كانوا يعرفون حالتي من البداية، وكان االأمل ياأتيني من 

الداخل واخلارج«. 
نقلت ال�سلطات �سلهب اإىل م�ست�سفى يف اأريحا تلك الليلة، لكن الطبيب قال ل�سلهب اإنه 
م�سطر للذهاب اإىل اخ�سائي لعالج اأمل الظهر واأعاد �سلهب اإىل ال�سجن. وهناك و�سعه 
احلرا�ض يف زنزانة اأخرى، حيث مكث فيها ملدة 10 اأيام. ومع عدم قدرته على ال�سري اأو 
الوقوف، كان ُيحمل اإىل املرحا�ض. ويف النهاية نقله االأمن الوقائي اإىل امل�ست�سفى االأهلي يف 

اخلليل يوم 16 اأكتوبر/ت�سرين االأول. 
االإن�سان  حقوق  هيئة  عليها  ح�سلت  التي  الطبية  ال�سجالت  من  بدعم   - �سلهب  قال 
الفل�سطيني، وهو جهة  العامة  اإن جهاز املخابرات  واطلعت عليها هيومن رايت�ض ووت�ض - 
اأمنية اأخرى، احتجزه ملدة 30 يومًا يف اأكتوبر/ت�سرين االأول 2008، وعّر�سه لل�سبح، مما 
الثاين  نوفمرب/ت�سرين  �سلهب يف  ال�سلطات عن  واأفرجت  بظهره.  اإ�سابات ج�سيمة  اأحلق 
التالية على  االأ�سابيع  امل�ست�سفى مرتني يف  الطبية اخلطرية، ودخل  ب�سبب م�سكلته   2008
خروجه. ومل يكن قادرًا على العودة اإىل عمله كفني �سيارات، ومن ثم مل يتمكن من حتمل 
ثمن اجلراحة املطلوبة حلالته. وتقدم �سلهب ب�سكوى لدى هيئة حقوق االإن�سان، والتي قامت 
يف 26 يوليو/متوز 2009 ب�سم ق�سيته اإىل ر�سالة بعثت بها اإىل الرئي�ض حممود عبا�ض ب�ساأن 

التعذيب يف �سجون االأمن الوقائي واملخابرات العامة. 
وقال جو �ستورك: »بعد عام من اإخطار الرئي�ض عبا�ض بتعر�ض ذلك الرجل للتعذيب 
وقامت  الطبية  الرعاية  من  الفل�سطينية  االأمنية  االأجهزة  االإعاقة، حرمته  تقارب  لدرجة 
بتعذيبه من جديد، ثم قامت باحتجازه ملدة اأيام بعد اأن �سّله االأمل واخلوف«. وتابع: »هذه 
الق�سية املوؤ�سفة هي النتيجة الوا�سحة الإخفاق ال�سلطة الفل�سطينية يف و�سع حد لالإفالت 

من العقاب على ما يتم ارتكابه من انتهاكات«. 
رباط  يوثقون  الوقائي  االأمن  عنا�سر  �ساهد  اإنه  ووت�ض  رايت�ض  هيومن  ل�  �سلهب  وقال 
حمتجزين اآخرين يف اأو�ساع �سبح كثرية يف �سجن اأريحا، واأن يف كل مرة يخرج من زنزانته 
تغمية  مع  ال�سبح،  اأو�ساع  يف  الرباط  موثوقني  رجال  خم�سة  اإىل  اأربعة  بني  ما  يرى  كان 
اأيديهم وراء ظهورهم، واإنه كان ي�سمع �سرخاتهم من ال�سباح حتى وقت  اأعينهم وربط 
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متاأخر من الليل. 
لكن  اخلليل،  ال�سيئة يف  للمعاملة  يتعر�ض  اإنه مل  ووت�ض  رايت�ض  هيومن  ل�  �سلهب  وقال 
اأربع ح�سايا  اأو�ساع ال�سجن حيث كان يف حجرة ومعه �ستة رجال اآخرين ولي�ض فيها غري 

للنوم، فاقمت من م�سكلة ظهره. 
وقابلت هيومن رايت�ض ووت�ض الرجل الثاين الذي قال اإنه تعر�ض لالحتجاز والتعذيب يف 
�سجن اأريحا يف نف�ض توقيت تواجد �سلهب فيه. قال »م.ب.« ل� هيومن رايت�ض ووت�ض اإن بعد 
قيام اأعوان االأمن الوقائي بالقب�ض عليه يف 16 �سبتمرب/اأيلول يف اخلليل، نقلوه اإىل مركز 
احتجاز اخلليل، حيث فح�سه طبيب. ثم اأحالته ال�سلطات اإىل املحامي الع�سكري العام، 
الفل�سطينية«. وزارت هيئة  ال�سلطة  ب� »العمل يف عك�ض توجه  الذي وعلى حد قوله، اتهمه 

حقوق االإن�سان ال�سجن يف 23 �سبتمرب/اأيلول والحظت وجود »م.ب.« هناك. 
ويف 30 �سبتمرب/اأيلول، نقل عنا�سر من االأمن الوقائي »م.ب.«  - ومعه �ستة اأو �سبعة 
رجال اآخرين - اإىل �سجن اأريجا، حيث مت و�سعه وحده يف حجرة حتت االأر�ض لي�ض فيها 
اإىل  نقلوه  احلرا�ض  اإن  »م.ب.«  قال  بحما�ض.  �سالته  يخ�ض  فيما  ا�ستجوبوه  ثم  فرا�ض، 
مدير ال�سجن، الذي قال له اإن ال�سجن »مذبح«، م�سيفًا: »�سوف ُتذبح. �سوف نقتلع عينيك 

ون�سّلك. �سوف تخرج من هنا على نقالة«. 
موؤملة،  اأو�ساع  »م.ب.« يف عدة  رباط  اأوثق احلرا�ض  التالية،  الع�سرة  االأيام  مدار  على 
وغّموا عينيه وربطوا يديه وراء ظهره، وكان يقف على قدميه لعدة �ساعات كل يوم. و�سمح 
حال  يف  فقط  رباطه  يفكون  وكانوا  �سباح،  كل  فقط  �ساعات   3 مدة  بالنوم  احلرا�ض  له 
رجال  �ساهد  اإنه  ووت�ض  رايت�ض  هيومن  ل�  »م.ب.«  وقال  لالأكل.  اأو  املياه  لدورة  ا�ستخدامه 
جهاز  اإىل  مربوطًا  كان  رجل  ومنهم  ال�سجن،  يف  تواجده  اأثناء  ال�سبح  اأو�ساع  يف  اآخرين 
لربط ظهر  ا�ستخدامه  ويتم  »البكرة«،  با�سم  الدائرة، معروف  �سكل ن�سف  يتخذ  تعذيب 

ال�سخ�ض اإليه يف و�سع موؤمل. 
اأكتوبر/ت�سرين االأول. كانت هذه هي ثاين مرة  اأفرجت ال�سلطات عن »م.ب.« يف 10 
ُيعتقل فيها »م.ب.«. و�سبق اأن قام عنا�سر االأمن الوقائي باحتجازه ملدة ثالثة اأ�سهر بني 
مايو/اأيار واأغ�سط�ض/اآب 2009، ومن تلك املدة �سهر يف احلب�ض االنفرادي. اأثناء احتجازه، 
قال »م.ب.« اإن وزنه نق�ض 40 كيلوغرامًا، واأنه اأ�سيب مب�ساعب يف التنف�ض واأمل حاد يف 
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الع�سالت. 
اأربعة  وفاة  على  الفل�سطينية  بال�سلطة  الداخلية  وزارة  ردت   2009 اأغ�سط�ض/اآب  ويف 
اأثناء االحتجاز باإ�سدار قرارات )قرار 149( قا�سية مبنع م�سوؤويل االأمن الوقائي  رجال 
من »امل�ساركة يف اأي نوع من اأنواع التعذيب«. وذكر امل�سوؤولون اإن 43 عن�سرًا من االأجهزة 
تاأديبهم ب�سبب ما ارتكبوه من  االأمنية - من بينهم عنا�سر من ال�سرطة املدنية - قد مت 

اإ�ساءات، لكن مل ين�سر امل�سوؤولون اأية معلومات اإ�سافية يف هذا ال�ساأن. 
وقالت هيومن رايت�ض ووت�ض اإن على ال�سلطة الفل�سطينية اأن جتري حتقيقات م�ستقلة يف 
مزاعم التعذيب واالأو�ساع يف ال�سجون، واأن تعلن النتائج على املالأ، وت�سمن مقا�ساة اأي 
م�سوؤول تظهر اأدلة على م�سوؤوليته عن االأمر بالتعذيب اأو الت�سامح معه اأو تنفيذه اأو التواطوؤ 
يف التعذيب باأي �سكل. كما قامت هيومن رايت�ض ووت�ض - التي وثقت عدة اإ�ساءات من قبل 
ال�سلطة الفل�سطينية بحق املحتجزين - بدعوة ال�سلطة الفل�سطينية اإىل فتح جميع مراكز 
املانحة  الدولية  االأط��راف  وعلى  االإن�سان.  حلقوق  امل�ستقلة  الهيئة  تفتي�ض  اأمام  االحتجاز 
على  علنًا  ت�سر  اأن   - االأوروب��ي  واالحت��اد  املتحدة  الواليات  ومنها   - الفل�سطينية  لل�سلطة 
حما�سبة امل�سوؤولني عن االنتهاكات بحق املحتجزين يف االأمن الوقائي واملخابرات العامة. 
فاإن هناك نحو 17 دولة ومنظمة دولية قامت  الدولية،  وطبقًا ملنظمة »كراي�س�ض غروب« 

بتمويل وتدريب قوات االأمن التابعة لل�سلطة الفل�سطينية منذ عام 2008.
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بتاريخ 2010/11/11م:

�إد�ر�ت �سنع �لقر�ر �لأمني �لفل�سطيني يف قب�سة CAI  و�ملو�ساد

اأبناء الأجهزة الأمنية ال�ضرفاء يا رجال اليا�ضر اأبو عمار..
يف ظل الذكرى ال�سنوية ال�ساد�سة على رحيل قائدنا واالأب الروحي يا�سر عرفات، ومن 
الذي قطعناه  والوفاء  والعهد  التي حملناها  واالأمانة  امللقاة على عاتقنا  امل�سوؤولية  منطلق 
املغروز يف  الثوري  العمل  والن�سال، ومن روح  الكفاح  امل�سوار ودرب  اأنف�سنا مبوا�سلة  على 
اأو�ساع  اإليه  اآلت  قلوبنا، نخاطبكم نحن اخوتكم ورفاقكم ال�سباط االأحرار الراف�سني ملا 
اأي  وال�سي  وال�ساباك  املو�ساد  من  عليها  م�سيطر  اأداة  اأ�سبحت  والتي  االأمنية،  موؤ�س�ساتنا 
اأجهزتنا  �سفوف  عن  االأوائ��ل  املن�سقني  نكون  اأن  اإال  فاأبينا  واملقاومة،  ال�سعب  لقمع  اأي��ه، 
االأمنية املخرتقة واأن نخرج من م�ستنقع العمالة واخليانة الذي نعمل به، ونلتحق يف ركب 
الن�سال واملقاومة �سد االحتالل االإ�سرائيلي وتهديداته وخمططاته واأتباعه من اجلوا�سي�ض 
والعمالء ال�ساقطني، ولرفع الظلم عن اأهلنا واأبناء �سعبنا، وعدم العبث يف مقدرات ال�سعب 
االأر�ض  على  اأ�سيلت  التي  الطاهرة  بالدماء  املعبق  الكفاحي  وم�سواره  واجنازاته  وتاريخه 
املقد�سة لت�سطر اأروع مالحم البطولة والفداء، فقد قررنا نحن اإخوتكم ال�سابط االأحرار 
اذرع  امتدت  اأن  بعد  لالن�سقاق،  دفعتنا  التي  بال�سورة  وو�سعكم  اأنف�سنا،  عن  باالإعالن 
واأ�سبحوا يتحكمون يف  اإىل دوائرنا وموؤ�س�ساتنا،  االأخطبوط االأمني االإ�سرائيلي االأمريكي 
وفقًا  الوطنية  البو�سلة  ويحرفون اجتاه  ويجندون هذا وذاك،  االأمنية،  املوؤ�س�سة  �سيا�سات 
اأي رجل  بها  يقبل  لن  اليوم حقائق يف غاية اخلطورة  نك�سف  فاإننا  واأجندتهم،  مل�سالهم 
وطني �سريف خمل�ض، وهذا ما دفعنا لالإن�سقاق، ونحن ل�سنا اأقلية، واالأيام القادمة �ستثبت 

لكم قولنا وفعلنا وعددنا، وحتى ال نطيل عليكم باحلديث نك�سف ونوؤكد على:
٭ الك�سف عن قيام كبار �سباط CIA بزيارة املقر العام للمخابرات واالأمن الوقائي 
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امل�سرتك والتن�سيق امل�سرتك بني االأمن الفل�سطيني واالأمن االإ�سرائيلي بتعليمات من كيث 
االإ�سرائيلية  الفل�سطينية  االأمنية  الغرف  اإدارة  وكيفية  مولر،  مايكل  مع  ثم  ومن  دايتون، 
امل�سرتكة، وكيفية جتنيد املنت�سبني للموؤ�س�سة االأمنية �سواء يف ال�سفة الغربية اأو قطاع غزة.
٭ الك�سف عن اإ�سراف �سباط من CIA لدورات م�سرتكة اأمنية فل�سطينية ا�سرائيلية 
اأبيب واالأردن ل�سباط كبار يف االأمن الوقائي واملخابرات واالأمن الوطني،  يف امريكا وتل 

�سنن�سر تفا�سيلها الحقًا.
ليلى  العامة  الدولية لال�ستخبارات  االإدارة  ال�سابطة يف  تعيني  اأ�سباب  الك�سف عن  ٭ 

غنام مبن�سب حمافظ رام اهلل.
غنام  حممد  العميد  مع  واجتماعه  حلم،  لبيت  ا�سكنازي  غابي  زيارة  عن  الك�سف  ٭ 
مدير عام خمابرات بيت حلم، والعقيد ح�سان ا�ستيه مدير االأمن الوقائي يف بيت حلم، 
والعقيد احمد جوابرة مدير االرتباط الع�سكري، واالتفاق على ت�سكيل وحدة اأمنية م�سرتكة 

ل�سرب املقاومة حتت بند مكافحة االإرهاب.
٭ الك�سف عن زيارة وفد اأمني ا�سرائيلي اإىل حمافظة قلقيلية برفقة مدير املخابرات 
العقيد اإح�سان الناظر، واالتفاق بني الطرفني على تبادل املعلومات االأمنية واإن�ساء وحدة 

ا�ستخباراتية م�سرتكة بني اجلانبني.
٭ الك�سف عن العالقة اجلن�سية بني العميل الكبري القادم اإلينا من غزة بعد هروبه، 

�سعدي الكرنز، ودور فيا�ض املخزي والفا�سح.
٭ الك�سف عن عالقة �سباط املخابرات الفل�سطينية العامة مع ا�سرائيليات، واإ�سقاط 
اأبو  ايفي، وعالقة بالل  االإ�سرائيلية روتي و�سديقتها  جمال جبارة قبل عامني عن طريق 
باالإ�سرائيلية كاتي، وكيفية جتنيدهم  وليد خربو�ض  �سليفيا، وعالقة  باالإ�سرائيلية  حالوب 

واإ�سقاطهم بعد ق�ساء الليايل احلمراء يف تل اأبيب ونتانيا وايالت.
وحدة  �سباط  مع  اخلليل  خمابرات  مدير  اليمن  اأب��و  خالد  م�ساركة  عن  الك�سف  ٭ 
دوفيدفان يف اغتيال ال�سهيد خالد اأبو خريان واأحمد �سمارة عام 2002 وتلميعه وتدريجه 

و�سواًل ملن�سبه احلايل.
٭ الك�سف عن ملف العميل الهارب جمدي العربيد وعالقاته مع ال�سهاينة واإ�سقاطه 

للعديد من االأفراد يف رام اهلل.
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برفقة  يافا  مدينة  اإىل  اهلل  وعطا  لل�سمريي  تابعني  �سباط  زي��ارة  عن  الك�سف  ٭ 
نظرائهم من ال�سرطة االإ�سرائيلية وزيارتهم ملركز بريي�ض لل�سالم واملركز اجلماهريي يف 
حي العجمي، وكازينو يافا، و�سبب الزيارة هو التن�سيق امل�سرتك لت�سيري دوريات م�سرتكة 

�سرطية فل�سطينية ا�سرائيلية يف املناطق امل�سرتكة، وال�سوارع الرئي�سية ملرور امل�ستوطنني.
٭ الك�سف عن قيام العقيد اإياد االأقرع مدير خمابرات اخلليل و�سابطه �سامي ح�سا�سنة 
مبالحقة  الوقائي  لالأمن  ملكيتها   604 بيجو  نوع  من  �سيارة  ي�ستقلون  اأ�سخا�ض  بتكليف 
حتركات ال�سهداء النت�سة والكرمي وتقدمي معلومات جمانية لالحتالل االإ�سرائيلي عنهم، 
اأدت اإىل التو�سل اإىل مكانهم واغتيالهم، واأ�سماء االأ�سخا�ض املكلفني، �سنن�سرها يف بيان 

الحق بتفا�سيل اأكرث و�سوحًا.
٭ الك�سف عن مالحقة وجمع معلومات عن ال�سهيد حممد النمنم � من غزة � من قبل 
�سباط عمالء يف جهاز االأمن الوقائي وجهاز املخابرات العامة، وبتكليف من ال�سهاينة، 

ولدينا ما يثبت ذلك من مفاجئات �سنن�سرها الحقًا وباالأ�سماء.
باإعطاء  العايدي، وتورطهم  ن�سمان وعمر حماد وفايز  العمالء �سامي  الك�سف عن  ٭ 

معلومات لالحتالل، وق�سف جماهدين يف غزة، وق�سف بيوت �سكنية.
٭ الك�سف عن دورة اأمنية مغلقة وبتدريب �سهيوين امريكي ل�سباط كبار من جهازي 
االأمن الوقائي واملخابرات العامة يف امريكا بعنوان اإدارة وجتنيد امل�سادر الب�سرية بالطرق 
الكرنز  وايهاب  �سنار  اأبو علي وعالء  �سعيد  فيها  �سارك  االإ�سقاط، حيث  واأهمها  القذرة، 

وزياد هب الريح.
ال�سباط  اخوتكم  اإىل  لالن�سمام  االأمنية  املوؤ�س�سة  يف  ورفاقنا  اخوتنا  يا  ندعوكم  لذا 
االأحرار، والتوا�سل معهم لقطف روؤو�ض القيادات اخلائنة، وت�سفيتها من �سفوفنا، وتطهري 
موؤ�س�ساتنا االأمنية من العمالء واملند�سني واجلوا�سي�ض، حفاظًا على االإرث العرفاتي، وعدم 

التالعب مبقدرات ال�سعب.. ولنكن يدًا واحدة يف عملية التطهري العرقي لهوؤالء العمالء.
هذا غي�س من في�س والقادم اأخطر واأخطر

اهلل اأكرب على كل من ظلم وطغى وجترب
واإنها لثورة حتى الن�سر.. حتى الن�سر

اأبناء الأجهزة الأمنية
اخلمي�س املوافق 2010/11/11 م
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بتاريخ 2010/11/20م:

منتدى �لإعالميني �لفل�سطينيني
يدعو �إىل تبيي�ض �ل�سجون بال�سفة من �ل�سحفيني �لفل�سطينيني

يرحب منتدى االإعالميني الفل�سطينيني باإفراج االأجهزة االأمنية  الفل�سطينية بال�سفة 
اأن اأي اعتقاالت  املحتلة عن ال�سحفي جورج قنواتي مدير راديو بيت حلم2000 ، ويوؤكد 

ومالحقات بحق ال�سحفيني غري قانونية وت�ستدعي التوقف اأمامها طوياًل.
ومن هذا املنطلق فاإن منتدى االإعالميني الفل�سطينيني يدعو لالإفراج الفوري وال�سريع 
حيث  املحتلة،  ال�سفة  يف  ال�سلطة  �سجون  من  واالإعالميني  ال�سحفيني  الزمالء  كافة  عن 
الزال ال�سحفي عامر عبد احلليم اأبو عرفة -26 عاما- مرا�سل وكالة �سهاب لالأنباء الذي 

اعتقل يف 10-11-2010م يتعر�ض للتعذيب ال�سديد يف �سجون املخابرات الفل�سطينية.
الرابعة من م�ساء االثنني 11-15- ال�ساعة  اأقدمت  وكانت عنا�سر من املخابرات قد 
مدير  قنواتي  ج��ورج  االإعالمي  واعتقلت   2000 حلم  بيت  رادي��و  مبنى  باقتحام  2010م 

االإذاعة واقتادوه اإىل مقر املخابرات يف بيت حلم ، واأغلقوا االإذاعة لعدة �ساعات.
اعتقاله  ت�ستوجب  مقنعة  اأ�سباب  اأو  اتهام  اأي الئحة  قنواتي  ال�سحفي  بحق  يقدم  ومل 
الذي جرى خمالفا للقانون ، ما ي�سع عالمات ا�ستفهام كبرية حول االأهداف اخلفية من 

عمليات اعتقال ال�سحفيني واإرهابهم ثم االإفراج عنهم بعد تدخالت من جهات متعددة.
اإن ظاهرة اعتقال ال�سحفيني وحمالت االعتقال و املالحقة التي جتري بحقهم بال�سفة 
املحتلة تر�سم م�ستقبال اأ�سود للحريات وال�سحافة هناك حيث ال مي�سي يوم دون االإبالغ 

عن اعتقال اأو ا�ستدعاء اأو مالحقة �سحفي !!.
اإننا ننتظر بفارغ ال�سرب تبيي�ض ال�سجون الفل�سطينية بال�سفة من ال�سحفيني وعدم 

مالحقتهم بل تقديرهم واحرتامهم وتوفري كل م�ساعدة لهم يف عملهم.
ل ملالحقة ال�ضحفيني .. الكلمة اأمانة وم�ضوؤولية
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بتاريخ 2010/11/22م:

»فاينان�سال تاميز«:
تز�يد حالت �لتعذيب يف �سجون �لأجهزة �لأمنية يف �ل�سفة �لغربية

االأجهزة  التعذيب يف �سجون  اأن حاالت  الربيطانية  »فاينان�سال تاميز«  اأكدت �سحيفة 
االأمنية يف ال�سفة الغربية تزايدت ب�سكٍل م�ساعف خالل االآونة االأخرية. 

ونقل مرا�سل ال�سحيفة يف بيت حلم توبيا�ض باك عن زوجة املحلل ال�سيا�سي بدر اأبو 
عيا�ض )42 عاًما( اأن زوجها اعتقل لدى جهاز االأمن الوقائي يف بيت حلم يف اأيلول/�سبتمرب 

املا�سي ب�سبب »�سالته املزعومة مع حركة حما�ض«. 
املعتقلني  من  كبرًيا  ع��ددًا  اأن  على  اأدل��ة  هناك  »اأن  نعيمة  وا�سمها  زوجته  واأ�سافت 
يتعر�سون للتعذيب خالل اال�ستجواب، لكن وتريتها تزايدت ب�سدة مما دفع منظمة »هيومان 
رايت�ض ووت�ض« خالل ال�سهر املا�سي اإىل مالحظة اأن تقارير التعذيب على يد قوات االأمن 

الفل�سطينية تتواىل بكرثة«. 
اأطفال: »اإن زوجها يعاين �سعوبًة يف امل�سي وم�ساعب يف  اأبو عاي�ض ولها اأربعة  وقالت 
به وم�سافحتي  لقائي  بعد  بنيته اجل�سدية، خا�سًة  �سديدة يف  نحافة  ويعاين من  التنف�ض 

ليده، اأح�س�ست اأنه فقد الكثري من القوة«. 
وتابعت »عندما قابلته يف املعتقل، �سرخت يف وجه ال�سابط، ما الذي فعلتموه بزوجي؟ 

وكانت �سرخاتي وتو�سالتي تن�ساب على اآذاٍن �سماء ال ت�ستجيب ل�سيء«. 
ونقلت ال�سحيفة عن معتقلني �سابقني يف ال�سجون الفل�سطينية قولهم اإن اأبو عاي�ض لها 
كل احلق يف القلق على زوجها، »فاملعتقلون الذين ينتمون حلركة حما�ض يتعر�سون لل�سرب 

بانتظام وُيحرمون من الدواء وو�سائل الراحة االأ�سا�سية كالِفرا�ض واالأغطية«. 
اأثناء  للتعذيب  يتعر�سون  املعتقلني  من  كبرًيا  عدًدا  اأن  على  اأدلة  هناك  »اأن  واأ�سافوا 
اال�ستجواب، ومن املعروف اأن ال�سكل االأكرث �سيوًعا من االعتداء يتمثل يف »ال�سبح«، حيث 
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يتم تكبيل املعتقلني وتثبيتهم يف اأو�ساع جمهدة لفرتات طويلة«. 
واأكدت فاينان�سال تاميز نقاًل عن حمللني ومراقبني خ�سيتهم من اأن احلياة يف ال�سفة 

الغربية »باتت تكت�سي بهوى اال�ستبدادية على نحو متزايد«. 
�سعوان  االإن�سان  بحقوق  املعنية  الفل�سطينية  »احل��ق«  ملنظمة  العام  املدير  عن  ونقلت 

جبارين �سعوره بالقلق »اإننا و�سلنا اإىل م�ستوى دولة بولي�سية«. 
ويقول بع�ض الدبلوما�سيني الغربيني اإن التكتيكات القا�سية املطبقة يف ال�سفة الغربية 
�ستوؤدي اإىل رد فعل �سعبي عنيف من �ساأنه اأن يقو�ض ال�سلطة الفل�سطينية يف ال�سفة الغربية، 

وفق ال�سحيفة الربيطانية.
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بتاريخ 2010/11/23م:

�أ�سدقاء �لإن�سان �لدولية تطالب �ل�سلطة �لفل�سطينية
باإطالق �سر�ح �ملعتقلة متام �أبو �ل�سعود وجنلها �ليافع خ�سر

عبا�ض  حممود  الفل�سطينية  ال�سلطة  رئي�ض  الدولية  االإن�سان  اأ�سدقاء  منظمة  طالبت 
اأبو  متام  الفل�سطينية  والنا�سطة  املعتقلة  �سراح  باإطالق  فيا�ض،  �سالم  ال��وزراء  ورئي�ض 
ال�سعود وجنلها خ�سر اأبو ال�سعود، والذي قامت االأجهزة االأمنية الفل�سطينية باإعتقالهما يف 
ال�سابع ع�سر من ت�سرين الثاين )نوفمرب( احلايل. وقالت املنظمة يف بيان اأ�سدرته اليوم 
الثالثاء، اأن اإعتقال متام اأبو ال�سعود )42 عامًا( وكذلك جنلها اليافع خ�سر اأبو ال�سعود 
عماًل  ميثل  الفل�سطينية،  ال�سلطة  قبل  من  نابل�ض؛  يف  رفيديا  حي  �سكان  من  عامًا(   16(

تع�سفيًا غري مربرًا بحقهما.
اأبو  معاملة  ب�سرورة  الفل�سطينية  ال�سلطة  فيينا  ومقرها  احلقوقية  املجموعة  وطالبت 
اأو  اإيذاء ج�سدي  القانون، مبا ي�سمن عدم تعر�سهما الأي  ال�سعود وجنلها ح�سب ن�سو�ض 

�سغط نف�سي، واإطالق �سراحهما الفوري ومتكينهما من العودة لعائلتهما. 
امل�سحوبة  لل�سجناء،  ال�سيئة  املعاملة  عن  احلقوقية  التقارير  تواتر  اأن  املنظمة  وقالت 
باأ�ساليب تنكيل يف مراكز االإحتجاز والتحقيق التابعة لل�سلطة الفل�سطينية منذ عام 1993، 
وكذلك الوفيات املتوا�سلة فيها، تثري لديها خماوف حقيقية من احتمال تعر�ض املعتقلة اأبو 

ال�سعود وجنلها خ�سر لالإ�ساءة والتعذيب وكذلك قلقها البالغ على حياتهما.

فيينا، 23 ت�سرين الثاين )نوفمرب( 2010
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بتاريخ 2010/11/28م:

ندعو �إىل �لإفر�ج �لفوري عن معتقلي �سجن �أريحا
�لذين دخلو� �إ�سر�بًا مفتوحًا عن �لطعام

نهج  يعار�ض  من  �سد  ال�سيا�سي  االعتقال  متار�ض  اأو�سلو  فريق  اأمن  اأجهزة  زالت  ما 
الت�سوية ال�سيا�سية العابث بحقوق �سعبنا الفل�سطيني..، ومتار�ض عليهم اأ�سواأ �سور التعذيب 
و�سعهم  واإهمال  طويلة،  ل�ساعات  وال�سبح  املربح،  ال�سرب  خالل  من  والنف�سي  اجل�سدي 

ال�سحي، ناهيك عن منع الزيارات يف بع�ض االأحيان.
ويف هذا ال�سياق فقد اأعلن �ستة من ن�سطاء احلركة املحتجزون منذ عام 2008 يف دائرة 
الطعام  عن  اإ�سرابًا  اأريحا،  يف  الفل�سطينية  العامة  املخابرات  لدى  املركزية  التحقيقات 
باالأم�ض احتجاجًا على موا�سلة اعتقالهم دون مربر وم�سوغ قانوين، ولرف�ض اأجهزة اأمن 
عبا�ض - فيا�ض االإفراج عنهم مبوجب قرار �سادر عن حمكمة العدل العليا الفل�سطينية يف 
�سباط/فرباير من هذا العام..، االأمر الذي يوؤكد حقيقة االعتقال ال�سيا�سي وانتهاك تلك 

االأجهزة الأب�سط حقوق املواطن الفل�سطيني.
اإننا يف حركة حما�ض واإزاء تلك املمار�سات املخالقة للقانون، والأب�سط حقوق االإن�سان، 

نوؤكد على ما يلي:

اأوًل: نطالب اأجهزة اأمن عبا�ض - فيا�ض االإفراج الفوري عن كافة املعتقلني ال�سيا�سيني 
واإنهاء تلك ال�سيا�سة املخالفة للقانون، والأب�سط حقوق االإن�سان، والتي ال تخدم �سوى االحتالل 
ال�سهيوين ال�ساعي اإىل ت�سفية الق�سية الفل�سطينية، وزرع الفرقة بني اأبناء الوطن الواحد.
مع  الت�سامن  اإىل  االإن�سان  حقوق  منظمات  وكافة  الفل�سطيني  �سعبنا  ندعو  ثانيًا: 
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املعتقلني امل�سربني عن الطعام يف �سجن اأريحا، كما ندعو اإىل الوقوف يف وجه نهج االعتقال 
ال�سيا�سي، وال�سغط من اأجل وقف املمار�سات الال قانونية التي تقرتفها اأجهزة عبا�ض - 

فيا�ض بحق املعتقلني يف اأقبية التحقيق.

املكتب الإعالمي
الأحد 22 ذي احلجة 1431 هـ

املوافق 2٨ ت�سرين الثاين/نوفمرب 2010 م
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بتاريخ 2010/11/28م:

ت�ضريح �ضحفي:
�تهامات »فتح« مفربكة وحماولة مك�سوفة ملو��سلة حمالت �لعتقال �لتع�سفي

املنعقد يف دورته اخلام�سة )رام اهلل  »فتح«  الثوري حلركة  املجل�ض  اتهام  تعقيبا على 
24-2010/11/26(..، حلركة حما�ض بال�سعي خللق حالة من الفلتان االأمني يف ال�سفة 
الغربية وحماولة اغتيال حمافظ نابل�ض جربيل البكري..، �سرح م�سدر م�سوؤول يف حركة 

حما�ض مبا يلي:
اإننا يف حركة حما�ض ن�ستهجن ون�ستنكر موقف حركة فتح االتهامي ال�ساعي اإىل تاأزمي 
الو�سع ال�سيا�سي واالأمني يف ال�سفة الغربية من خالل اختالق الروايات البولي�سية املفربكة، 
للقانون  املخالفة  فيا�ض   - عبا�ض  اأمن  اأجهزة  على ممار�سات  للتغطية  وذلك يف حماولة 
واملطاردة  ال�سيا�سي  االعتقال  عمليات  يف  اال�ستمرار  ثم  ومن  االإن�سان،  حلقوق  واملنتهكة 
للمقاومني من حركة حما�ض والف�سائل الفل�سطينية كافة، التزامًا واإنفاذًا لربنامج التن�سيق 

االأمني املرفو�ض واملدان من اأبناء �سعبنا الفل�سطيني كافة.
اإننا نوؤكد عدم �سحة ما ورد يف بيان املجل�ض الثوري من اتهامات باطلة ومفربكة، ونعده 
حماولة مك�سوفة خللق اأجواٍء وذرائع ملوا�سلة ا�ستهداف حركة حما�ض ورموزها ون�ساطها 
مرتبط  اأمني   - �سيا�سي  تيار  مل�سالح  خدمة  الفل�سطيني  �سعبنا  اأبناء  من  املقاومني  وكل 

باأجندة �سيا�سية خارجية خلدمة العدو ال�سهيوين.

املكتب الإعالمي
الأحد 22 ذي احلجة 1431 هـ

املوافق 2٨ ت�سرين الثاين/نوفمرب 2010 م



الكتاب الأ�سود )4(44٨ 

بتاريخ 2010/11/29م:

بيان )72(:

�ملركز �لفل�سطيني للدفاع عن �لأ�سرى

يعرب عن قلقه �ل�سديد على حياة �ملعتقلني يف �سجون �لأجهزة �لأمنية يف �ل�سفة �لغربية 
ويدين حماكمة �لأ�سرى و�ملحررين

عرب املركز الفل�سطيني للدفاع عن االأ�سرى عن قلقه ال�سديد والبالغ على حياة املعتقلني 
الفل�سطينيني يف �سجون االأجهزة االأمنية يف ال�سفة الغربية املحتلة، حيث اأُبلغ املركز عن 
خطورة واقعية تتعر�ض لها حياة املعتقلني يف �سجون ال�سفة املحتلة، خا�سة بعد اإعالن عدد 

من املعتقلني اإ�سرابهم عن الطعام يف �سجن اأريحا و�سجون اأخرى.
وبني املركز الفل�سطيني للدفاع عن االأ�سرى يف بيان �سدر عنه االثنني )2010/11/29م( 
اأن هذا النوع من االعتقال هو اعتقال خارج نطاق القانون الدويل واالإن�ساين، وقبل ذلك 

خارج نطاق القانون الفل�سطيني الذي يجّرم اأي اعتقال على خلفية ن�سالية اأو �سيا�سية.
وا�ستغرب املركز من تعدي ذلك باإقدام االأجهزة االأمنية يف ال�سفة املحتلة على ا�ستمرار 
اعتقال ال�سيدة متام اأبو ال�سعود وال�سيدة ميثم �سالودة، معربا عن خ�سيته من االأنباء التي 
تراودت حول تعري�ض الن�ساء املعتقالت يف �سجون ال�سفة الغربية اإىل التعذيب ونقلهن اإىل 
امل�ست�سفيات لتلقي العالج جّراء التعذيب وال�سرب، مطالبة بالكف الفوري عن مثل هذه 

املمار�سات التي تعترب خرقا وا�سحا للقانون الفل�سطيني.
كما عرب املركز عن امتعا�سه ال�سديد جتاه اعتقال االأ�سرى املحررين من قبل االأجهزة 
االأمنية يف ال�سفة الغربية املحتلة، ال�سيما اأولئك الذين يتم االإفراج عنهم من قبل االحتالل 
»االإ�سرائيلي« ليعاد اعتقالهم على يد االأجهزة االأمنية يف ال�سفة الغربية املحتلة وتعري�سهم 

للتعذيب وال�سرب دون اأن ينعموا باحلرية احلقيقية التي يحلمون بها.
واأبدى املركز ا�ستياءه جتاه اخلطوة غري امل�سبوقة التي اأعلنت عنها ال�سلطة الفل�سطينية 
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يف ال�سفة الغربية املحتلة بخ�سو�ض حماكمة اأ�سرى فل�سطينيني مازالوا رهن االعتقال يف 
اإياها خطوة  ب�سدة، معتربا  اأن هذه اخلطوة مدانة  »االإ�سرائيلي«، مبينا  �سجون االحتالل 
يجب  الذين  االحتالل  �سجون  يف  الفل�سطينيني  املعتقلني  كرامة  امتهان  اإط��ار  يف  تدخل 
احرتامهم وتوقريهم ومنحهم اأو�سمة الفخر والكرامة على جهودهم الكبرية التي يبذلونها 

يف مقاومة االحتالل »االإ�سرائيلي«.
وطالب املركز الفل�سطيني ب�سرورة االإفراج الفوري والعاجل عن كافة املعتقلني ال�سيا�سيني 
واالأ�سرى املحررين والن�ساء املعتقالت من �سجون االأجهزة االأمنية يف ال�سفة الغربية، على 
اعتبار اأن ذلك ي�سيء ب�سكل مبا�سر اإىل ال�سلطة الفل�سطينية قبل غريها، داعيا اإىل ت�سويب 
البو�سلة جتاه االحتالل وتوحيد اجلهود واال�سطفاف معا من اأجل مواجهة االحتالل الذي 
ميار�ض اأب�سع �سور التعذيب وامتهان الكرامة للمعتقلني الفل�سطينيني واملعتقالت الن�ساء يف 

�سجونه.
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بتاريخ 2010/11/30م:

ت�ضريح �ضحفي:
�عتقال �لدكتور ذوقان و�لرموز �لوطنية خدمة لالحتالل

يف تغييب دورهم يف �لدفاع عن �حلقوق �لوطنية 

تعقيبًا على قيام اأجهزة اأمن فريق اأو�سلو باعتقال االأكادميي الدكتور غ�سان ذوقان اأحد 
ح  رموز ال�سعب الفل�سطيني، بعد اقتحام منزله يف مدينة نابل�ض �سباح اليوم الثالثاء، �سرَّ

م�سدر م�سوؤول يف حركة حما�ض مبا يلي:
ة اقتحام منزل غ�سان ذوقان الدكتور يف جامعة النجاح  اإننا يف حركة حما�ض ندين ب�سدَّ
بنابل�ض واعتقاله، وا�ستدعاَءه قبل ذلك، فوَر االإفراج عنه من �سجون االحتالل ال�سهيوين، 
بعد ق�سائه قرابة ثالث �سنوات يف االعتقال االإداري، ونعّد موا�سلة هذه االأجهزة مالحقة 
خدمة  واالأكادمييني  والباحثني  رين  املحرَّ االأ�سرى  من  الفل�سطيني  ال�سعب  رموز  واعتقال 
لالحتالل ال�سهيوين ، وتغييبًا لدورهم يف الدفاع عن ال�سعب الفل�سطيني وحقوقه الوطنية.
االأمني مع جي�ض  التن�سيق  نتيجة طبيعية مل�سل�سل  اإالَّ  الدكتور ذوقان ما هو  اإنَّ اعتقال 
موا اأعمارهم  االحتالل، وتنكر فا�سح لت�سحيات االأ�سرى وجهود العلماء الباحثني الذين قدَّ

يف �سبيل نه�سة وحترير الوطن. 
يف  التعذيب  وا�ستمرار  االعتقاالت  وترية  ت�ساعد  ن�ستنكر  اإذ  حما�ض،  حركة  يف  اإّننا 
وجميع  ذوق��ان  الدكتور  عن  الفوري  االإف��راج  �سرورة  اإىل  لندعو  الغربية،  ال�سفة  �سجون 
االحتالل  جي�ض  مع  كافة  االأمني  التن�سيق  واأ�سكال  التعذيب  ووقف   ، ال�سيا�سيني  املعتقلني 

ال�سهيوين.
املكتب الإعالمي

الثالثاء 24 ذي احلجة 1431هـ/ املوافق 30 ت�سرين الثاين/نوفمرب 2010 م
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بتاريخ 2010/12/20م:

بيان )75(:

�ملركز �لفل�سطيني للدفاع عن �لأ�سرى يعرب عن قلقه
على حياة �مل�سربني عن �لطعام يف �سجون �ل�سلطة �لفل�سطينية و�لحتالل

امل�سربني عن  حياة  على  البالغ  قلقه  االأ�سرى عن  للدفاع عن  الفل�سطيني  املركز  عرب 
االحتالل  �سجون  ويف  املحتلة،  الغربية  بال�سفة  الفل�سطينية  ال�سلطة  �سجون  يف  الطعام 

»االإ�سرائيلي«.
وقال املركز الفل�سطيني للدفاع عن االأ�سرى اإن االأ�سرية الفل�سطينية يف �سجون االحتالل 
املفتوح عن  اإ�سرابها  توا�سل  نابل�ض  مدينة  عاما( من  غلمة )28  اأبو  لينان  »االإ�سرائيلي« 

الطعام لليوم ال� 15 على التوايل.
نتيجة  ودخولها مرحلة خطرية  ال�سحية  تدهور حالتها  الفل�سطيني من  املركز  وحذر 
و�سقيقتها  غلمة  اأبو  االأ�سرية  اعتقال  م�سروعية  عدم  على  موؤكدا  الطعام،  عن  اإ�سرابها 
»تغريد«، ال�سيما اعتقالهما يف ظروف اعتقالية منافية لالأعراف واملواثيق الدولية خا�سة 
ا�ستخدام االحتالل مع االأ�سرية »لينان« �سيا�سة العزل يف زنازين العزل ب�سجن ه�سارون، يف 

اإطار معاقبتها على اإ�سرابها عن الطعام وحماولة ال�سغط عليها لفك اإ�سرابها.
»االإ�سرائيلي«  االحتالل  �سجون  م�سبقا من  االإفراج عنها  االأ�سرية مت  اأن  املركز  واأ�سار 
للجندي  فيديو  �سريط  مقابل  اأ�سرية،   20 مبوجبها  حترر  التي  احلرائر  �سفقة  مبوجب 
»االإ�سرائيلي« يف غزة )جلعاد �ساليط(، ثم اأعاد االحتالل اختطافها واعتقالها منذ قرابة 

5 اأ�سهر.
ويف مو�سوع اآخر عرب املركز الفل�سطيني عن قلقه البالغ على حياة املعتقلني امل�سربني 
عن الطعام يف �سجون ال�سلطة الفل�سطينية يف ال�سفة الغربية املحتلة، وهم اأ�سرى حمررين 

من �سجون االحتالل »االإ�سرائيلي« �سابقا.
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الطعام  عن  امل�سربني  ا�ستمرار  نتيجة  حتل  قد  فاجعة  من  الفل�سطيني  املركز  وحذر 
تعري�ض  والتوقف عن  عنهم  باالإفراج  هوؤالء  معاناة  اإنهاء  ب�سرورة  مطالبا  اإ�سرابهم،  يف 
املعتقلني  ه��وؤالء  عائالت  من  عدد  قبل  من  املركز  علم  حيث  واالإه��ان��ة،  للخطر  حياتهم 
واأنهم  ال�سجون  يف  ب�سعة  وانتهاكات  قا�سية  اعتقالية  لظروف  يتعر�سون  اأنهم  ال�سيا�سيني 
خا�سوا اإ�سرابهم رف�سا لهذه الظروف، واأنهم رمبا يفقدون حياتهم نتيجة ذلك االإ�سراب 

وتلك املعاناة خا�سة كل من: املعتقل حممد �سوقية واملعتقل مهند نريوخ.
برئي�سها حممود عبا�ض  الغربية ممثلة  ال�سفة  الفل�سطينية يف  ال�سلطة  املركز  وطالب 
باالإفراج الفوري عن هوؤالء املعتقلني وعن غريهم من املعتقلني ال�سيا�سيني يف ال�سفة الغربية 
املحتلة، م�سريا اإىل اأن هذا النوع من االعتقال هو اعتقال مرفو�ض يف العرف الفل�سطيني 
والدويل واالإن�ساين.وطالب املركز الفل�سطيني للدفاع عن االأ�سرى كافة املنظمات احلقوقية 
اأجل  من  وال�سريع  الفوري  التدخل  ب�سرورة  والن�ساء  واالأ�سرى  االإن�سان  بحقوق  تهتم  التي 
ال�سغط على �سلطات االحتالل »االإ�سرائيلي« من اأجل االإفراج العاجل عن االأ�سرية لينان 

اأبو غلمة و�سقيقتها تغريد وكافة االأ�سريات، خا�سة املري�سات منهن.
كما وطالب املركز تلك املوؤ�س�سات لل�سغط على ال�سلطة الفل�سطينية من اأجل معاجلة 
اأن هناك خطورة  مو�سوع امل�سربني عن الطعام واالإفراج عنهم ب�سكل فوري على اعتبار 

متحققة من وراء ا�ستمرار اإ�سرابهم عن الطعام، وعدم م�سروعية هذا االعتقال.



 453 الكتاب الأ�سود )4(

بتاريخ 2010/12/22م:

تقرير �سحيفة و��سنطن بو�ست �لأمريكية
حول �ملحاولت �لتي تقوم بها �ل�سلطة للتدخل يف حمتوى خطب �جلمعة

يف م�ساجد �ل�سفة �لغربية

ن�سرت �سحيفة وا�سنطن بو�ست مقاال تتناول املحاوالت التي تقوم بها �سلطة فريق اأو�سلو 
للتدخل يف حمتوى خطب اجلمعة يف م�ساجد ال�سفة الغربية. 

وتقول ال�سحيفة: »اإن وزير االأوقاف يف ال�سلطة حممود الهبا�ض ير�سل بريدا اإلكرتونيا 
اأ�سبوعيا اإىل امل�ساجد عرب ال�سفة الغربية يحتوي على ن�ض خلطبة اجلمعة، وعلى كل اإمام 

م�سجد االلتزام بالن�ض املر�سل اإليه يف خطبته«. 
امل�ساجد  اأئمة  حتييد  اإىل  تهدف  اأو�سع  عملية  من  جزء  هو  االإج��راء  هذا  اأن  وتو�سح 
»املت�سددين« ويبني االإجراءات ال�سر�سة التي تتخذها �سلطة عبا�ض الإ�سعاف غرميتها حركة 
املقاومة االإ�سالمية »حما�ض«، ويف نف�ض الوقت فاإن تلك االإجراءات �ستوؤمن لها االإم�ساك 
امل�سبقة  ال�سهيوين  الكيان  مطالب  اأحد  وهو  الغربية،  ال�سفة  اأرا�سي  يف  االأم��ور  بزمام 

للدخول يف مفاو�سات )�سالم( مع ال�سلطة. كما ذكرت ال�سحيفة االأمريكية. 
العام  انطلقت  تلك عندما  ال�سلطة  اإج��راءات  على  ال�سوء  الكثري من  ت�سليط  يتم  ومل 
املا�سي، ولكن تطبيقها يف ال�سهور االأخرية قد اتخذ طابعا اأكرث حدة، ويعتقد الكثري من 
املحللني اأن تلك االإجراءات كانت �سببا رئي�سيا يف انح�سار نفوذ حما�ض يف ال�سفة الغربية. 
جماح  لكبح  �سرورية  اأنها  ي��رون  االإج���راءات  تلك  موؤيدي  اأن  اإىل  ال�سحيفة،  وت�سري 
»اخلطاب امللتهب« لكن منتقدي تلك االإجراءات يقولون اإنها متثل �سيا�سة الع�سا الغليظة 
وهي متثل خرقا حلرية التعبري عن الراأي وتق�سي �سريحة من املجتمع الفل�سطيني، كما 
اأنها تب�سر بتطبيق اأ�سلوب الدولة البولي�سية من قبل �سلطة فتح اإذا ما حالفها احلظ يوما 
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وتربعت على عر�ض الدولة الفل�سطينية. 
ويف الوقت الذي َيِزُن رئي�ض فتح حممود عبا�ض خياراته يف التفاو�ض مع الكيان ال�سهيوين 
اأو اإعالن دولة من جانب واحد، فاإنه ي�سن معركة داخلية لتكري�ض �سرعيته مقابل حما�ض، 

التي يعتربها كل من الواليات املتحدة والكيان ال�سهيوين حركة اإرهابية. 
يف  اإج��راء  اآخر  هي  امل�ساجد  على  احلديدية  القب�سة  اأن  االأمريكية،  ال�سحيفة  وتبني 
حملة  اجلهود  تلك  ت�سمنت  وقد  حما�ض،  حركة  نفوذ  لكبح  التحركات  من  طويلة  �سل�سلة 

اعتقاالت وا�سعة وفر�ض حظر على اجلهد االإعالمي حلما�ض وعلى جتمعات احلركة. 
واأو�سحت اأن الواليات املتحدة �سغطت على �سلطة فتح للق�ساء على اخلطاب الديني 
احلما�سي الذي تعتربه هي والكيان ال�سهيوين مقو�سا جلهود )ال�سالم( املزعوم، ولكنها 
كانت حذرة يف مباركة اإجراءات ال�سلطة االأخرية. ورغم اأن تلك االإجراءات تخدم اأهداف 
الواليات املتحدة، فاإن تلك االإجراءات التع�سفية تظهر نزعة ت�سلطية لدى قيادة فتح، التي 

ما فتئت وا�سنطن متتدح طريقة حكمها.
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بتاريخ 2010/12/27م:

ت�ضريح �ضحفي:
تهديد �أجهزة �أمن عبا�ض - فيا�ض قياد�ت �حلركة يف �ل�سفة بالإبعاد عن �لوطن

.. عمل غري وطني ول �أخالقي

ال�سفة  يف  احلركة  قيادات  بتهديد  االأمنية  فيا�ض   - عبا�ض  اأجهزة  قيام  على  تعقيبًا 
ح م�سدر م�سوؤول يف حركة حما�ض مبا يلي: الغربية باالإبعاد عن وطنهم..، �سرَّ

�سيا�سة  حتاكي  التي  التهديدات  تلك  اإىل  بالغة  بخطورة  ننظر  حما�ض  حركة  يف  اإننا 
االحتالل ال�سهيوين يف تعامله مع املنا�سلني واملقاومني الفل�سطينيني..، ونعّدها تهديداٍت 
ل االأجهزة  خرقاء خارجة عن االإطار الوطني واالأخالقي واالإن�ساين، فلي�ض مقبواًل اأن تتحوَّ
تفريغ  اإىل  ال�ساعي  االحتالل  �سيا�سة  لتنفيذ  اأداة طّيعة  اإىل  ال�سرعية  عي  تدَّ التي  االأمنية 
الق�سية  لت�سفية  متهيدًا  الوطني  العمل  ورموز  قيادات  نفي  واإىل  اأ�سحابها،  من  االأر���ض 

الفل�سطينية.
اإننا اإذ نعرب عن بالغ ا�ستنكارنا وا�ستهجاننا لتلك التهديدات فاإننا ندعو اأبناء �سعبنا 
للتعبري عن غ�سبهم وا�ستنكارهم ملا و�سل اإليه حال �سلطة فريق اأو�سلو واأجهزتها االأمنية 
من تخبط وجنون، واملطالبة مبحا�سبة كّل من ت�سّول له نف�سه امل�ساركة يف اإبعاد اأّي مواطن 
فل�سطيني عن اأر�سه اإن كان ب�سكل مبا�سر، اأو بالتن�سيق االأمني مع االحتالل، فتلك خيانة 
الذين  الزهور،  مرج  ملبعدي  البطويل  االإجن��از  بعد  ال�سامد  �سعبنا  بها  ي�سمح  لن  وطنية 

اأغلقوا بدمائهم و�سربهم باب االإبعاد عن الوطن.

املكتب الإعالمي
م 1432 هـ/ املوافق 27 كانون الأول/دي�سمرب 2010 م الإثنني 21 حمرَّ



الكتاب الأ�سود )4(456 

بتاريخ 2010/12/28م:

�حلق و�ل�سمري و�مليز�ن

ي�ستنكرون ��ستمر�ر �حتجاز موقوفني يف خمالفة لقر�ر �ملحكمة �لعليا
ويطالبون بالإفر�ج �لفوري عنهم ووقف عمليات �لعتقال �ل�سيا�سي

تتوا�سل عمليات االعتقال واالحتجاز على خلفية الراأي واالنتماء ال�سيا�سي يف ال�سفة 
على  للقانون  املخالفة  املمار�سات  اأن  اإال  واال�ستنكار،  االإدان��ة  حملة  من  بالرغم  الغربية، 
اإىل  االإن�سان  موؤ�س�سات حقوق  لدى  املتوفرة  املعلومات  ت�سري  تتوا�سل، حيث  ال�سعيد  هذا 
يقدر  الغربية  ال�سفة  يف  ال�سلطة  يف  االأمنية  االأجهزة  لدى  ال�سيا�سيني  املعتقلني  عدد  اأن 
بحوايل )500( معتقل �سيا�سي. واأن ظروف احتجازهم واملعاملة التي يتلقونها تنطوي على 

خمالفات وا�سحة للقانون.
االإف��راج  ق��رارات  تنفيذ  عن  وامتناعها  االأمنية  االأجهزة  جتاهل  يف  املوؤ�س�سات  وترى 
النظامي،  الق�ساء  و�سلطة  لهيبة  وا�سحا  و�سربا  تعديا  العليا،  املحكمة  عن  ال�سادرة 
ف�ساًل عما ميثله من تغييب الأهم ال�سمانات التي قد يلجاأ اإليها املواطن مبواجهة تع�سف 
ال�سلطة واعتدائها على حقوقه وحرياته. ولي�ض هذا فح�سب بل اإن رف�ض االأجهزة االأمنية 
الفل�سطينية التعاطي امللزم مع هذه القرارات قد بات ينذر بعواقب وخيمة اإذا ما ا�ستمر 

�سكوت ال�سلطة التنفيذية عن التدخل اجلدي والفاعل مبواجهته.
اإن املوؤ�س�سات املوقعة على هذا البيان واإذ تطالب ال�سلطة يف ال�سفة الغربية بالتدخل 
قرارات  وتنفيذ  باحرتام  االأمنية  االأجهزة  اإلزام  عرب  الق�ساء  ومكانة  لهيبة  االعتبار  لرد 
املعدل قد  االأ�سا�سي  القانون  املادة )106( من  واأن ن�ض  الفل�سطينية، خ�سو�سا  املحاكم 
اأكدت على اأن ›االأحكام الق�سائية واجبة التنفيذ واالمتناع عن تنفيذها اأو تعطيل تنفيذها 
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على اأي نحو جرمية يعاقب عليها باحلب�ض، والعزل من الوظيفة اإذا كان املتهم موظفًا عامًا 
اأو مكلفًا بخدمة عامة وللمحكوم له احلق يف رفع الدعوى مبا�سرة اإىل املحكمة املخت�سة، 

وت�سمن ال�سلطة الوطنية تعوي�سًا كاماًل.‹
وهم:  ال�ستة  املعتقلني  عن  باالإفراج  ال�سلطة  )احلكومة(  املوؤ�س�سات  هذه  تطالب  كما 
حممد اأحمد �سوقية، )34 عامًا(، اأعتقل بتاريخ 2008/2/6، وهو من �سكان جنني، وائل 
القوا�سمي، )23  عزام  و�سام   ،2008/9/15 بتاريخ  اأعتقل  عامًا(،   42( البيطار،  حممد 
بتاريخ  اأعتقل  عامًا(،   23( ن��ريوخ،  حممود  مهند   ،2008/10/8 بتاريخ  اأعتقل  عامًا(، 
وجمد   2008/9/15 بتاريخ  اأعتقل  عامًا(،   24( العويوي،  حممد  اأحمد   ،2008/10/9
ماهر عبيد، )21 عامًا(، وهم جميعًا من �سكان اخلليل. اأعلنوا اإ�سرابهم عن الطعام يوم 
االثنني املوافق 22 ت�سرين الثاين )نوفمرب( 2010 احتجاجًا على ا�ستمرار احتجازهم من 
قبل  جهاز املخابرات العامة. رغم �سدور قرارات من حمكمة العدل العليا تق�سي باالإفراج 
عنهم جميعًا، لكونهم كما اأعلنوا بتاريخ  13 كانون اأول )دي�سمرب( اجلاري وبناء على اتفاق 
مع ممثلني لل�سلطة قد قرروا جتميد االإ�سراب جزئيًا �سريطة اأن ينقلوا اإىل مناطق �سكنهم 
واأن تنفذ قرارات املحكمة العليا القا�سية بعدم م�سروعية اعتقالهم واالإفراج الفوري عنهم. 

وهو اأمر مل يتم حتى االآن حيث يتوا�سل اعتقالهم. 
اإن املوؤ�س�سات املوقعة على هذا البيان واإذ توؤكد على رف�سها واإدانتها لالعتقال ال�سيا�سي 

تطالب:
ال�ستة،  امل�سربني  مقدمتهم  ويف  كافة  ال�سيا�سيني  املعتقلني  عن  الفوري  باالإفراج   •
املحاكم  ق��رارات  يخالف  من  كل  وحما�سبة  القانون  �سيادة  اح��رتام  �سمان  على  والعمل 
باحلب�ض والعزل وفقًا لن�ض القانون وحتييد احلريات العامة وحقوق االإن�سان عن ال�سراع 

ال�سيا�سي.
الق�ساء والنيابة املدنية وح�سر  ل�سالحية  الع�سكرية  والنيابة  الق�ساء  • وقف غ�سب 

جهة االخت�سا�ض باعتقال وتوقيف املدنيني ح�سرا باجلهات املدنية.
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بتاريخ 2010/12/28م:

�لكتلة �لإ�سالمية حتّمل حمافظ نابل�ض ورئي�ض جامعة �لنجاح
�مل�سوؤولية �لكاملة عن �سالمة ممثلها �ل�سابق عبد �لرحمن ��ستية

تعقيبًا على موا�سلة ممثل الكتلة االإ�سالمية ال�سابق وعدٍد من املختطفني اإ�سرابهم عن 
الطعام لدى جهاز اال�ستخبارات الع�سكرية يف نابل�ض، اأ�سدرت الكتلة االإ�سالمية يف جامعة 

النجاح الوطنية ت�سريحًا �سحفيًا جاء فيه:
النجاح  جامعة  ورئي�ض  نابل�ض  حمافظ  النجاح  جامعة  يف  االإ�سالمية  الكتلة  »حتّمل 
امل�سوؤولية الكاملة عن �سالمة ممثلها ال�سابق عبد الرحمن ا�ستية والذي بداأ اإ�سرابه عن 
الطعام يف الع�سرين من ال�سهر اجلاري احتجاجًا على موا�سلة اختطافه والظروف ال�سيئة 

التي ُيحتجز فيها هو واملختطفون لدى جهاز اال�ستخبارات«.
واأ�سافت الكتلة يف ت�سريحها »اإّن اأجهزة عبا�ض توا�سل حملتها �سّد حما�سري وطلبة 
اجلامعة واإّن ا�ستمرار اختطافها للطلبة يعني اأنها �ستحرم اأكرث من 60 طالبًا من ن�سطاء 
الذي  االأم��ر  الف�سل  لهذا  النهائية  االمتحانات  من  االإ�سالمية  الكتلة  وموؤيدي  واأن�سار 

�سيرتتب عليه تاأخر تخرج العديد منهم«.
�سامل  بلدة  من  ا�ستية  الرحمن  عبد  ال�سابق  ممثلها  اإّن  ت�سريحها  يف  الكتلة  واأ�سارت 
خمتطٌف منذ اأكرث من 100 يوم لدى جهاز اال�ستخبارات الع�سكرية وقد اأعيد للتحقيق عدة 
مرات تعر�ض خاللها ملختلف اأ�ساليب التعذيب حيث اأّن التحقيق يجري على خلفية العمل 
الطالبي يف اجلامعة فقط على الرغم من اأّن الكتلة االإ�سالمية ممنوعًة من اأي ن�ساط داخل 

اأ�سوار اجلامعة منذ قرابة الثالث �سنواٍت ون�سف«. 
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واختتمت الكتلة االإ�سالمية ت�سريحها باملطالبة باالإفراج الفوري عن كّل طلبة اجلامعة 
املختطفني وعلى راأ�سهم ممثلها ال�سابق عبد الرحمن ا�ستية معرّبًة عن ا�ستغرابها ال�سديد 
من  وحما�سريها  طلبتها  له  يتعر�ض  ما  عن  النجاح  جامعة  اإدارة  �سمت  ا�ستمرار  من 

اختطافاٍت وا�ستدعاءاٍت متكررٍة من خمتلف اأجهزة عبا�ض يف املدينة«.
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ثانيًا: التصريحات والمواقف:

بتاريخ 2010/1/1م:
حممود عبا�ض )رئي�ض �ل�سلطة �ملنتهية وليته(

ا�ض رئي�ض ال�سلطة املنتهية واليته يف مقابلٍة مع تلفزيون »فل�سطني«  اعرتف حممود عبَّ
ا«،  التابع لفريق اأو�سلو )2010/1/1م( باأنَّ »التن�سيق مع ال�سهاينة مطلوٌب و�سروريٌّ جدًّ

قائاًل: »نحن �سركاء مع قوات االحتالل اإذا اأرادوا اأن نتعاون«.
امل�سدر: قناة فل�سطني الف�سائية

بتاريخ 2010/1/15م:
د.�إ�سماعيل ر�سو�ن )متحدث با�سم حركة حما�ض(

يو�سف  ال�سيخ  مهاجمة  املحتلة،  الغربية  ال�سفة  م�ساجد  يف  امل�سلني  رف�ض  اعترب 
اأهايل  لوقوف  تاأكيدًا  بال�سفة؛  ال�سلطة  اأوقاف  »وزارة«  م�ساجد  اأئمة  ِقَبل  القر�ساوي من 

ال�سفة اإىل جانب القر�ساوي، وا�سفًة القر�ساوي ب� »�سيخ االأق�سى واملقاومة«. 
امل�سدر: املركز الفل�سطيني لالإعالم

بتاريخ 2010/2/3م:
�سمعون برييز )رئي�ض �لكيان �ل�سهيوين(

و�سف الرئي�ض ال�سهيوين »�سمعون برييز« يف خطاب اأمام موؤمتر »هرت�سيليا« فيا�ض؛ 
اإىل موؤ�س�ض الكيان ورئي�ض وزرائه االأول  اإ�سارة  باأنه »بن غوريون االأول للفل�سطينيني«، يف 

»ديفيد بن غوريون«. 
امل�سدر: �سحيفة هاآرت�س العربية

بتاريخ 2010/2/3م:
�إيهود بار�ك )وزير �حلرب يف حكومة �لحتالل(

»رغم  املوؤمتر  ح�سوره  يف  فيا�ض  بجراأة  ب��اراك  ايهود  ال�سهيوين  احلرب  وزير  اأ�ساد 
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زعيم  وامتدح  خمتلفة«.  فل�سطينية  واأو�ساط  ف�سائل  قبل  من  له  وجهت  التي  التهديدات 
حزب العمل ال�سهيوين ورئي�ض الوزراء االأ�سبق ما و�سفه بالتفكري »العملي امللمو�ض« لفيا�ض، 
وقال: اإن هناك »اأ�سياء هامة حتدث«، واأ�سار اإىل التح�سن االأمني يف ال�سفة الغربية، الذي 
ي�سيد به امل�ستوطنون هناك وفقًا لباراك، وحمل باراك على حركة حما�ض، وعّدها واحدة 

من التحديات القائمة اليوم، وقال: »اإن �سلطتها يف قطاع غزة ال بد من تغيريها«.
امل�سدر: �سحيفة هاآرت�س العربية

بتاريخ 2010/3/1م:
�لدكتور عزيز دويك )رئي�ض �ملجل�ض �لت�سريعي �لفل�سطيني(

الفل�سطيني لعقد جل�سة  الت�سريعي  اإىل مبنى املجل�ض  النواب  دان ب�سدة تعطيل دخول 
طارئة للمجل�ض يف غزة ورام اهلل يوم االثنني )3/1(، لبحث االعتداءات ال�سهيونية على 
ا�ض-  ل دويك �سلطة عبَّ املقد�سات، موؤكدًا اتخاذ جميع االإجراءات الد�ستورية لعقدها. وحمَّ
فيا�ض يف موؤمتر �سحفي عقده يف مدينة رام اهلل �سمال ال�سفة الغربية املحتلة، امل�سوؤولية 
الكاملة عن عرقلة التئام »الت�سريعي«، وقال »كل من عطل اجلل�سة يعد غري مهتم بق�سية 
القد�ض وما يحدث فيها من انتهاكات �سهيونية، كما اأنهم غري مهتمني بق�سية فل�سطني«. 
واأ�ساف »اليوم اأدركتم وتدركون من الذي ال يريد امل�ساحلة ومن ال يريد تفعيل املجل�ض، 
ومن ال تهمه ق�سية القد�ض واالأق�سى واحلرم االإبراهيمي وم�سجد بالل وباقي املقد�سات«. 
اإيل  الذي يوحدنا بعد ذلك؟«، م�سريًا  القد�ض واالأق�سى ال جتمعنا فما  »اإذا كانت  وتابع: 
االإ�سالمية  واملقد�سات  االأق�سى  وامل�سجد  املقد�سة  الفل�سطينية  املدن  وباقي  القد�ض  اأن 

وامل�سيحية هي فوق كل الكتل الربملانية وفوق اأي تعطيل وخالف.
امل�سدر: املركز الفل�سطيني لالإعالم

بتاريخ 2010/3/6م:
حممود �لهبا�ض )وزير �لأوقاف يف حكومة فيا�ض غري �ل�سرعية(

ال�سرعية  غري  فيا�ض  حكومة  يف  االأوق��اف  وزارة  احتفال  خالل  الهبا�ض  حممود  قال 
بويع  واإذا  فاقتلوه،  الطاعة  ع�سا  �سق  »من  ا�ض  عبَّ حممود  رئا�سة  مقر  يف  النبوي  باملولد 
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ا�ض وم�سّددًا على قتل  خلليفتني فاقتلوا االآخر منهما«، ملمحًا اإىل اأّن اخلليفة هو حممود عبَّ
»اخلليفة االآخر«. وطوال كلمة الهبا�ض مل تخل العبارات من الدعوة للقتل �سراحًة وتوريًة، 
ا�ض على احلق، واأن  ا�ض »ب�سفته ويل اأمر امل�سلمني«، كما كّرر االّدعاء اأّن عبَّ ومن الدعاء لعبَّ

االإ�سالم اأباح القتل يف حالة واحدة هي »�سق ع�سا الطاعة«.
امل�سدر: املركز الفل�سطيني لالإعالم

بتاريخ 2010/3/13م:
حمدي �أبو ليلة )نقيب �ملعلمني �لفل�سطينيني(

اأبو ليلة يف موؤمتر �سحفي عقدته النقابة ال�سبت )3/13(  دعا نقيب املعلمني حمدي 
يف مدينة غزة اإىل »العمل على حماية العاملني يف قطاع التعليم بال�سفة واإيقاف م�سل�سل 
ا�ض بحقهم هناك«. اإىل ذلك؛  املالحقة واالعتقال والف�سل الذي متار�سه اأجهزة اأمن عبَّ
وموؤ�س�سات حقوق  الوطنية  والقوى  وال�سعبية  الر�سمية  واملوؤ�س�سات  الهيئات  ليلة  اأبو  طالب 
الكامل يف توفري  »تاأخذ دورها  اأن  الت�سريعي واملنابر االإعالمية  واأع�ساء املجل�ض  االإن�سان 

احلماية واحلفاظ على امل�سرية التعليمية من التدهور واالنهيار«.
امل�سدر: موقع نقابة املعلمني الفل�سطينيني

بتاريخ 2010/4/17م:
�آيف مزر�حي )قائد �ملنطقة �لو�سطى يف جي�ض �لحتالل(

قال  الغربية،  ال�سفة  اال�ستيطانية يف  البلديات  املجال�ض  روؤ�ساء  لقائه مع عدد من  يف 
االأمني  الو�سع  �ساهم يف حت�ّسن  ال�سلطة،  اأجهزة  مع  االأمني  التن�سيق  اإنَّ  مزراحي«:  »اآيف 
وقد  والفل�سطيني.  ال�سهيوين  اجلانبني  لكال  الغربية  ال�سفة  يف  االقت�سادية  والظروف 
واجه »مزراحي« انتقادات حادة من قبل بع�ض زعامات امل�ستوطنني الذين حّذروا من اأن 
اأ�سلحتهم �سد اجلنود  التن�سيق قد ينقلب فجاأة، وي�ستخدم رجال االأمن الفل�سطيني  هذا 
»ال�سهيونيني«، كما ح�سل يف بداية االنتفا�سة، اإالَّ اأنَّ اجلرنال طماأنهم، وقال: »اإن الو�سع 
اختلف كثريًا بني املرحلتني. ومع ذلك، فاإذا بادر اجلي�ض »ال�سهيوين« لتنفيذ مهمة ح�سا�سة 
ما يف اأي من مدن ال�سفة الغربية، فاإنَّها تغطى بوافر التكتم وال�سريَّة دون تن�سيق مع اأحد، 



 463 الكتاب الأ�سود )4(

مهمتنا االأ�سا�سية هي احلفاظ على التجمعات اال�ستيطانية بالدرجة االأوىل، وما �سوى ذلك 
تفا�سيل ال تهمنا كثريًا.

امل�سدر: �سحيفة يديعوت اأحرنوت العربية

بتاريخ 2010/4/26م:
م�سري �مل�سري )متحدث با�سم حركة حما�ض(

اتهم م�سري امل�سري �سلطة عبا�ض - فيا�ض بالتورُّط يف دم القيادي يف »كتائب ال�سهيد 
االأمني  التن�سيق  ثمار  من  ثمرة  ذلك  وعدَّ  ال�سويطي،  اإ�سماعيل  علي  الق�سام«  الدين  عز 
اإىل حتالٍف  امل�سري  ودعا  »ال�سهيونية.  االأمنية  ال�سلطات  وبني  ال�سلطة  اأمن  اأجهزة  بني 
فل�سطينيٍّ - فل�سطينيٍّ �سد االحتالل واأعماله ال العك�ض، وقال: »بالتاأكيد.. ا�ست�سهاد علي 
اإ�سماعيل ال�سويطي فجر االإثنني )4/26( يف ال�سفة الغربية جرميٌة �سهيونيٌة جديدٌة تاأتي 
ثمرة من ثمار التعاون االأمني بني اأجهزة اأمن ال�سلطة يف رام اهلل واالحتالل؛ فهوؤالء القادة 
ن االآن من ذلك بف�سل  الذين ف�سل االحتالل طيلة ال�سنوات املا�سية يف الو�سول اإليهم يتمكَّ

التَّعاون االأمني مع �سلطة عبا�ض - فيا�ض يف ال�سفة الذي هو جزٌء من »خارطة الطريق«.
امل�سدر: موقع اأجناد الإخباري

بتاريخ 2010/6/27م: 
»�أفيف ري�سيف« )قائد لو�ء بنيامني يف جي�ض �لحتالل(

ذكر قائد لواء »بنيامني« يف اجلي�ض ال�سهيوين »اأفيف ري�سيف« يف مقابلة مع االإذاعة 
العربية اأن اأجهزة االأمن التابعة ملحمود عبا�ض تت�سدى بحزم لعنا�سر املقاومة من اأبناء 
حركة »حما�ض«، واأنَّ كل عمليات االأجهزة �سدهم تتكلل بالنجاح. واأعرب عن اإ�سادته بدور 
االأجهزة التابعة ل�سلطة رام اهلل التي ت�ساهم يف الق�ساء على املقاومة واحلفاظ على اأمن 
املتكررة  اعتقاالتها  طريق  عن  »حما�ض«  حلركة  الت�سدي  خالل  من  ال�سهيوين  الكيان 
الأعداد كبرية من عنا�سر احلركة يف ال�سفة املحتلة. وو�سف امل�سوؤول الع�سكري يف جي�ض 
االحتالل التن�سيق االأمني بني اجلانبني الفل�سطيني وال�سهيوين ب� »اجليد«، م�سرًيا اإىل اأنَّ 

التعاون االأمني مع الفل�سطينيني ي�سهم بال �سك يف حفظ اأمن و�سالم الكيان ال�سهيوين.
امل�سدر: �سحيفة يديعوت اأحرنوت العربية
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بتاريخ 2010/7/19م: 
حامت عبد �لقادر )م�سوؤول ملف �لقد�ض يف حركة فتح(

ه القيادي يف حركة »فتح« حامت عبد القادر وم�سوؤول ملف القد�ض يف احلركة، اتهامًا  وجَّ
اإىل »حكومة« فيا�ض غري ال�سرعية بالتق�سري اخلطري فيما يتعلق بالعمل يف مدينة القد�ض.  
فيا�ض  »حكومة«  من  وا�سحة  وخطة  كافية  ميزانيات  وجود  عدم  اإىل  القادر  عبد  واأ�سار 
التق�سري من قبل »احلكومة« �سجع  اإن هذا  له:  وقال يف ت�سريحات  القد�ض.  ب�ساأن ملف 
»دولة« االحتالل على اال�ستئثار باملدينة املقد�سة. واأكد اأن هذه »احلكومة« م�سوؤولة عن كل 
التداعيات الناجمة عن االأو�ساع بالقد�ض«، واأن »ذلك ناجم عن عدم ت�سمني القد�ض يف 

خطة اإقامة الدولة امل�ستقبلية ل�»احلكومة الفل�سطينية« احلالية«.
امل�سدر: موقع فل�سطني 4٨

بتاريخ 2010/7/17م:
يو�آف مردخاي )رئي�ض �لإد�رة �ملدنية يف جي�ض �لحتالل(

جي�ض  يف  املدنية  »االإدارة  ي�سمى  ما  رئي�ض  عن  ال�سهيونية  الع�سكرية  االإذاع��ة  نقلت 
ما  بح�سور  عبا�ض  حلر�ض  مناورة  ح�سوره  خالل  قوله،  مردخاي  يواآف  العميد  االحتالل 
العالقة بني اجلي�ض  »اإن  اآيف مزراحي:  الو�سطى يف جي�ض االحتالل  ي�سمى »قائد املنطقة 
»االإ�سرائيلي« واأجهزة االأمن الفل�سطينية هي عالقة مهنية جدًا وناجحة جدًا يف خلق الهدوء 
االأمني، الذي يحمي كل االأطراف«، على حد تعبريه. واأ�ساف مردخاي: »اإن اأجهزة االأمن 
الفل�سطينية يف ال�سفة الغربية تعمل بالتعاون مع قوات االأمن »االإ�سرائيلية«، وعلى راأ�سها 
اجلي�ض، ويف الفرتة االأخرية وطدت عالقات العمل بني اجلي�ض واأجهزة االأمن الفل�سطينية 

التي تقوم بتنفيذ ن�ساطات ناجعة �سد التنظيمات االإرهابية«.
امل�سدر: الإذاعة الع�سكرية ال�سهيونية

بتاريخ 2010/7/22م:
�لعقيد �إيت�سك بار )قائد ما ي�سمى لو�ء �سمال �ل�سفة �لغربية(

العقيد  ال�سهيوين  اجلي�ض  يف  الغربية«  ال�سفة  �سمال  »ل��واء  ي�سمى  ما  قائد  اعترب 
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مثمر  وهو  مراحله  باأف�سل  »مير  ال�سلطة  اأمن  اأجهزة  مع  االأمني  التن�سيق  اأن  بار  اإيت�سك 
اأدىل به الإذاعة اجلي�ض ال�سهيوين، اخلمي�ض  واأ�ساف يف ت�سريح  اإيجابية«.  نتائج  ويوؤتي 
االأو�ساع  بقائه مقرًا بخطورة  اأ�سباب  »يتطلب متتينه«، وخلق  التن�سيق  اأن هذا   ،)7-22(
يف ال�سفة الغربية والتي تتطلب بقاء اجلي�ض ال�سهيوين على اأهبة اال�ستعداد، ح�سب قوله. 
ال�سفة  والفل�سطينية )يف  االإ�سرائيلية  االأمنية  االأجهزة  االأمني بني  »التن�سيق  اأن  بار  واأكد 
الغربية( يتطور با�ستمرار«، م�سريًا اإىل اأن هناك »ر�سا« يف جي�ض االحتالل عن اأداء اأجهزة 
املقاومة  ف�سائل  اإىل  وا�سحة  اإ�سارة  يف  »االإره��اب«،  اأ�سماه  ما  مكافحة  يف  ال�سلطة  اأمن 
الفل�سطينية امل�سلحة التي تعمل �سد االحتالل ال�سهيوين. و�سدد على �سرورة اأن ي�سبط 
بني  ال�سلطة  اأمن  اأجهزة  مكانة  تعزيز  اأجل  »من  املواقف  بع�ض  نف�سه يف  االحتالل  جي�ض 
اجلمهور الفل�سطيني واحلفاظ على عالقات الثقة بيننا وبني هذه االأجهزة«، كما قال. واأكد 
االأخرية دليل  ال�سنوات  الغربية خالل  ال�سفة  العنف يف  االإح�سائية مل�ستوى  »الدالالت  اأن 
ويكفي  الفل�سطينية يف هذا اجلانب،  االأمنية  االأجهزة  به  تقم  الذي  الن�ساط  على م�ستوى 
يف  كان  كما  ر�سا�سة  علينا  تطلق  اأن  دون  الفل�سطينية  املدن  عمق  اإىل  ندخل  اأننا  القول: 

ال�سابق«.
امل�سدر: الإذاعة الع�سكرية ال�سهيونية

بتاريخ 2010/9/12م: 
يوفال دي�سكن )رئي�ض جهاز �ل�ستخبار�ت �ل�سهيوين �ل�ساباك(

اأكد رئي�ض جهاز اال�ستخبارات ال�سهيوين )ال�ساباك(، يوفال دي�سكن، خالل اجلل�سة 
بال�سفة  دايتون   - عبا�ض  اأمن  اأجهزة  اأن  ال�سهيونية  احلكومة  عقدتها  التي  االأ�سبوعية 
الغربية املحتلة »ُتظهر جدية يف حماربة االإرهاب الفل�سطيني«، وفق تعبريه، يف اإ�سارة اإىل 
االجتماع، على مالحقة  دي�سكن، خالل  واأثنى  املقاومة، ال�سيما حركة »حما�ض«.  ف�سائل 
االأجهزة لن�سطاء حركة املقاومة االإ�سالمية »حما�ض«، قائاًل: »اإنه حدث تغري فعلي يف هذا 
املجال هو االأف�سل منذ �ستة ع�سر عامًا«، م�سريًا اإىل اإعالن االأجهزة االأمنية الفل�سطينية 
عن اعتقالها ملنفذي عملية بني نعيم يف حمافظة اخلليل، والتي قتل فيها اأربعة م�ستوطنني، 
واعتقال منفذي عملية جرح فيها م�ستوطنني قرب مدينة رام اهلل. وقال اإن �سالم فيا�ض 
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)رئي�ض احلكومة غري ال�سرعية( وحممود عبا�ض »ي�ساندون االأجهزة االأمنية لل�سلطة بكل 
ا�ض اختطفت اأكرث من �سبعمائة وخم�سني  قوة«. وبح�سب تقارير حقوقية؛ فاإن اأجهزة اأمن عبَّ
الق�سام«  »كتائب  من  جمموعة  قيام  من  يومني  بعد  ال�سفة  �سكان  من  فل�سطينيًا  مواطنًا 

بتنفيذ عملية �سد م�ستوطنني يهود.
امل�سدر: �سحيفة هاآرت�س العربية

بتاريخ 2010/9/25م: 
�جلرن�ل كيث د�يتون )�ملن�سق �لأمني �لأمريكي بني �لحتالل و�سلطة عبا�ض - فيا�ض(

حممود  ال�سلطة   رئي�ض  حر�ض  �ستدعم  بالده  ب��اأنَّ  »دايتون«  االأمريكي  اجل��رنال  تعهد 
ومداخلها  الغربية  بال�سفة  االأرا���س��ي  كل  على  متامًا  ال�سيطرة  له  يت�سنى  حتى  عبا�ض، 
برنامج  النقاب عن  »دايتون« ك�سف  اأنَّ  ال�سهيونية  وخمارجها. وذكرت �سحيفة معاريف 
تدريبي مكثف خالل االأ�سابيع املقبلة لتدريب وتاأهيل قوات الرئا�سة واحلر�ض الفل�سطينيني، 
خا�سة  مع�سكرات  ويف  االأردنية،  احلكومة  بتعاون  �سيجري  التدريب  هذا  اأنَّ  اإىل  م�سريًا 
اإنَّ  االأردنية:  »املوقر«  املتدربني يف منطقة  دايتون، خالل تخريج دفعة من  وقال  باالأردن. 
برنامج التاأهيل �سيوؤدى لتدريب 5 كتائب، م�سريًا اإىل اأن اأربع كتائب حر�ض ع�سكرية واأمنية 

�ستتلقى التدريب املنا�سب لكي تعود وتقوم بواجبها يف ال�سفة الغربية.
امل�سدر: �سحيفة معاريف العربية

بتاريخ 2010/10/20م:
�ملهند�ض و�سفي قبها )ع�سو كتلة �لتغيري و�لإ�سالح(

اأعرب الوزير املهند�ض و�سفي قبها عن ا�ستيائه ال�سديد من ممار�سات اأجهزة عبا�ض 
االأفواه،  وتكميم  واالإرهاب  القمع  و�سيا�سات  الغربية، حيث م�سادرة احلريات  ال�سفة  يف 
واأ�سار اإىل اأن ما يتعر�ض له الطلبة يف اجلامعات الفل�سطينية من مالحقات واختطافات 
واقتحامات ل�سكناتهم يعك�ض اإ�سرارًا عجيبًا وغريبًا على خلق اأجواء بولي�سية ليعي�ض النا�ض 
قبها  ت�سريح  جاء  واإف�سادها.  االأكادميية  احلياة  ت�سوي�ض  على  يعمل  و  وخ��وف  رعب  يف 
تعقيبًا حملة االختطافات واالقتحامات واال�ستدعاءات التي طالت الع�سرات من املوؤيدين 
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اختطافات  من  �سبقها  وما  الوطنية  النجاح  جامعة  يف  االإ�سالمية  الكتلة  مع  واملتعاطفني 
لطلبة جامعتي بريزيت والقد�ض/اأبو دي�ض.

امل�سدر: املركز الفل�سطيني لالإعالم

بتاريخ 2010/11/3م:
�لنائب حممد �أبو جحي�سة )ع�سو كتلة �لتغيري و�لإ�سالح(

طالب النائب يف املجل�ض الت�سريعي الفل�سطيني عن حمافظة اخلليل حممد اأبو جحي�سة 
املوؤ�س�سات احلقوقية وكلَّ غيور على كرامة االإن�سان اأن يهبوا لنجدة اأربعة من املختطفني يف 
ا�ض باأريحا. وجاءت مطالبات اأبو جحي�سة ومنا�سدته بعد لقائه اأربعة  �سجون اأجهزة اأمن عبَّ
�ض  من املعتقلني يف مدينة اخلليل، واملفرج عنهم حديثًا من �سجن اأريحا، والذين اأكدوا تعرَّ
اإخوانهم االأ�سرى للتعذيب ال�سديد، واأنَّ حياة اأربعة منهم؛ وهم: جا�سر النطاح، وبدر اأبو 
�سون له من تعذيب  عيا�ض، ويا�سر عمرو، واأنور حرب يف حالة اخلطر ال�سديد نتيجة ما يتعرَّ
د اأبو جحي�سة بعد �سماعه لل�سهادات  وهم من اأخطر احلاالت املوجودة على االإطالق. و�سدَّ
دة باخلطر قبل فوات االأوان، ومن بينهم جنله  على �سرورة التدخل الإنقاذ حياتهم املهدَّ
�ض لل�سبح املتوا�سل يف الليل  معاذ املختطف يف �سجن االأمن الوقائي يف اأريحا، والذي يتعرَّ

هار. والنَّ
امل�سدر: موقع اأجناد الإخباري

بتاريخ 2010/11/19م: 
�لنائب نايف �لرجوب )ع�سو كتلة �لتغيري و�لإ�سالح(

ائب نايف الرجوب من بلدة »دورا« باخلليل جنوب ال�سفة الغربية اأنَّ اأجهزة اأمن  اأكد النَّ
دت اإ�سقاط راية التوحيد عن اأحد م�ساجد البلدة خالل العيد. واأ�ساف النائب  ا�ض تعمَّ عبَّ
ولت�ستهدف  �سطحه  لتعتلي  امل�سجد  جدران  ت�سلقت  القوة  اإنَّ  له:  ت�سريحات  يف  الرجوب 
يافطة �سغرية ال تكاد ترى كتب عليها )ال اإله اإال اهلل( واأ�سقطوها من على ظهر امل�سجد، 
و�سط الت�سفيق من قبل باقي عنا�سر االأجهزة املتواجدين يف املكان. وت�ساءل »هل باتت ال 
مات؟ هل باتت كلمة التوحيد تهدد عرو�سهم؟ هل باتت توؤرقهم وتق�ض  اإله اإال اهلل من املحرَّ
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م�ساجعهم اأم �سدقت فيهم نبوءة العرب ملا دعاهم ر�سول اهلل � �سلَّى اهلل عليه و�سلَّم � اإىل 
قول: � ال اإله اإال اهلل � قالوا: هذه كلمة تقاتلك عليها العرب والعجم، هل كلمة التوحيد من 

التحري�ض الذي يجب اأن يتوقف؟ وهل ن�ست اتفاقيات ال�سالم على ذلك؟«.
امل�سدر: املركز الفل�سطيني لالإعالم
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ثالثًا: صور توثيقية:
بتاريخ 2010/7/5م:

نظرات وم�سافحة على هام�ض موؤمترهرت�سيليا الأمن ال�سهاينة
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ر�سم ملعامل  طريق وفق روؤية واأجندة �سهيونية
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بتاريخ 2010/7/21م:
�ضور  العتداء على مقر الكتلة الإ�ضالمية يف جامعة القد�ض

اقتحام بطريقة همجية ..

عاثوًا فيها ف�سادًا ..
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بالتَّحطيم والك�سر والتَّخريب ..

تدقيق يف الوثائق .. لعلَّه يظفر بالكنز املدفون ؟!!
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بتاريخ 2010/8/9م:
تطبيع وتن�ضيق مع ال�ضهاينة اأثناء ح�ضور قيادات من فريق اأو�ضلو

لعر�ض بنت امل�ضت�ضار ال�ضيا�ضي لباراك

حممد ا�ستيه متحدثًا اإىل بنيامني بن اليعازر

د ا�ستيه مع  بنيامني بن اليعازر، ويت�سحاق هرت�سوغ جربيل الّرجوب وحممَّ
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د ا�ستية واإيهود باراك ..  ما مو�سوع احلديث ؟! حممَّ

لقاء حميمي بني جربيل الّرجوب وقادة �سهاينة
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هاينة تطبيع مع ال�سَّ
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بتاريخ 2010/9/21م:
حمن زيدان �ضور اقتحام منزل النائب عبد الرَّ

خلٌع لالأبواب .. اقتحاٌم للبيوت .. توريٌع لالأهل ..

اأين ح�سانة  نواب ال�سعب الفل�سطيني ؟!
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بتاريخ 2010/9/27م:

�سالم فيَّا�ض حما�سرًا  يف جمع من ال�سباط

فيَّا�ض متفقدًا طلبة اأكادميية ال�سرطة الفل�سطينية
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اأنتم هنا ملحاربة االإرهاب ، فهو عدونا الوحيد على هذه االأر�ض!!
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بتاريخ 2010/11/28م:

ا�ض االإفراج عنهم بقرارات ق�سائية اأ�سربوا عن الطعام .. اأطلق  بعد رف�ض اأجهزة اأمن عبَّ
�سراحهم .. ليتلقفهم جي�ض االحتالل ال�سهوين .. اإنه تبادل االأدوار!!
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�ضور اجلمعية الإ�ضالمية اخلريية يف اخلليل:

ا�ض  تتدخالن يف �سوؤون هذه اجلمعية وتق�سيان  حكومة فيَّا�ض غري ال�سرعية واأجهزة اأمن عبَّ
موظيفها .. مل�سحلة من ؟!

الثانوية ال�سرعية للبنني

اجلمعية 
االإ�سالمية 

لالأيتام

اجلمعية 
االإ�سالمية 
لليتيمات

الثانوية ال�سرعية للبنات
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رابعًا: جدول إحصائي
بأسماء المختطفين الذين عرفت أسماؤهم:

املدينة/القريةالتاريخال�ضفةا�ضم املعتقل/املختطف

يف �ضهر كانون الثاين/يناير:
رةاأم معاذ زوجة علي عالَّن1 بيت حلم2010/1/1اأ�سري حمرَّ
�سيلة احلارثية2010/1/1اأ�ستاذطارق زيود2
�سيلة احلارثية2010/1/1مواطنعبد احلليم حافظ زيود3
رحمادة زهري اأبو عي�سة4 اخلليل2010/1/1اأ�سري حمرَّ
يطا2010/1/1مواطنباج�س النجار5
رراغب اأحمد عليوي6 نابل�س2010/1/1اأ�سري حمرَّ
نابل�س2010/1/1طالباأمين اأ�ستية7
قلقيلية2010/1/2اإمامال�سيخ �سامح عفانة٨
اخلليل2010/1/2طالبهيثم يو�سف عواد9

ميثلون2010/1/3اإمامال�سيخ عبد الكرمي ربايعة10
ميثلون2010/1/3طالبحممد غالب ربايعة11
قلقيلية2010/1/4مواطنحممود خدرج »اأبو عي�سة«12
رن�سيم ال�سنطي13 قلقيلية2010/1/5اأ�سري حمرَّ
قلقيلية2010/1/5�سحفيم�سطفى �سربي14
ريون�س عيا�س15 رافات/�سلفيت2010/1/5اأ�سري حمرَّ
افعي16 نابل�س2010/1/5مواطنفاروق ال�سَّ
اخلليل2010/1/6مواطنبالل �سليم املحت�سب17
قباطية2010/1/6اإمامال�سيخ في�سل �سباعنة1٨
قلقيلية2010/1/7رئي�س بلديةال�سيخ وجيه قوا�س19

مدير مكتباأحمد نزال20
قلقيلية2010/1/7نائب
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نابل�س2010/1/7مواطنمهند جعارة21
رام اهلل2010/1/7طالببراء يو�سف كفاية22
ال23 رال�سيخ حممد عو�س اجلمَّ جنني2010/1/7اأ�سري حمرَّ
اخلليل2010/1/7مواطناأمين اأبو عرب »املحت�سب«24
اخلليل2010/1/7اإمامال�سيخ عادل اإدري�س25
رحممد ال�سمحان26 قلقيلية2010/1/9اأ�سري حمرَّ
رعمر ملحم27 قلقيلية2010/1/9اأ�سري حمرَّ
رحممد احلوتري2٨ قلقيلية2010/1/9اأ�سري حمرَّ
قلقيلية2010/1/11مواطنحممد �سبحي داود فريج29
قلقيلية2010/1/11مواطنح�سني ح�سنني30
قلقيلية2010/1/11مواطنزكي داود31
قلقيلية2010/1/11مواطنعبد اهلل زهري الولويل32
اخلليل2010/1/11طالباأ�سامة �ساهني33
كفر عبو�س2010/1/12مواطن�سبحي خلف34
كفر عبو�س2010/1/12مواطنعائد ب�سناق35
كفر عبو�س2010/1/12مواطن�سداد ب�سناق36
طولكرم2010/1/12طالباأجمد الهم�سري37
كفر عبو�س2010/1/12مواطنزاهر ح�سنني3٨
كفر عبو�س2010/1/12مواطناأبو العبا�س داود39
كفر عبو�س2010/1/12مواطناإبراهيم ح�سنني40
برقني2010/1/12اإمامال�سيخ علي عتيق41
رجالل عبد الغني بني عودة42 طمون2010/1/12اأ�سري حمرَّ
قلقيلية2010/1/12مواطنو�سام باكري43
رحممد الرابي44 قلقيلية2010/1/13اأ�سري حمرَّ
ر�ساري عرابي45 رام اهلل2010/1/13اأ�سري حمرَّ
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رفادي خطاب46 كفر اللبد /2010/1/13اأ�سري حمرَّ
طولكرم

رعدنان حمار�سة47 جنني2010/1/13اأ�سري حمرَّ
رعادل ال�سواورة4٨ بيت حلم2010/1/14اأ�سري حمرَّ
بيت حلم2010/1/14مواطنمعت�سم اخلطيب49
رحممد دعام�سة50 بيت حلم2010/1/14اأ�سري حمرَّ
رحممود الورديان51 بيت حلم2010/1/14اأ�سري حمرَّ
نابل�س2010/1/14مواطن�سليمان العمد52
نابل�س2010/1/14مواطنماأمون عا�سور53
نابل�س2010/1/14مواطنمهدي قادري54
نابل�س2010/1/14مواطنعبا�س عماد جرف55
جلقامو�س2010/1/14مواطنعبد اجلبار احلاج56
اميوائل البيطار57 جنني2010/1/14ق�سَّ
رام اهلل2010/1/15اإمام وخطيبال�سيخ حممود احل�سري5٨
رام اهلل2010/1/15خطيب متنقلال�سيخ غ�سان ما�سي59
رام اهلل2010/1/15اإمامال�سيخ �سكري عو�س60
رام اهلل2010/1/15اإمامال�سيخ ليث العتيلي61
عالر /طولكرم2010/1/15طالببالل جمادبة62
عالر/طولكرم2010/1/15طالبمنا�سل ق�سوع63
عالر/طولكرم2010/1/15طالب�سالم عامر64
عالر/طولكرم2010/1/15طالبنظام عامر65
عالر/طولكرم2010/1/15طالبن�سال خريي ع�سراوي66
عالر/طولكرم2010/1/15طالبحممد �سلطان مالح67
عالر/طولكرم2010/1/15طالبر�سوان طقاطقة6٨
عالر/طولكرم2010/1/15طالباأحمد حازم الرومي69
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نابل�س2010/1/16مواطناحلاج عادل املدبوح70
نابل�س2010/1/16مواطنعديل املدبوح71
نابل�س2010/1/16مواطنخ�سر ع�سقالن72
نابل�س2010/1/16مواطناأجمد ع�سقالن73
رعالء ال�سركجي74 نابل�س2010/1/16اأ�سري حمرَّ
راأحمد نور برهم75 قلقيلية2010/1/16اأ�سري حمرَّ
اخلليل2010/1/16مواطنمروان دويك76
طولكرم2010/1/16اإمامال�سيخ مهدي املالح77
طولكرم2010/1/16اإمامال�سيخ حممد مهنا7٨
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عالر/طولكرم2010/3/29معلممرعب اأبو �سعدة52٨
اخلليل2010/3/29اأ�سري حمرراإيهاب اجلعربي529
قلقيلية2010/3/29طالبحممد فواز530
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بيت حلم2010/3/30�سحفيعبد اهلل عدوي535
اخلليل2010/3/30اأ�سري حمررحممد اجلعربي536
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يف �ضهر ني�ضان/اإبريل
بيت حلم2010/4/1اأ�سري حمرريو�سف عدوي539
قلقيلية2010/4/1اأ�سري حمررحممد نزال540
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طولكرم2010/4/3اأ�سري حمررفوزي �سميح �ساق اهلل543
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�سانور/جنني2010/4/6طالبر�ساد غريبة57٨
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خميم طولكرم2010/4/٨اأ�سري حمرراأحمد خريو�س594
قبالن /نابل�س2010/4/٨اأ�سري حمررحممد قا�سم اأزعر595
قلقيلية2010/4/٨اأ�سري حمررحممد حوتري596
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�سرة2010/4/12طالباأحمد الرتابي606
اخلليل2010/4/12اأ�سري حمررال�سيخ عبد الكرمي حاليقة607
بيت2010/4/12رئي�س بلدية�سليمان العدم60٨
اخلليل2010/4/12اأ�سري حمررم�سر اغنيمات609
قلقيلية2010/4/12اأ�سري حمرراإبراهيم راجح نوفل610
قلقيلية2010/4/12اأ�سري حمررعمار ال�سمان611
قلقيلية2010/4/12اأ�سري حمررح�سام لبدة612
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نابل�س2010/4/13اأ�سري حمرراأ�سامة حازم حالوة619
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حبلة /اأريحا2010/4/13اأ�سري حمررحممد �سهوان621
اأريحا2010/4/13اأ�سري حمررحممود اخلاروف622
عزون2010/4/13اأ�سري حمررفادي خليف623

خميم العروب/2010/4/13اأ�سري حمررحممد عواد624
اخلليل

اخلليل2010/4/13اأ�سري حمررحممد خزميية625
نابل�س2010/4/14طالب�سهيب ح�سام �سقف احليط626
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يطا /اخلليل2010/4/17اأ�سري حمرريا�سر اأبو عرام641
قبيا2010/4/17اأ�سري حمررطارق غيظان642
قلقيلية2010/4/17اأ�سري حمررمراد القدومي643
نابل�س2010/4/17اأ�سري حمرراإيهاب زاهر البرية644
اد645 عورتا /نابل�س2010/4/1٨اأ�سري حمررفار�س عوَّ
عورتا /نابل�س2010/4/1٨طالبمعاذ قواريق646
ع�سرية ال�سمالية2010/4/19طالبحممد �سواحلة647
نابل�س2010/4/19اأ�سري حمررمنري امل�سري64٨
ع�سرية ال�سمالية2010/4/19اأ�سري حمرراأكرم يا�سني649
عورتا /نابل�س2010/4/20اأ�سري حمررفار�س م�سطفى عواد650
عورتا /نابل�س2010/4/20اأ�سري حمررغ�سان عواد651
عورتا /نابل�س2010/4/20اأ�سري حمرر�سمري �سالح قواريق652

عورتا /نابل�س2010/4/20اأ�سري حمررجماهد عبد احلليم احلمامي653
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بالطة البلد2010/4/20اأ�سري حمررعماد ناجي دويكات654
اخلليل2010/4/20طالببهاء احلروب655
نابل�س2010/4/20اأ�سري حمررطارق العكر656
نابل�س2010/4/21اأ�سري حمررعالء الكوين657
نابل�س2010/4/21طالبمنت�سر علي65٨
اخلليل2010/4/21اأ�سري حمرروائل البيطار659
فقوعة /جنني2010/4/21اأ�سري حمررطارق م�ساد660
�سنرييا /قلقيلية2010/4/22اأ�سري حمرراأحمد �سادق عمر661
�سنرييا /قلقيلية2010/4/22اأ�سري حمرر�سائد فوزي ال�سيخ662
�سنرييا /قلقيلية2010/4/22اأ�سري حمررممدوح غالب بري663
�سنرييا /قلقيلية2010/4/22اأ�سري حمررحممود عمر664
بيت اأمني /قلقيلية2010/4/22اأ�سري حمررال�سيخ جمعة عودة665
رام اهلل2010/4/22اأ�سري حمررنائل حممود اأبو كويك666
رام اهلل2010/4/22اأ�سري حمرر�سلمان ح�سني667
جيو�س2010/4/22طالبحممد را�سي اأبو �سعدة66٨
طولكرم2010/4/22اأ�سري حمررعمر عبد املجيد ترك669
نابل�س2010/4/23طالبعبد اللطيف خ�سر �سوندك670
قلقيلية2010/4/23اأ�سري حمررب�سري نوفل671

باقة احلطب/2010/4/24اأ�سري حمرروجدي برغوث672
�سلفيت

باقة احلطب/2010/4/24اأ�سري حمررب�سيم برغوث673
�سلفيت

باقة احلطب/2010/4/24اأ�سري حمررمعاذ برغوث674
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باقة احلطب/2010/4/24اأ�سري حمررب�سام عبد الرزاق675
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�سلفيت

باقة احلطب/2010/4/24اأ�سري حمررحمد معزوز6٨0
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باقة احلطب/2010/4/24اأ�سري حمرراأجمد رباح6٨3
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قراوة بني ح�سان2010/4/25اأ�سري حمررعبد اهلل حممود عا�سي690
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نابل�س2010/4/26اأ�سري حمررعالء تي�سري ال�سركجي702
نابل�س2010/4/26اأ�سري حمرر�سامح �سامل703
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بالطة البلد/نابل�س2010/4/29اأ�سري حمررن�سال عبا�س دويكات73٨
نابل�س2010/4/30اأ�سري حمررعبد الكرمي �سبارو739
نابل�س2010/4/30طالباإياد ظريفة740
اأو�سرين2010/4/30طالبرافع اإعديلي741
خميم ع�سكر2010/4/30اأ�سري حمررعلي قطناين742
�سلفيت2010/4/30اأ�سري حمرراملحامي �سامر �سليمان743
نابل�س2010/4/30طالباأن�س ح�سن البوريني744
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طولكرم2010/4/30اأ�سري حمررعلي غ�سية745
نابل�س2010/4/30اأ�سري حمرررامي زهران746
نابل�س2010/4/30اأ�سري حمررفرا�س عزام مقن�سة747
قلقيلية2010/4/30اأ�سري حمررن�سيم ال�سنطي74٨

يف �ضهر اأيار/مايو
رحمزة زهران749 بدو/القد�س2010/5/1اأ�سري حمرَّ
ر�سعيد اأبو ا�سنينة750 اخلليل2010/5/1اأ�سري حمرَّ
عتيل/طولكرم2010/5/2موؤذن م�سجدال�سيخ مر�سد اأبو علي751
2010/5/2مواطنمهند �سعيد752
2010/5/2مواطنمعتدل دغرة753
2010/5/2مواطناأحمد دغرة754

ع�سو جمل�س ال�سيخ اإياد عز الدين اأبو عمر755
برقة /نابل�س2010/5/4قروي

حوارة/نابل�س2010/5/4دكتورمراد رايق عودة756
رمنري تي�سري الكتوت757 نابل�س2010/5/4اأ�سري حمرَّ
راأحمد عارف اأبو عرة75٨ عقابا/طوبا�س2010/5/4اأ�سري حمرَّ
طولكرم2010/5/4مواطنحممد جندب759
بيت حلم2010/5/4�سحفي�سامي اأ�سعد760
ال�سيوخ /اخلليل2010/5/4�سحفيحممد عزت احلاليقة761
راملهند�س وجيه اأبوعيدة762 نابل�س2010/5/5اأ�سري حمرَّ
رح�سام حممد موقدة763 الزاوية /�سلفيت2010/5/5اأ�سري حمرَّ
رحممد عبد الرحمن رداد764 الزاوية /�سلفيت2010/5/5اأ�سري حمرَّ
رجالل جربوع765 خميم ع�سكر2010/5/6اأ�سري حمرَّ
راأن�س جود اهلل766 نابل�س2010/5/6اأ�سري حمرَّ
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رحمزة مرعي767 قراوة بني ح�سان2010/5/6اأ�سري حمرَّ
روائل العلي76٨ عتيل2010/5/6اأ�سري حمرَّ
اخلليل2010/5/6معلمحت�سني يعقوب املحت�سب769
اخلليل2010/5/6اأ�سري حمّرراأ�سعد يو�سف برقان770

مرا�سل اإذاعة �سامر اأروي�سد771
اخلليل2010/5/7الأق�سى

طمون /نابل�س2010/5/7طالببالل ب�سارات772
رحممد عبد العزيز ذياب773 قلقيلية2010/5/7اأ�سري حمرَّ
رذيب عزيز مرعي774 قراوة بني ح�سان2010/5/7اأ�سري حمرَّ
مردا /�سلفيت2010/5/7مواطنرامي اخلف�س775
ر�سالح حممود اإبراهيم عطية776 خربثا امل�سباح2010/5/٨اأ�سري حمرَّ
نابل�س2010/5/٨اإمام م�سجدال�سيخ حت�سني رم�سان777
رح�سام اأبو ديَّة77٨ �ساحور2010/5/10اأ�سري حمرَّ
اخلليل2010/5/10معلمعي�سى ب�سري �ساللدة779
مردا /�سلفيت2010/5/10طالبح�سام �سليمان7٨0
مردا /�سلفيت2010/5/10مواطناأحمد �سليمان7٨1
رحازم الفاخوري7٨2 اخلليل2010/5/11اأ�سري حمرَّ
رعي�سى ال�ساللدة7٨3 �سعري /اخلليل2010/5/11اأ�سري حمرَّ
رداود رواجبة7٨4 روجيب /نابل�س2010/5/11اأ�سري حمرَّ
رمنذر علوي7٨5 دير جرير/رام اهلل2010/5/11اأ�سري حمرَّ
�سلفيت2010/5/11مواطنو�سفي طاهر �سليمان7٨6
قلقيلية2010/5/12قيادي يف حما�سال�سيخ ريا�س ولويل7٨7
رو�ساح دويكات7٨٨ بيتا2010/5/12اأ�سري حمرَّ
رناظم دويكات7٨9 بيتا2010/5/12اأ�سري حمرَّ

ال�سيلة احلارثية2010/5/13قيادي يف حما�سال�سيخ يحيى �سعيد زيود790
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رعامر عبد احلليم اأبو عرفة791 اخلليل2010/5/13اأ�سري حمرَّ
نابل�س2010/5/13مواطنيو�سف مهيار792
جنني2010/5/14اأ�ستاذن�سال الأ�سمر793
زيتا جماعني2010/5/14معلماأحمد عبد احلافظ794
رحممود يو�سف795 زيتا جماعني2010/5/14اأ�سري حمرَّ
رحممد اأمني خف�س796 �سلفيت2010/5/14اأ�سري حمرَّ
قراوة بني ح�سان2010/5/14اأ�ستاذاإياد م�سطفى مرعي797

موظف يف وزارة ال�سيخ اأنور مراعبة79٨
قلقيلية2010/5/14الأوقاف

رعا�سم ر�سدي فقها799 ع�سرية ال�سمالية2010/5/15اأ�سري حمرَّ
رحممد حممود اجلمل٨00 ع�سرية ال�سمالية2010/5/15اأ�سري حمرَّ
راأحمد حممد اأبو هنود٨01 ع�سرية ال�سمالية2010/5/15اأ�سري حمرَّ
قراوة بني ح�سان2010/5/15مواطنفوؤاد عثمان ريان٨02
رمن�سور اأبو عواد٨03 اخلليل2010/5/15اأ�سري حمرَّ
رلوؤي فريج داود٨04 قلقيلية2010/5/15اأ�سري حمرَّ
اللنب ال�سرقية2010/5/16اإمام م�سجدعبد النا�سر النوباين٨05
اللنب ال�سرقية2010/5/16مواطنفرا�س النوباين٨06
اللنب ال�سرقية2010/5/16مواطنموؤمن اأحمد عوي�س٨07
اللنب ال�سرقية2010/5/16مواطنحممد اأحمد عوي�س٨0٨
اللنب ال�سرقية2010/5/16مواطنحممد ر�سيد لفتاوي٨09
اللنب ال�سرقية2010/5/16مواطنعبد الكرمي ر�سيد لفتاوي٨10
اللنب ال�سرقية2010/5/16مواطنحممد مو�سى عوي�س٨11
اللنب ال�سرقية2010/5/16مواطنرايق مو�سى عوي�س٨12
اللنب ال�سرقية2010/5/16مواطناأبّي حممد عوي�س٨13

اللنب ال�سرقية2010/5/16مواطنعمر حممد عوي�س٨14
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اللنب ال�سرقية2010/5/16مواطناأجمد من�سور عوي�س٨15
اللنب ال�سرقية2010/5/16مواطناأ�سرف عوي�س٨16
اللنب ال�سرقية2010/5/16مواطنعمر عوي�س٨17
ريعقوب ا�ستيتية٨1٨ اللنب ال�سرقية2010/5/16اأ�سري حمرَّ
رمنذر اأحمد٨19 ع�سرية القبلية2010/5/16اأ�سري حمرَّ
خميم عايدة2010/5/16مواطناأ�سامة اأبو جادو٨20
رحممد ها�سم خ�سر٨21 قلقيلية2010/5/17اأ�سري حمرَّ
رعلي الفار٨22 قلقيلية2010/5/17اأ�سري حمرَّ
ر�سادي بالل حوراين٨23 قلقيلية2010/5/17اأ�سري حمرَّ
ر�سعيد جعيدي٨24 قلقيلية2010/5/17اأ�سري حمرَّ
اللنب ال�سرقية2010/5/17معلماإ�سماعيل عوي�س٨25
رطارق اأدعي�س٨26 اخلليل2010/5/17اأ�سري حمرَّ
رمروان القوا�سمة٨27 اخلليل2010/5/17اأ�سري حمرَّ
نابل�س2010/5/1٨قيادي يف حما�سالدكتور حممد غزال٨2٨
رعالء �سمادي٨29 جنني2010/5/1٨اأ�سري حمرَّ
طولكرم2010/5/1٨طالبعمار بلعاوي٨30
طولكرم2010/5/1٨طالباأجمد ال�سيد٨31
طولكرم2010/5/1٨طالبوائل م�سلماين٨32
ررامي اأ�سعد �سلباية٨33 خميم نور �سم�س2010/5/1٨اأ�سري حمرَّ
دير الغ�سون2010/5/1٨مواطن�سامح �سعيد اجلب�سة٨34
ع�سرية ال�سمالية2010/5/1٨مهند�سهادي �سعادة٨35
بري زيت2010/5/1٨طالبحممد �سالح القدومي٨36
رحممد هارون موقدي٨37 الزاوية2010/5/1٨اأ�سري حمرَّ
رمتوكل �سابر موقدي٨3٨ الزاوية2010/5/1٨اأ�سري حمرَّ
ال�سموع2010/5/1٨مواطنن�سيم مو�سى اأبو اجلدايل٨39
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رما�سي �سميح الكيالين٨40 ال�سيلة احلار�سية2010/5/19اأ�سري حمرَّ
رغ�سان ال�سوقي٨41 جنني2010/5/19اأ�سري حمرَّ
رعارف ال�سوقي٨42 جنني2010/5/19اأ�سري حمرَّ
رح�سن فرعون٨43 القد�س2010/5/19اأ�سري حمرَّ
ريو�سف دعمة٨44 طولكرم2010/5/19اأ�سري حمرَّ
راأ�سرف فودة٨45 طولكرم2010/5/19اأ�سري حمرَّ

مدير جمعية ف�سل جبارين٨46
يطا- اخلليل2010/5/19خريية

يطا- اخلليل2010/5/19مواطنماأمون جبارين٨47
يطا- اخلليل2010/5/19مواطنم�سطفى جبارين٨4٨
رمهند فطافطة٨49 ترقوميا2010/5/19اأ�سري حمرَّ
دير الغ�سون2010/5/20�سحفييزيد خ�سر٨50
ررائد قوزح٨51 خميم طولكرم2010/5/20اأ�سري حمرَّ
رخالد عليان٨52 دير الغ�سون2010/5/20اأ�سري حمرَّ
طولكرم2010/5/20داعيةال�سيخ عدنان ال�سفاريني٨53
بلعا2010/5/20قا�سنا�سر اأبو دية٨54
فرعون2010/5/20اإمامعمر ع�ساف٨55
رخالد زيدان٨56 خميم طولكرم2010/5/20اأ�سري حمرَّ
خميم نور �سم�س2010/5/20مواطنحممد �سحادة٨57
عتيل2010/5/20داعيةال�سيخ ليث العتيلي٨5٨
رحممد اجلالد٨59 طولكرم2010/5/20اأ�سري حمرَّ

رال�سيخ عبد الرحيم احلاج٨60 جلقمو�س2010/5/20اأ�سري حمرَّ

مدير مدار�س الأ�ستاذ ع�سام ال�سلبي٨61
جنني2010/5/20الإميان

ريو�سف حممد اخلواجا٨62 نعلني2010/5/20اأ�سري حمرَّ
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ع�سو جمل�س ال�سيخ يا�سر حماد٨63
قلقيلية2010/5/20الإفتاء

عزبة �سلمان2010/5/20داعيةال�سيخ عو�س عودة٨64
رحممد من�سور٨65 قلقيلية2010/5/20اأ�سري حمرَّ
بيت حلم2010/5/20مدير الأوقافال�سيخ ح�سن �سايف٨66
ر�سالح عفيف٨67 بيت حلم2010/5/20اأ�سري حمرَّ
رنادر زواهرة٨6٨ بيت حلم2010/5/20اأ�سري حمرَّ
رح�سام اليمني٨69 بيت حلم2010/5/20اأ�سري حمرَّ

اإمام م�سجدال�سيخ �سليمان دعدوع٨70
اخل�سر2010/5/21بلدة اخل�سر

رالأ�ستاذ اأحمد �سعيد مو�سى٨71 بيت حلم2010/5/21اأ�سري حمرَّ
رحممد دعام�سة٨72 بيت حلم2010/5/21اأ�سري حمرَّ
رعو�س يو�سف٨73 طولكرم2010/5/21اأ�سري حمرَّ
عتيل2010/5/21داعيةال�سيخ موؤيد اأ�سليح٨74
دير �سرف2010/5/22مواطنحممد �سعيد حارة٨75
دير �سرف2010/5/22طالبمعاذ حمي الدين عرابي٨76
دير �سرف2010/5/22طالببكر حممد عرابي٨77
دير �سرف2010/5/22طالبحمدي خروبي٨7٨
دير �سرف2010/5/22طالبيا�سني نظام يا�سني �سمارة٨79
دير �سرف2010/5/22طالبح�سان وائل مرعي فقهاء٨٨0
دير �سرف2010/5/22طالباأركان توفيق حارة٨٨1
دير �سرف2010/5/22طالبق�سي توفيق حارة٨٨2
دير �سرف2010/5/22طالباأمري حممد مو�سى مرعي٨٨3
دير �سرف2010/5/22طالبحممد نافع نوفل٨٨4
دير �سرف2010/5/22طالباأو�س يحيى فقهاء٨٨5
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دير �سرف2010/5/22طالبم�سطفى جمعة حارة٨٨6
بيت حلم2010/5/22قيادي يف حما�سال�سيخ ح�سن الورديان٨٨7

حما�سر يف الدكتور حممد ال�سيد٨٨٨
جنني2010/5/22اجلامعة

رال�سيخ عبد اجلبار جرار٨٨9 جنني2010/5/22اأ�سري حمرَّ
راملهند�س منذر م�ساقي٨90 يا�سيد2010/5/22اأ�سري حمرَّ
روائل تي�سري ال�سيوري٨91 رام اهلل2010/5/22اأ�سري حمرَّ
�سلواد2010/5/22اإمام م�سجدال�سيخ فايز حامد٨92
رلوؤي حامد٨93 رام اهلل2010/5/22اأ�سري حمرَّ
رخالد �ساكر حامد٨94 رام اهلل2010/5/22اأ�سري حمرَّ
ر�سامي ال�سراج٨95 خميم �سلواد2010/5/22اأ�سري حمرَّ
الزاوية2010/5/23دكتورطالل رداد٨96
قراوة بني ح�سان2010/5/23اإمام م�سجدال�سيخ همام مرعي٨97
رعلي �سليمان٨9٨ مردا2010/5/23اأ�سري حمرَّ
فرخة2010/5/23اإمام م�سجدال�سيخ يو�سف قمبز٨99
رحممد قادو�س900 الزاوية2010/5/23اأ�سري حمرَّ
رحممد عو�س901 دير ا�ستيا2010/5/23اأ�سري حمرَّ
رال�سيخ مفيد نزال902 قباطية2010/5/23اأ�سري حمرَّ
دير الغ�سون2010/5/23طالبحممد اأبو �ساع903
قلقيلية2010/5/23طالبعبد اهلل عودة904
البرية2010/5/23اإمام م�سجدال�سيخ ماهر اأبو كويك905
رام اهلل2010/5/23اإمام م�سجدحممد ح�سن عمرو906
رعبد اهلل يو�سف حمد907 رام اهلل2010/5/23اأ�سري حمرَّ
راإبراهيم ال�سبع90٨ رام اهلل2010/5/23اأ�سري حمرَّ
راأمين عادل املدبوح909 نابل�س2010/5/23اأ�سري حمرَّ
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عارورة2010/5/24قيادي يف حما�سال�سيخ تي�سري العاروري910
رال�سيخ زياد م�سعل911 �سلواد2010/5/24اأ�سري حمرَّ

رئي�س بلدية ال�سيخ جمال الطويل912
رام اهلل2010/5/24البرية

رعدنان حمار�سة913 يعبد2010/4/26اأ�سري حمرَّ
رجمدي اأبو الهيجا914 خميم جنني2010/5/26اأ�سري حمرَّ
رمهدي ب�سناق915 رمانة2010/5/26اأ�سري حمرَّ
رام اهلل2010/5/26اإمام م�سجدال�سيخ �سعيد معطان916
ر�سعد اأجنا�س917 خربثا بني حارث2010/5/26اأ�سري حمرَّ
رعلي العمايرة91٨ دورا2010/6/26اأ�سري حمرَّ
رام اهلل2010/5/27اإعالميخلدون املظلوم919
راأجمد عليوي920 نابل�س2010/5/27اأ�سري حمرَّ
رالأ�ستاذ ثامر �سباعنة921 قباطية2010/5/27اأ�سري حمرَّ
نابل�س2010/5/2٨نا�سط حقوقي�سائد يا�سني922
تل2010/5/2٨طالبمثنى ا�ستية923
زبوبة/جنني2010/5/29داعيةال�سيخ ح�سن الزغل924
رمانة/جنني2010/5/29داعيةال�سيخ مهدي ب�سناق 925
جنني2010/5/29تاجراأكثم اأبو عبيد926

يف �ضهر حزيران/يونيو
راملهند�س بهاء تفاحة927 نابل�س2010/6/1اأ�سري حمرَّ
ربالل يامني92٨ تل2010/6/1اأ�سري حمرَّ
رمعتز اأديب اإ�سماعيل929 بيت اإيبا2010/6/1اأ�سري حمرَّ
رحممد الورديان930 بيت حلم2010/6/1اأ�سري حمرَّ
جيت2010/6/1كاتب باملحكمةزياد ال�ساخن931
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نابل�س2010/6/1اإمام وخطيبال�سيخ عالم النعنع932
ر�سامح عفانة933 قلقيلية2010/6/2اأ�سري حمرَّ
رطارق زيدان934 طولكرم2010/6/2اأ�سري حمرَّ
رقاهر كمال935 بيت حلم2010/6/2اأ�سري حمرَّ
نابل�س2010/6/4طالبمعاذ مرا�سدة936
نابل�س2010/6/4طالبحممد قناديلو937
روجدي ال�سخلة93٨ نابل�س2010/6/4اأ�سري حمرَّ
طوبا�س2010/6/4مواطنحممد �سعود دراغمة939
رفتحي الرمالوي940 بيت حلم2010/6/6اأ�سري حمرَّ
راإيهاب حبيب941 بيت حلم2010/6/6اأ�سري حمرَّ
رنادر زواهرة942 بيت حلم2010/6/6اأ�سري حمرَّ
رناجح عا�سي943 بيت لقيا2010/6/7اأ�سري حمرَّ
بيت لقيا2010/6/7مواطنحممد عا�سي944
بيت لقيا2010/6/7مواطنعماد عا�سي945
بيت لقيا2010/6/7مواطنجمعة عا�سي946
عقربا2010/6/7مواطنعمرجمال خاطر947
عقربا2010/6/7مواطنخالد بني ف�سل94٨
عقربا2010/6/7طالبطارق بني ف�سل949
بيت الرو�س الفوقا2010/6/7مواطنماهر يو�سف حريبات950
نابل�س2010/6/٨طالبحممد جمال خاطر951
رعالء �سعود طه952 نابل�س2010/6/٨اأ�سري حمرَّ
بيتا2010/6/٨�سحفي�سامد دويكات953
رليف حجازي 954 نابل�س2010/6/٨اأ�سري حمرَّ
رعنان قزيح955 نابل�س2010/6/٨اأ�سري حمرَّ
ر�سالح الهرميي956 بيت حلم2010/6/٨اأ�سري حمرَّ
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قلقيلية2010/6/٨طالبوليد عبد الرحمن ق�سوع957
رحممود تعامرة95٨ بيت حلم2010/6/10اأ�سري حمرًّ
رالأ�ستاذ عبد اهلل اجلعيدي959 قلقيلية2010/6/10اأ�سري حمرَّ
يطا2010/6/12مرا�سلطارق علي اأحمد ربعي960
راأديب قا�سم بني ف�سل961 عقربا2010/6/13اأ�سري حمرَّ
نابل�س2010/6/13مواطناحلاج �سالح طموين962
نابل�س2010/6/13طالباإ�سالم �سالح طموين963
رمهدي مربوك964 طولكرم2010/6/16اأ�سري حمرَّ
خميم طولكرم2010/6/16مواطنه�سام قوزح965
رخالد فقو�سة 966 دورا2010/6/16اأ�سري حمرًّ
رجعفر اأبو عرقوب967 دورا2010/6/16اأ�سري حمرًّ
رمراد حممد احلريبات96٨ دورا2010/6/16اأ�سري حمرًّ
رحمودة حممد احلريبات969 دورا2010/6/16اأ�سري حمرًّ
طولكرم2010/6/17مواطن�سامر مرم�س970
راأحمد �سهاب971 عنتبا2010/6/17اأ�سري حمرَّ
طولكرم2010/6/17مواطنحممد البلعاوي972
رهاين برابرة973 بلعا2010/6/17اأ�سري حمرَّ
دورا2010/6/1٨مواطنيحيى احللبي 974
دورا2010/6/1٨مواطننائل عمرو975
الظاهرية2010/6/1٨مواطناأ�سرف ع�سفور976
الظاهرية2010/6/1٨مواطنجهاد العواودة977
رمنت�سر �سديد97٨ دورا2010/6/1٨اأ�سري حمرَّ
دورا2010/6/1٨مواطننافذ ال�سوامرة979
دورا2010/6/1٨مواطنجنيب جواعده9٨0
اخلليل2010/6/1٨مواطنريا�س حريبات9٨1
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اخلليل2010/6/1٨طالباحمد تالحمة9٨2
اخلليل2010/6/1٨مواطناإ�سماعيل عمرو9٨3
اخلليل2010/6/1٨مواطنحممد اأبو عرقوب9٨4
اخلليل2010/6/1٨مواطنمنجد اأبو قبيطة9٨5
نابل�س2010/6/19مواطنرا�سم اخلطاب 9٨6
جنني2010/6/20قيادي يف حما�سخالد احلاج9٨7
رعالء �ساهني9٨٨ طولكرم2010/6/20اأ�سري حمرَّ
طولكرم2010/6/20مواطن�سامر مرم�س9٨9
راأحمد �سهاب990 عنتبا2010/6/20اأ�سري حمرَّ
بلعا2010/6/20مواطنحممد البلعاوي991
رهاين برابرة992 بلعا2010/6/20اأ�سري حمرَّ
نابل�س2010/6/20طالبحممد غ�سان ذوقان993
نابل�س2010/6/20معيد باجلامعةاملهند�س رائد حجاوي994
خميم الفوار2010/6/20مواطناإبراهيم اخلاروف995
دورا2010/6/20اإمام م�سجدال�سيخ زكريا احللبي996
دورا2010/6/20موؤذنح�سني مو�سى احلروب997
نابل�س2010/6/21�سحفينواف العامر99٨

نائب رئي�س بلدية املهند�س مهدي احلنبلي999
نابل�س2010/6/21نابل�س

رعالء ف�سة 1000 نابل�س2010/6/21اأ�سري حمرَّ
راإياد ع�سفور1001 نابل�س2010/6/21اأ�سري حمرَّ
رعلي قطناين1002 خميم ع�سكر2010/6/21اأ�سري حمرَّ
نابل�س2010/6/21مواطنعبد اللطيف ال�سمحان 1003
نابل�س2010/6/21مواطنرائد منري1004
نابل�س2010/6/21مواطنحممود ال�سعبي1005
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نابل�س2010/6/21مواطنال�سيخ حممد نور ملح�س1006
رفتحي احلايك1007 زيتا /�سلفيت2010/6/21اأ�سري حمرَّ

عز الدين فتا�س100٨
مدير مكتب 

النواب 
الإ�سالميني

�سلفيت2010/6/21

زيتا /�سلفيت2010/6/21مواطنزكريا ريان1009
رمو�سى زيدان1010 طولكرم2010/6/21اأ�سري حمرَّ
رما�سي �سميح زيد الكيالين1011 �سيلة احلارثية2010/6/21اأ�سري حمرَّ
رحممود اأبو يعقوب1012 كفر حار�س2010/6/23اأ�سري حمرَّ
م�سحة2010/6/23مواطنبهجت عامر1013
دير بلوط2010/6/23مواطناإ�سماعيل عبد اجلواد1014
زيتا جماعني2010/6/23مواطناأحمد اأمني اأبو زيد1015
رعزام حممد عا�سي1016 قراوة بني ح�سان2010/6/23اأ�سري حمرَّ
قرية املجد2010/6/23مواطنعبد الكرمي عمرو1017
اخلليل2010/6/23قيادي يف اجلهادحمدي الق�سراوي101٨
جنني2010/6/23موظفعبد الكرمي را�سد عمري1019
جنني2010/6/23مواطنمنذر فوؤاد م�ساد1020
رطارق عدنان م�ساد1021 جنني2010/6/23اأ�سري حمرَّ
طولكرم2010/6/24مدر�سالأ�ستاذ ب�سام اأبو زينة1022
رعبد احلكيم �سالح ن�سار 1023 طولكرم2010/6/24اأ�سري حمرَّ
طولكرم2010/6/24حزب التحريرتي�سري جيتاوي1024
بيت حلم2010/6/25اأ�ستاذ جامعيالدكتور غ�سان هرما�س1025
رحممود اأبو لنب1026 بيت حلم2010/6/25اأ�سري حمرَّ
رحممود ق�سرواي 1027 بروقني /جنني2010/6/25اأ�سري حمرَّ
رحممد عبد الكرمي حمدان102٨ بروقني /جنني2010/6/25اأ�سري حمرَّ
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رقا�سم جرار1029 بروقني /جنني2010/6/25اأ�سري حمرَّ
روحممود فرج1030 بروقني /جنني2010/6/25اأ�سري حمرَّ
راإبراهيم عبيدي1031 بروقني /جنني2010/6/25اأ�سري حمرَّ
رنادر م�ساد1032 بروقني /جنني2010/6/25اأ�سري حمرَّ
بروقني /جنني2010/6/25مواطنوا�سل �سلبي1033
بروقني /جنني2010/6/25مواطنم�سطفى جرار1034
قلقيلية2010/6/25قيادي يف حما�سبالل �سويلم1035
رعبد النا�سر رابي1036 قلقيلية2010/6/25اأ�سري حمرَّ
رجنم الدين من�سور1037 قلقيلية2010/6/25اأ�سري حمرَّ
نابل�س2010/6/25مواطنحممد احلايف103٨
رام اهلل2010/6/25مواطنم�سعب �سرور 1039
رام اهلل2010/6/25مواطنحممد �سبتي خواجا1040
رام اهلل2010/6/25مواطنحممد عايد1041
رام اهلل2010/6/25مواطنحممد عاطف �سرور1042

رئي�س املحكمة ال�سيخ جمال حامد1043
عزبة ال�سوف /2010/6/25ال�سرعية يف عتيل 

طولكرم

بلعا2010/6/26قيادي يف حما�ساأنور اأعمري1044
عالر2010/6/26اإمام م�سجدال�سيخ عثمان �سديد1045
رنا�سر اعويوي1046 طولكرم2010/6/26اأ�سري حمرَّ
رعدنان رجا1047 طولكرم2010/6/26اأ�سري حمرَّ
راأن�س احل�سري104٨ خميم طولكرم2010/6/26اأ�سري حمرَّ
خميم طولكرم2010/6/26معلممنري اأبو ذياب1049
راأ�سامة �سحرور1050 بلدة بلعا2010/6/26اأ�سري حمرَّ
بلدة ال�سواورة2010/6/26مواطنراأفت ح�سن حمدان1051
نابل�س2010/6/26مواطنعالء �سبريي1052



الكتاب الأ�سود )4(526 

اد امل�ساجد15 فتًى 1053 طولكرم2010/6/26من روَّ
طولكرم2010/6/27طالب�سقر الإ�سالم اإبراهيم1054
طولكرم2010/6/27طالب�ساهر �سميح عدوان1055
رحممد رابي1056 قلقيلية2010/6/27اأ�سري حمرَّ
طولكرم2010/6/2٨مدر�سراأفت اأبو �سريفة1057
طولكرم2010/6/2٨تاجرجمال ال�سنتري105٨
طولكرم2010/6/2٨حزب التحريرل�سيخ حممد احل�سري1059
طولكرم2010/6/2٨اإمام وخطيبال�سيخ عبد اهلل درد�س1060
ررجائي العّموري1061 طولكرم2010/6/2٨اأ�سري حمرَّ
راإياد اأبو �سالح1062 طولكرم2010/6/2٨اأ�سري حمرَّ

يف �ضهر متوز/يوليو
عورتا /نابل�س2010/7/2مواطناأن�س عواد1063
خميم ع�سكر2010/7/2طالبريا�س �سكوكاين1064
رهاين احللبوين1065 نابل�س2010/7/2اأ�سري حمرَّ
رعدنان احل�سري1066 خميم طولكرم2010/7/2اأ�سري حمرَّ
جنني2010/7/3اأ�ستاذ جامعيالدكتور حممد ال�سيد1067
جنني2010/7/3قيادي يف حما�سال�سيخ عمر اإ�ستيتي106٨
قلقيلية2010/7/4�سحفيم�سطفى �سربي1069
قلقيلية2010/7/4مواطنخبيب �سربي1070
قلقيلية2010/7/4مواطنيو�سف ع�سام هالل1071
قلقيلية2010/7/4مواطن�سهاب اأبو �سالح1072
قلقيلية2010/7/4مواطناأ�سعد اأبو �سالح1073
قلقيلية2010/7/4مواطن�سالح اأبو �سالح1074
قلقيلية2010/7/4مواطنجهاد خ�سر1075
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قلقيلية2010/7/4مواطناأمين حكم نزال1076
قلقيلية2010/7/4مواطنزكي داوود1077
قلقيلية2010/7/4مواطن�سامي عناب107٨
قلقيلية2010/7/4مواطنب�سام يا�سني1079
رتي�سري جابر10٨0 طولكرم2010/7/4اأ�سري حمرَّ
از10٨1 رعروة ماهر اخلرَّ نابل�س2010/7/4اأ�سري حمرَّ
نابل�س2010/7/4طالبحممد �سقف احليط10٨2
بيت حلم2010/7/4مواطنحممود عزية10٨3
دورا2010/7/5مقاوم مطاردمنري احلروب10٨4
دورا2010/7/5مواطنبهاء احلروب10٨5
دورا2010/7/5مواطنحممد احلروب10٨6
بيت فوريك2010/7/5طالب�سليمان عارف ن�سا�سرة10٨7
بيت فوريك2010/7/5مواطن�سليمان حنيني10٨٨
ر�سهيب ح�سام اأبو حيط10٨9 بيت فوريك2010/7/5اأ�سري حمرَّ
بيت فوريك2010/7/5مواطنجوهر �سالح حنني1090
ع�سرية ال�سمالية2010/7/5طالبعا�سم ب�سام الطنبور1091
ع�سرية ال�سمالية2010/7/5طالبمعاذ غ�سان ذوقان1092
ع�سرية ال�سمالية2010/7/5طالباأحمد طاهر1093
يتما2010/7/5طالبعا�سم �سنوبر1094
رفرا�س جرار1095 جنني2010/7/6اأ�سري حمرَّ
�سلفيت2010/7/7قيادي يف حما�سال�سيخ ح�سام حرب1096
نابل�س2010/7/7طالبمراد �سومان1097
رحممد القريوتي109٨ قريوت2010/7/7اأ�سري حمرَّ
رحممد رزق الفقيات1099 بيت الرو�س2010/7/7اأ�سري حمرَّ
قلقيلية2010/7/٨اإمام م�سجدال�سيخ زهران خروب1100
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تل2010/7/٨طالباأحمد ع�سيدة1101
�سامل2010/7/٨طالبمعت�سم ا�ستية1102
نابل�س2010/7/٨طالبومعاذ غ�سان دروزة1103
اأبو دي�س/القد�س2010/7/9اإمام م�سجدال�سيخ عمران وراد1104
رال�سيخ علي جامو�س1105 اأبو دي�س /القد�س2010/7/9اأ�سري حمرَّ
رحممد طالب جوهر1106 اأبو دي�س /القد�س2010/7/9اأ�سري حمرَّ
ررا�سي جوهر1107 اأبو دي�س /القد�س2010/7/9اأ�سري حمرَّ
رمراد �ساهني110٨ اخلليل2010/7/9اأ�سري حمرَّ
ر�سليمان فطاير1109 نابل�س2010/7/9اأ�سري حمرَّ
حوارة2010/7/9مواطنحممد فوزي1110
كفر الديك2010/7/9مواطنعبد النا�سر القاعود1111
نابل�س2010/7/10مدر�سالأ�ستاذ زياد عبد اجلواد1112
نابل�س2010/7/10مواطناأحمد اأبو غ�سيب1113
رطلحة عبد الفتاح م�سايخ1114 نابل�س2010/7/10اأ�سري حمرَّ
رقا�سم غازي جروان1115 نابل�س2010/7/10اأ�سري حمرَّ
نابل�س2010/7/10طالباإبراهيم �سعد1116
رام اهلل2010/7/10مواطنمو�سى عبد الكرمي �سرور1117
رفواز معايل111٨ �سلفيت2010/7/12اأ�سري حمرَّ
رم�سطفى زهد1119 �سلفيت2010/7/12اأ�سري حمرَّ
رال�سيخ اإبراهيم فرج اهلل1120 اإذنا2010/7/12اأ�سري حمرَّ
ريا�سر اإبراهيم اأزعر1121 قبالن2010/7/15اأ�سري حمرَّ
روليد يو�سف زيادة1122 قبالن2010/7/15اأ�سري حمرَّ
رم�سطفى �ستات1123 نابل�س2010/7/15اأ�سري حمرَّ
رعماد �سايل تكروري1124 نابل�س2010/7/15اأ�سري حمرَّ
راأ�سرف �سمالوي1125 حار�س /�سلفيت2010/7/15اأ�سري حمرَّ
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نابل�س2010/7/15مدر�س�سائد ال�سنتري1126
نابل�س2010/7/16مواطنموؤيد �سنوبر1127
خميم بالطة2010/7/16مواطنحممد جرب112٨
نابل�س2010/7/16مواطنجمال �سويلم1129
فقوعة /جنني2010/7/16طالبحممود عبد الرحيم جلغوم1130
ررا�سي �سحادة قعقور1131 ترقوميا2010/7/17اأ�سري حمرَّ
رمعاذ �سالح طنينة1132 ترقوميا2010/7/17اأ�سري حمرَّ
راإ�سماعيل حممد قباجة1133 ترقوميا2010/7/17اأ�سري حمرَّ
ترقوميا2010/7/17طالبفتحي حممد الدباب�سية1134
اخلليل2010/7/17مواطن�ساهر حممد دباب�سية1135
اخلليل2010/7/17مهند�سباهر قا�سم قباجة1136
اخلليل2010/7/17مدر�سخلف اغريب1137
بالطة البلد2010/7/17مواطنمعت�سم فخري دويكات113٨
رال�سيخ عبد اهلل يا�سني1139 طولكرم2010/7/1٨اأ�سري حمرَّ
نابل�س2010/7/1٨طالبم�سعب اأبو �ساحلة1140
اخلليل2010/7/1٨�سكرتري مدر�سةعبد اهلل زايد عبد اهلل حاليقة1141
2010/7/19حماميعادل �سماره1142
رعالء رجب1143 كفر اللبد2010/7/19اأ�سري حمرَّ
رحممود واوي1144 بلعا2010/7/19اأ�سري حمرَّ
قلقيلية2010/7/19قيادي يف حما�سال�سيخ حممد م�سلح نزال1145
نابل�س2010/7/19قيادي يف حما�سعو�س اهلل ا�ستية1146
رن�سيم ال�سنطي1147 قلقيلية2010/7/20اأ�سري حمرَّ
رجا�سر اأبو عمر114٨ جماعني2010/7/20اأ�سري حمرَّ
رنظمي عبد الكرمي ا�ستية1149 �سامل2010/7/20اأ�سري حمرَّ
نابل�س2010/7/21مدير مدر�سةطلب ذوقان1150
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نابل�س2010/7/21حما�سب�سامر �ساهني1151
نابل�س2010/7/21موظف يف ثانويةنواف اأبو عيا�س1152
نابل�س2010/7/21مواطن�سامر امل�سري1153
رعامر امل�سري1154 نابل�س2010/7/21اأ�سري حمرَّ
نابل�س2010/7/21طالبحممد طارق1155
اخلليل2010/7/21مواطنحممد اإ�سماعيل قباجة1156
رف�سل عزات ح�سن قبها1157 جنني2010/7/22اأ�سري حمرَّ
راأحمد توفيق �سالح قبها115٨ جنني2010/7/22اأ�سري حمرَّ
رموؤيد جمال عبد العزيز قبها1159 جنني2010/7/22اأ�سري حمرَّ
ر�سياء دروزة1160 نابل�س2010/7/22اأ�سري حمرَّ
جنني2010/7/23قيادي يف حما�سحممد اأ�سعد اأبو خليفة1161
اخلليل2010/7/24مدر�سرزق حممود عا�سي حاليقة1162

حممد حممود عي�سى1163
اخلليل2010/7/24مدر�سحاليقة

يو�سف اأحمد يو�سف1164
اخلليل2010/7/24مواطنحاليقة

الأ�ستاذ حممد علي1165
اخلليل2010/7/24مدر�سحاليقة

اخلليل2010/7/24طالباأن�س حممد زيتون حاليقة1166
اخلليل2010/7/24طالباأ�سامة حممد زيتون حاليقة1167
اخلليل2010/7/24طالبوطني مرهج زيتون حاليقة116٨
اخلليل2010/7/24مواطنعبد الكرمي ح�سني حاليقة1169

حممود مو�سى حممود1170
اخلليل2010/7/24مواطنورا�سنة

رزياد نبيه مري�س1171 نابل�س2010/7/26اأ�سري حمرَّ
نابل�س2010/7/26حما�سبغ�سان داوود1172



 531 الكتاب الأ�سود )4(

عالر2010/7/26مواطنعمر عنيني1173
طولكرم2010/7/26مواطنال�سيخ عبد القادر جابر1174
رزاهي كو�سا1175 نابل�س2010/7/27اأ�سري حمرَّ
رمو�سى فرج الأقرع1176 قبالن /نابل�س2010/7/27اأ�سري حمرَّ
اخلليل2010/7/27مدر�سحممود اأيوب �سدر1177
القد�س2010/٨/27طالبح�سام الدين ح�سني عليان117٨
رن�سال دغل�س1179 ع�سرية ال�سمالية2010/7/2٨اأ�سري حمرَّ
رنايف حمادنة11٨0 ع�سرية ال�سمالية2010/7/2٨اأ�سري حمرَّ
رعالء �سويل11٨1 ع�سرية ال�سمالية2010/7/2٨اأ�سري حمرَّ
ع�سرية ال�سمالية2010/7/2٨اأ�سري حمررحممد اجلمل11٨2
ع�سرية ال�سمالية2010/7/2٨مواطنعماد �سواملة11٨3
ع�سرية ال�سمالية2010/7/2٨اأ�سري حمرراأكرم تي�سري يا�سني11٨4
ع�سرية ال�سمالية2010/7/2٨مواطنخالد جرارعة11٨5
رمفيد مو�سى11٨6 زواتا /نابل�س2010/7/2٨اأ�سري حمرَّ
نابل�س2010/7/2٨�سحفيحممد اأنور منى11٨7
حان11٨٨ ر�سالح عنرت الطَّ نابل�س2010/7/2٨اأ�سري حمرَّ
رحممد عادل نزال11٨9 قلقيلية2010/7/2٨اأ�سري حمرَّ
رمو�سى الطنبور1190 نابل�س2010/7/30اأ�سري حمرَّ
رحميي الدين ال�سلعو�س1191 نابل�س2010/7/30اأ�سري حمرَّ
اإذنا2010/7/30مواطنعبد الكرمي اإ�سماعيل فرج اهلل1192
نابل�س2010/7/30مواطنحممد ح�سني اأبو حديد1193
قلقيلية2010/7/30تاجرح�سن ملحم1194
نابل�س2010/7/31طالبن�سر البيتاوي1195
نابل�س2010/7/31�سحفياأحمد البيتاوي1196
نابل�س2010/7/31طالباإ�سالم البيتاوي1197
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يف �ضهر اآب/اأغ�ضط�ض
نابل�س2010/٨/1قيادي يف حما�سم�سطفى علي ال�سنار119٨
نابل�س2010/٨/1اأ�ستاذ جامعيد. حممد �سالمة اأبو جعفر1199
نابل�س2010/٨/1اأ�ستاذ جامعيالدكتور نزار عورتاين1200
نابل�س2010/٨/1اأ�ستاذ جامعيالربوفي�سور حممد النوري1201
نابل�س2010/٨/1قيادي يف حما�ساملهند�س وجيه اأبو عيدة1202
نابل�س2010/٨/1طالب جامعيمنت�سر م�سطفى ال�سنار1203
نابل�س2010/٨/1موظفحممد دروزة1204
نابل�س2010/٨/1طالبعمر دروزة1205
رمهند اأبو خديجة1206 قلقيلية2010/٨/1اأ�سري حمرَّ
رحممد ذياب1207 قلقيلية2010/٨/1اأ�سري حمرَّ
نابل�س2010/٨/2اأ�ستاذ جامعيالدكتور فريد اأبو �سهري120٨
نابل�س2010/٨/2اأ�ستاذ جامعيالدكتور غ�سان خالد1209
رالأ�ستاذ فادي �سرمي1210 قلقيلية2010/٨/6اأ�سري حمرَّ
راإياد البغدادي1211 قلقيلية2010/٨/6اأ�سري حمرَّ
قلقيلية2010/٨/6اإمام م�سجدال�سيخ جماهد نوفل1212
اخلليل2010/٨/6قيادي يف حما�سال�سيخ عادل �سنيور1213
رال�سيخ حممد التخمان1214 اخلليل2010/٨/6اأ�سري حمرَّ
نابل�س2010/٨/6مهند�سفتحي العتيبي1215
راأن�س خ�سر �سوندك1216 نابل�س2010/٨/7اأ�سري حمرَّ
نابل�س2010/٨/7طالبعبد اللطيف �سوندك1217
راأحمد عواد121٨ طولكرم2010/٨/٨اأ�سري حمرَّ
رحممد منر ع�سيدة1219 قرية تل2010/٨/٨اأ�سري حمرَّ
ع�سرية ال�سمالية2010/٨/٨مواطنحذيفة كمال �سواحلة1220
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رفرا�س اطبي�س1221 حدب الفوار2010/٨/٨اأ�سري حمرَّ
خميم الفوار2010/٨/٨مواطنراأفت حممد ال�سوابكة1222
ربا�سل اأبو حجر1223 طولكرم2010/٨/9اأ�سري حمرَّ
رك�ساب زقوت1224 طولكرم2010/٨/9اأ�سري حمرَّ
ع�سرية ال�سمالية2010/٨/9مواطنُمفدى �سعادة ال�سويل1225
رح�سام حامت اأبو لبدة1226 قلقيلية2010/٨/9اأ�سري حمرَّ
قلقيلية2010/٨/9كاتب �سحفيالدكتور ع�سام �ساور1227
ال�سيوخ /اخلليل2010/٨/9عاملعي�سى �سبح احلاليقة122٨
ال�سيوخ /اخلليل2010/٨/9عاملعطية �سبح احلاليقة1229
رحممد �سالمة اجلواري�س1230 بيت حلم2010/٨/10اأ�سري حمرَّ
راأحمد �سليم �سالطنة1231 جبع /جنني2010/٨/10اأ�سري حمرَّ
ال�سيوخ /اخلليل2010/٨/10طالب جامعياإ�سالم اإبراهيم حاليقة1232
رجاد اهلل الرجوب1233 دورا2010/٨/10اأ�سري حمرَّ
نابل�س2010/٨/11مواطنفايز الب�ستاوي1234
قلقيلية2010/٨/11موظففرا�س عودة1235
رجالل امل�سلود1236 رام اهلل2010/٨/14اأ�سري حمرَّ
مدير عام وزارة ال�سيخ بالل خمي�س1237

طولكرم2010/٨/14الأوقاف
راأنور حرب123٨ بيت اأول2010/٨/14اأ�سري حمرَّ
تل /نابل�س2010/٨/17مواطنحممد اأ�سعد ريحان1239
تل /نابل�س2010/٨/17مواطنمهند رم�سان1240
نابل�س2010/٨/17مواطنعدي ال�سوبكي1241
رام اهلل2010/٨/17طالب جامعيحممد ثابت1242

مدير يف �سركة مازن النجار1243
نابل�س2010/٨/1٨الت�سالت

قلقيلية2010/٨/1٨رجل اأعمال�سالح نزال1244
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مدير جلنة ال�سيخ حممد نور ملح�س1245
نابل�س2010/٨/23حتفيظ القراآن

نابل�س2010/٨/23اإمام م�سجدال�سيخ م�سطفى الكوين1246
نابل�س2010/٨/23اإمام م�سجدال�سيخ �سبتي دويكات1247
نابل�س2010/٨/23اإمام م�سجدال�سيخ عبد الرحمن بانا124٨
نابل�س2010/٨/23اإمام م�سجدال�سيخ حميي الدين1249
جيو�س2010/٨/23مواطنال�سيخ كمال �سعيد1250
جيو�س2010/٨/23مواطنع�سام اإبراهيم �سبيطة1251
رموؤيد نوفل1252 قلقيلية2010/٨/23اأ�سري حمرَّ
رو�سفي حمودة1253 قلقيلية2010/٨/23اأ�سري حمرَّ
رمنر هندي زيد1254 قلقيلية2010/٨/23اأ�سري حمرَّ

ال�سيخ حممد مو�سى1255
احلروب

اإمام م�سجد
اخلليل2010/٨/23دورا الكبري

موؤذن م�سجدال�سيخ ح�سني مو�سى احلروب1256
اخلليل2010/٨/23دورا الكبري

مدير مكتب �سامل احلروب1257
النائب نايف 

الرجوب
اخلليل23/٨/2010

اخلليل2010/٨/23مواطنحممد حرب خالف125٨
اخلليل2010/٨/23مواطنحممد فايز زيتون حاليقة1259
اإذنا2010/٨/23جنل نائبجماهد اأبو جحي�سة1260
اإذنا2010/٨/23جنل نائبمعتز اأبو جحي�سة1261
اإذنا2010/٨/23مواطن�سحادة يون�س الطل1262
اإذنا2010/٨/23مواطنعدنان حممود الطل1263
اإذنا2010/٨/23مواطنحممد اأحمد جراد الطل1264
رال�سيخ مفيد نزال1265 قباطية2010/٨/23اأ�سري حمرَّ
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جبع2010/٨/23قيادي يف حما�سال�سيخ نزيه اأبو عون1266
جنني2010/٨/23قيادي يف حما�سال�سيخ عبد اجلبار جرار1267
من برقا2010/٨/23قيادي يف حما�سعبد البا�سط معطان126٨
طوبا�س2010/٨/23طالببالل ب�سارات1269

اأحمد امل�سعطي1270
قائد عام كتائب 
ال�سهيد اأبو علي 

م�سطفى
نابل�س24/٨/2010

رام اهلل2010/٨/25قيادي يف حما�ساأحمد زيد1271
راأمين اأبو عرام1272 بري زيت2010/٨/25اأ�سري حمرَّ
قلنديا2010/٨/25مواطنح�سن خليل حماد1273
نابل�س2010/٨/25مواطنعزت �سليمان �سالح1274
نابل�س2010/٨/25اإمام م�سجدعاطف مالك ديرية1275
نابل�س2010/٨/25مواطنغالب جرب ميادمة1276
اخلليل2010/٨/25مواطنيا�سر عمرو1277
دورا2010/٨/25مواطنراأفت حممد اأحمد الرجوب127٨
بيت عوا2010/٨/25مواطنفار�س امل�ساملة1279
بيت عوا2010/٨/25مواطناأحمد امل�ساملة12٨0
اخلليل2010/٨/25مهند�سندمي اأبو خلف12٨1
قلقيلية2010/٨/25اإمام م�سجدال�سيخ حممود الربع12٨2
رالأ�ستاذ علي اجلدع12٨3 قلقيلية2010/٨/25اأ�سري حمرَّ
را�س عطية2010/٨/25طالبعماد مراعبة12٨4
رالأ�ستاذ ب�سام عيد12٨5 جين�سافوط2010/٨/25اأ�سري حمرَّ
بيت حلم2010/٨/25طالب جامعيم�سعب طاف�س12٨6
رفار�س احل�سنات12٨7 بيت حلم2010/٨/25اأ�سري حمرَّ
بيت حلم2010/٨/25معلممراد �سميح اأبو ياب�س12٨٨
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بيت حلم2010/٨/25مواطنرمزي عدنان اأبو ياب�س12٨9
رمراد �سوافطة1290 طوبا�س2010/٨/25اأ�سري حمرَّ

مدير مدار�س ال�سيخ نائل العمور1291
جنني2010/٨/25الإميان

حار�س مدار�س راأفت اأبو مراد1292
جنني2010/٨/25الإميان

رحممد جالد1293 طولكرم2010/6/25اأ�سري حمرَّ
ركمال ذياب1294 طولكرم2010/6/25اأ�سري حمرَّ
طولكرم2010/6/25تاجرح�سام عو�س اأبو ح�سيب1295
رمعاوية جنار1296 طولكرم2010/6/25اأ�سري حمرَّ
رحممد الطويل1297 طولكرم2010/6/25اأ�سري حمرَّ
رعالء �ساهني129٨ طولكرم2010/6/25اأ�سري حمرَّ
رالأ�ستاذ اإياد اإليا�س ربيع1299 بيت عنان2010/٨/27اأ�سري املحرَّ
رال�سيخ يون�س الع�سا1300 بيت حلم2010/٨/27اأ�سري حمرَّ
ر�سعد الع�سا1301 بيت حلم2010/٨/27اأ�سري حمرَّ
رمعت�سم م�ساملة1302 بيت عوا2010/٨/2٨اأ�سري املحرَّ
رحممد عبد العزيز يو�سف1303 قراوة بني ح�سان2010/٨/2٨اأ�سري حمرَّ
رعزت مرعي1304 قراوة بني ح�سان2010/٨/2٨اأ�سري حمرَّ
قلقيلية2010/٨/2٨مواطنقي�س ن�سورة1305
رمازن الزغل1306 طولكرم2010/٨/29اأ�سري حمرَّ

ع�سو جمل�س ب�سري اأبو عذبة1307
قلقيلية2010/7/29قروي

اخلليل2010/٨/30مواطنطلحة حممود العواودة130٨
اخلليل2010/٨/30مواطنخليل عي�سى الرجوب1309
اخلليل2010/٨/30مواطنعادل حممد العمايرة1310
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اخلليل2010/٨/30مواطنحممود طه العواودة1311
رح�سام اأبو لبدة1312 قلقيلية2010/٨/30اأ�سري املحرَّ
نابل�س2010/٨/30مدر�سال�سيخ مهدي �سليم1313
عجول /رام اهلل2010/٨/30طالب جامعيف�سل العجويل1314
رعارف نوفل1315 قلقيلية2010/٨/31اأ�سري حمرَّ
رعمر هندي1316 قلقيلية2010/٨/31اأ�سري حمرَّ
رقا�سم �سوي1317 قلقيلية2010/٨/31اأ�سري حمرَّ
راأ�سيد ن�سار131٨ قلقيلية2010/٨/31اأ�سري حمرَّ
رعمر ذياب1319 قلقيلية2010/٨/31اأ�سري حمرَّ
رال�سيخ ع�سام لطفي اجلعيدي1320 قلقيلية2010/٨/31اأ�سري حمرَّ
قلقيلية2010/٨/31مواطنحممد اأحمد هالل1321
دير �سرف2010/٨/31مواطنحممد اأبو عبيد 1322
دير �سرف2010/٨/31مواطنق�سي توفيق ذيب1323
رمعاذ يو�سف ريحان1324 تل2010/٨/31اأ�سري حمرَّ
نابل�س2010/٨/31اإمام م�سجدال�سيخ حممد ربحي املالح1325
نابل�س2010/٨/31مواطنيزيد الطنبور1326
نابل�س2010/٨/31مواطناأحمد ال�س�سرتي1327
ررامي احلمامي132٨ نابل�س2010/٨/31اأ�سري حمرَّ
رمعن �سبارو1329 نابل�س2010/٨/31اأ�سري حمرَّ
نابل�س2010/٨/31مواطنتي�سري جواد ال�سايح1330
جلقمو�س2010/٨/31قيادي يف حما�سعبد البا�سط احلاج1331
جلقمو�س2010/٨/31قيادي يف حما�سخالد احلاج1332
�سيلة احلارثية2010/٨/31قيادي يف حما�سال�سيخ يحيى زيود1333
رو�سيم اأبو عون1334 جبع2010/٨/31اأ�سري حمرَّ
رالأ�ستاذ ح�سن الزغل1335 زبوبا2010/٨/31اأ�سري حمرَّ
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قباطية2010/٨/31مواطنحممد مفيد نزال1336
جبع2010/٨/31مواطنالأ�ستاذ با�سل غنام1337
راملهند�س ثامر �سباعنة133٨ قباطية2010/٨/31اأ�سري حمرَّ
رما�سي الكيالين1339 �سيلة احلارثية2010/٨/31اأ�سري حمرَّ
ربا�سل اأبو حجر1340 طولكرم2010/٨/31اأ�سري حمرَّ
طولكرم2010/٨/31مواطنك�ساب زقوت1341
رتي�سر اجلابر 1342 خميم نور �سم�س2010/٨/31اأ�سري حمرَّ
راأحمد الع�س�س1343 خميم نور �سم�س2010/٨/31اأ�سري حمرَّ
خميم نور �سم�س2010/٨/31مواطنحممود الع�س�س1344
راإياد اأ�سعد �سلباية1345 خميم نور �سم�س2010/٨/31اأ�سري حمرَّ
خميم نور �سم�س2010/٨/31مواطنن�سال اأبو ظريفة1346
خميم طولكرم2010/٨/31مواطنعامر اأبو ليفة1347
رفوؤاد ال�سلبي134٨ طولكرم2010/٨/31اأ�سري حمرَّ
رحممد اأبو اخلري1349 خميم نور �سم�س2010/٨/31اأ�سري حمرَّ
رحازم فتحي القرعاوي1350 خميم نور �سم�س2010/٨/31اأ�سري حمرَّ
�سيدا2010/٨/31طالباأحمد ريا�س رداد1351
رمعاذ هر�سة1352 قفني2010/٨/31اأ�سري حمرَّ
دورا2010/٨/31اإمامال�سيخ حممد عمرو1353
دورا2010/٨/31طالبمنت�سر حممد عمرو1354
اخلليل2010/٨/31مواطنحممد فوزي اخلطيب1355
اخلليل2010/٨/31مواطنيو�سف م�سودة1356
الظاهرية2010/٨/31مواطنحمزة اإ�سماعيل الطل1357
ريون�س عيا�س135٨ �سلفيت2010/٨/31اأ�سري حمرَّ
دير بلوط 2010/٨/31 مواطنح�سام عبد اهلل1359
ان2010/٨/31مواطن�سعد مرعي1360 قراوة بني ح�سَّ
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راأ�سامة �سوافطة1361 طوبا�س2010/٨/31اأ�سري حمرَّ
رفرا�س �سوافطة1362 طوبا�س2010/٨/31اأ�سري حمرَّ
طوبا�س2010/٨/31مواطناأحمد دراغمة1363
طوبا�س2010/٨/31مواطنحممد دراغمة1364
رنادر �سوافطة1365 طوبا�س2010/٨/31اأ�سري حمرَّ
رعرفات �سوافطة1366 طوبا�س2010/٨/31اأ�سري حمرَّ
عقابا2010/٨/31مواطنعمار اأمني اأبو عرة1367
عقابا2010/٨/31مواطناأحمد طاهر امل�سري136٨
عقابا2010/٨/31مواطنبالل عا�سف اأبو عرة1369
رعلي حممد خريو�س1370 طمون2010/٨/31اأ�سري حمرَّ
طمون2010/٨/31مواطنعبادة عبد اهلل الطوبا�سي1371
طمون2010/٨/31مواطناأمين عماد بني عودة1372
طمون2010/٨/31�سيديلاآدم عبد العزيز بني مطر1373
بيت حلم2010/٨/31قيادي يف حما�سح�سن الورديان1374
رحممود ح�سن الورديان1375 بيت حلم2010/٨/31اأ�سري حمرَّ
زعرتة2010/٨/31اإمامجمال اإبراهيم الوح�س1376
رام اهلل2010/٨/31�سحفيمعاذ م�سعل1377
رام اهلل2010/٨/31طالباأمين اأبو عرام137٨
رام اهلل2010/٨/31طالباأدهم اأبو عرقوب1379
بيتونا2010/٨/31طالب�سهيل ح�سونة13٨0

يف �ضهر اأيلول/�ضبتمرب
رعارف نوفل13٨1 قلقيلية2010/9/1ماأ�سري حمرَّ
رعمر هندي13٨2 قلقيلية2010/9/1ماأ�سري حمرَّ
رقا�سم �سوي13٨3 قلقيلية2010/9/1ماأ�سري حمرَّ
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راأ�سيد ن�سار13٨4 قلقيلية2010/9/1ماأ�سري حمرَّ
رعمر ذياب13٨5 قلقيلية2010/9/1ماأ�سري حمرَّ
رال�سيخ ع�سام لطفي اجلعيدي13٨6 قلقيلية2010/9/1ماأ�سري حمرَّ
قلقيلية2010/9/1ممواطنحممد اأحمد هالل13٨7
دير�سرف/نابل�س2010/9/1ممواطنحممد اأبو عبيد13٨٨
دير�سرف/نابل�س2010/9/1ممواطنق�سي توفيق ذيب13٨9
رمعاذ يو�سف ريحان1390 تل2010/9/1ماأ�سري حمرَّ
نابل�س2010/9/1ماإمام م�سجدال�سيخ حممد ربحي املالح1391
نابل�س2010/9/1ممواطنيزيد الطنبور1392
نابل�س2010/9/1ممواطناأحمد ال�س�سرتي1393
ررامي احلمامي1394 نابل�س2010/9/1ماأ�سري حمرَّ
رمعن �سبارو1395 نابل�س2010/9/1ماأ�سري حمرَّ
نابل�س2010/9/1ممواطنتي�سري جواد ال�سايح1396
رعبد البا�سط احلاج1397 جلقمو�س2010/9/1ماأ�سري حمرَّ
رما�سي الكيالين139٨ �سيلة احلارثية2010/9/1ماأ�سري حمرَّ
جنني2010/9/1مالأ�ستاذعبد الروؤوف خماي�سة1399
راملهند�س ثامر �سباعنة1400 قباطية2010/9/1ماأ�سري حمرَّ
قباطية2010/9/1ممواطنحممد مفيد نزال1401
جبع2010/9/1ماأ�ستاذبا�سل غنام1402
رالأ�ستاذ ح�سن الزغل1403 زبوبا2010/9/1ماأ�سري حمرَّ
رو�سيم اأبو عون1404 جبع2010/9/1ماأ�سري حمرَّ
رال�سيخ يحيى زيود1405 �سيلة احلارثية2010/9/1ماأ�سري حمرَّ
رخالد احلاج1406 جلقمو�س2010/9/1ماأ�سري حمرَّ
جنني2010/9/1ماأ�ستاذ�سالمة ب�سام خماي�سة1407
جنني2010/9/1ممواطنعبيدة راتب الرفاعي140٨
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جنني2010/9/1ممواطنمهدي مر�سد ب�سناق1409
جنني2010/9/1ممواطنعبادة علي عتيق1410
جنني2010/9/1ممواطنهيثم عبد اهلل حو�سية1411
جنني2010/9/1ممواطنفادي بالل �سمارة1412
جنني2010/9/1ممواطنحممد جربي غنمة1413
جنني2010/9/1ممواطنحممود اإبراهيم الزعبي1414
جنني2010/9/1ماأ�ستاذح�سن طاهر زايد1415
جنني2010/9/1ماأ�ستاذعبد الروؤوف خماي�سة1416
ربا�سل اأبو حجر1417 طولكرم2010/9/1ماأ�سري حمرَّ
رمعاذ هر�سة141٨ قفني2010/9/1ماأ�سري حمرَّ
�سيدا2010/9/1ممواطناأحمد ريا�س رداد1419
رحازم فتحي القرعاوي1420 طولكرم2010/9/1ماأ�سري حمرَّ
رحممد اأبو اخلري1421 طولكرم2010/9/1ماأ�سري حمرَّ
رفوؤاد ال�سلبي1422 طولكرم2010/9/1ماأ�سري حمرَّ
خميم طولكرم2010/9/1ممواطنعامر اأبو ليفة1423
خميم نور �سم�س2010/9/1ممواطنن�سال اأبو ظريفة1424
راإياد اأ�سعد �سلباية1425 خميم نور �سم�س2010/9/1ماأ�سري حمرَّ
خميم نور �سم�س2010/9/1ممواطنحممود الع�س�س1426
راأحمد الع�س�س1427 خميم نور �سم�س2010/9/1ماأ�سري حمرَّ
رتي�سر اجلابر142٨ خميم نور �سم�س2010/9/1ماأ�سري حمرَّ
طولكرم2010/9/1ممواطنك�ساب زقوت1429
دورا2010/9/1ماإمامال�سيخ حممد عمرو1430
الظاهرية2010/9/1ممواطنحمزة اإ�سماعيل الطل1431
اخلليل2010/9/1ممواطنيو�سف م�سودة1432
اخلليل2010/9/1ممواطنحممد فوزي اخلطيب1433
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دورا2010/9/1ممواطنمنت�سر حممد عمرو1434
ريون�س عيا�س1435 رافات2010/9/1ماأ�سري حمرَّ
دير بلوط2010/9/1ممواطنح�سام عبد اهلل1436
قراوة بني ح�سان2010/9/1ممواطن�سعد مرعي1437
راأ�سامة �سوافطة143٨ طوبا�س2010/9/1ماأ�سري حمرَّ
طمون2010/9/1مال�سيدليناآدم عبد العزيز بني مطر1439
طمون2010/9/1ممواطناأمين عماد بني عودة1440
طمون2010/9/1ممواطنعبادة عبد اهلل الطوبا�سي1441
رعلي حممد خريو�س1442 طمون2010/9/1ماأ�سري حمرَّ
عقابا2010/9/1ممواطنبالل عا�سف اأبو عرة1443
عقابا2010/9/1ممواطناأحمد طاهر امل�سري1444
عقابا2010/9/1ممواطنعمار اأمني اأبو عرة1445
رعرفات �سوافطة1446 طوبا�س2010/9/1ماأ�سري حمرَّ
رنادر �سوافطة1447 طوبا�س2010/9/1ماأ�سري حمرَّ
طوبا�س2010/9/1ممواطنحممد دراغمة144٨
طوبا�س2010/9/1ممواطناأحمد دراغمة1449
رفرا�س �سوافطة1450 طوبا�س2010/9/1ماأ�سري حمرَّ
رح�سن الورديان 1451 بيت حلم2010/9/1ماأ�سري حمرَّ
رحممود ح�سن الورديان1452 بيت حلم2010/9/1ماأ�سري حمرَّ
زعرتة2010/9/1ماإمامال�سيخ جمال اإبراهيم الوح�س1453
رمعاذ م�سعل1454 رام اهلل2010/9/1ماأ�سري حمرَّ
راأمين اأبو عرام1455 رام اهلل2010/9/1ماأ�سري حمرَّ
راأدهم اأبو عرقوب1456 رام اهلل2010/9/1ماأ�سري حمرَّ
بيتونيا2010/9/1ممواطن�سهيل ح�سونة1457
رغ�سان الزغيبي145٨ جنني2010/9/2ماأ�سري حمرَّ



 543 الكتاب الأ�سود )4(

جنني2010/9/2مموظف مف�سوله�سام الديراوي1459
جنني2010/9/5ماإمامال�سيخ �سهيل جالمنة1460
راملهند�س راين الربغوثي1461 كفر عني2010/9/5ماأ�سريحمرَّ
رعطية حممود1462 عطارة2010/9/5ماأ�سري حمرَّ
اأبو فالح2010/9/5ممواطنعدنان �سومان1463
رام اهلل2010/9/5ممواطنطارق حمايل1464
رام اهلل 2010/9/5ممواطنبا�سم جمعة1465
رام اهلل 2010/9/5ممواطنرائد اخلطيب1466
رام اهلل 2010/9/5ممواطنعالء عبد اهلل حمايل1467
خميم �سلواد2010/9/5ممواطنعبد اهلل ال�ساحلي146٨
احلي1469 خميم �سلواد2010/9/5ممواطنعاطف ال�سَّ
رمعتز الطاهر1470 نابل�س2010/9/5ماأ�سري حمرَّ
نابل�س2010/9/5ممواطنعمر الوادي1471
دير احلطي2010/9/5ممواطنهايل عزيز1472
نابل�س2010/9/5ممواطنب�سار خويرة1473
نابل�س2010/9/5ممواطنمروان ا�ستيتية1474
نابل�س2010/9/5ممعلمعبد اهلل اأبو حجلة1475
خميم ع�سكر2010/9/5ممواطن�ساهر �سالمة1476
خميم ع�سكر2010/9/5ممواطنخالد �سالمة1477
ريحيى غزال147٨ نابل�س2010/9/5ماأ�سري حمرَّ
راملهند�س مهدي احلنبلي1479 نابل�س2010/9/5ماأ�سري حمرَّ
راملهند�س بكر الأغرب14٨0 نابل�س2010/9/5ماأ�سري حمرَّ
رب�سار د�سون14٨1 نابل�س2010/9/5ماأ�سري حمرَّ
نابل�س2010/9/5ممواطنعثمان اأبو ال�سعود14٨2
رزياد العنبتاوي14٨3 نابل�س2010/9/5ماأ�سري حمرَّ
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راأمين ال�سايح14٨4 نابل�س2010/9/5ماأ�سري حمرَّ
بيت فوريك2010/9/5ممواطنزاهي حنني14٨5
رعالء اجلعبة14٨6 اخلليل2010/9/5ماأ�سري حمرَّ
ريو�سف زقوت14٨7 طولكرم2010/9/5ماأ�سري حمرَّ
رحارث عو�س عودة14٨٨ عزبة �سلمان2010/9/5ماأ�سري حمرَّ
ررامز عبيد14٨9 كفر قدوم2010/9/5ماأ�سري حمرَّ
راأحمد �سوياين1490 قلقيلية2010/9/5ماأ�سري حمرَّ
رعبد الرحمن ق�سوع1491 قلقيلية2010/9/5ماأ�سري حمرَّ
ريو�سف و�ساح عناية1492 قلقيلية2010/9/5ماأ�سري حمرَّ
ريو�سف قنبز1493 فرخة2010/9/5ماأ�سري حمرَّ
رعوين عدنان كميل1494 قباطية2010/9/5ماأ�سري حمرَّ
ركمال �سباح1495 خميم جنني2010/9/5ماأ�سري حمرَّ
اخلليل2010/9/6ممواطناأجمد النت�سة1496
اخلليل2010/9/6ممدر�سحممود عي�سى غنام1497
رغ�سان كراجة149٨ اخلليل2010/9/6ماأ�سري حمرَّ
اخلليل2010/9/6ممواطنعدنان كراجة1499
اليامون /جنني2010/9/6ماأ�ستاذح�سن طاهر1500
رال�سيخ هيثم جعربي1501 اليامون /جنني2010/9/6ماأ�سري حمرَّ
راأحمد نزيه فوؤاد م�ساد1502 فقوعة2010/9/6ماأ�سري حمرَّ
فقوعة2010/9/6ممواطنميالد فوؤاد م�ساد1503
خميم جنني2010/9/6مجنل قياديعبد ال�سالم اأبو الهيجا1504
رحممود الق�سرواي1505 برقني2010/9/6ماأ�سري حمرَّ
برقني2010/9/6ممواطنم�سطفى جرار1506
برقني2010/9/6ممواطنحممد �سبح1507
برقني2010/9/6ممواطنعبادة عتيق150٨
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ع�سرية ال�سمالية/2010/9/6مطالباأحمد نظام حمادنة1509
نابل�س

ع�سرية ال�سمالية/2010/9/6ممواطنحازم البريواي1510
نابل�س

ع�سرية ال�سمالية/2010/9/6ممواطنن�سال ال�سويل1511
نابل�س

�سلفيت2010/9/6مفتىعبد احلميد حمد اهلل مرعي1512
�سلفيت2010/9/6مفتىعبد العزيز حممد العربي1513
رجهاد عبد احلميد �سالمة1514 بديا2010/9/6ماأ�سري حمرَّ
�سلمان2010/9/6مطالبجالل قزمار1515
رزياد اخل�سور1516 القد�س2010/9/6ماأ�سري حمرَّ
طولكرم2010/9/6مطالبمعن عطري1517
طولكرم2010/9/6ممواطنجماهد ال�سيد151٨
طولكرم2010/9/6ممواطنمعاذ الأ�سقر1519
طولكرم2010/9/6ممواطناأمين اأبو �سفاقة1520
راأ�سرف ع�سفور1521 اخلليل2010/9/7ماأ�سري حمرَّ
اخلليل2010/9/7مطالبحممد اأبو حديد1522
نابل�س2010/9/7ممواطنحممد عبد احلفيظ الرابي1523
رجمال جربوع1524 خميم ع�سكر2010/9/7ماأ�سري حمرَّ
روجدي طه1525 اخلليل2010/9/10ماأ�سري حمرَّ
اخلليل2010/9/10ماإمام م�سجدعز الدين م�سك1526
قرية فقوعة2010/9/10ممواطنعبد اهلل علي انخيلي1527
نابل�س2010/9/12ممهند�سف�سل البيتاوي152٨
رجماهد حمامي1529 نابل�س2010/9/12ماأ�سري حمرَّ
�سقبا /رام اهلل2010/9/17ممواطنم�سطفى اأبو �سليم1530
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�سقبا /رام اهلل2010/9/17ممواطناأحمد ح�سان1531
قرية كوبر2010/9/17ممواطنمعتز �ساهر الربغوثي1532
املزرعة القبلية2010/9/17ممواطنح�سني لداودة1533
نعلني2010/9/17ممواطن�سالح عمرية1534
نعلني2010/9/17ممواطنحمادة اخلواجا1535
راملهند�س حممد عمرية1536 نعلني2010/9/17ماأ�سري حمرَّ
روائل العلي1537 طولكرم2010/9/17ماأ�سري حمرَّ
ربكر عتيلي153٨ طولكرم2010/9/17ماأ�سري حمرَّ
رلوؤي ازغري1539 اخلليل2010/9/17ماأ�سري حمرَّ
راإبراهيم نعيم احلاليقة1540 اخلليل2010/9/17ماأ�سري حمرَّ
ررامي رزق1541 اخلليل2010/9/17ماأ�سري حمرَّ
رزكي غالب ال�سنطي1542 قلقيلية2010/9/17ماأ�سري حمرَّ
رحممد عادل نزال1543 قلقيلية2010/9/17ماأ�سري حمرَّ
يعبد2010/9/17ممواطنحممد اإبراهيم عمارنة1544
رحازم ح�سام �سيباين1545 عرابة2010/9/17ماأ�سري حمرَّ
رحممود �سيباين1546 عرابة2010/9/17ماأ�سري حمرَّ
راأحمد ح�سني �سيباين1547 عرابة2010/9/17ماأ�سري حمرَّ
رحممد ح�سني �سيباين154٨ عرابة2010/9/17ماأ�سري حمرَّ
ر�سليم امل�سري1549 �سلفيت2010/9/17ماأ�سري حمرَّ
�سلفيت2010/9/17ممواطنعبد فرج1550
قراوة بني ح�سان2010/9/17ممواطنمعتز مرعي1551
رعالء ح�سني مديني1552 جماعني /�سلفيت2010/9/1٨ماأ�سري حمرَّ
رموؤيد غازي1553 جماعني /�سلفيت2010/9/1٨ماأ�سري حمرَّ
رحممد الق�سقي�س1554 حلحول /اخلليل2010/9/1٨ماأ�سري حمرَّ
رنافذ بايل1555 اخلليل2010/9/1٨ماأ�سري حمرَّ
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رحمزة عثمان العويوي1556 اخلليل2010/9/1٨ماأ�سري حمرَّ
رعا�سم ع�سيدة1557 تل /نابل�س2010/9/1٨ماأ�سري حمرَّ
ربراء حممد اأبو جعفر155٨ نابل�س2010/9/1٨ماأ�سري حمرَّ
رربيع عمر1559 خميم نور �سم�س2010/9/1٨ماأ�سري حمرَّ
رحممد اأبو زينة1560 �سويكة2010/9/1٨ماأ�سري حمرَّ
رو�سيم اأبو عون1561 جبع /جنني2010/9/1٨ماأ�سري حمرَّ
جلبون2010/9/1٨مطالبعمر اأبو الرب1562
رعماد جمال اأبو الهيجا1563 جنني2010/9/1٨ماأ�سري حمرَّ
اأبودي�س/القد�س2010/9/1٨مطالباإ�سماعيل حلبية1564
حلحول2010/9/1٨مطالبفار�س البو1565
خميم نور �سم�س2010/9/1٨مطالببالل ن�سر اهلل1566
رجمال علقم1567 اخل�سر2010/9/1٨ماأ�سري حمرَّ
نابل�س2010/9/19مقيادياملهند�س وجيه اأبو عيدة156٨
نابل�س2010/9/19ماأ�ستاذاملربي معت�سم من�سور1569
نابل�س2010/9/19ماأ�ستاذاملربي فرا�س طه1570
طولكرم2010/9/21منائب وقيادياملهند�س عبد الرحمن زيدان1571
رعالء الدين اأحمد اأبو عجمة1572 اخلليل2010/9/21ماأ�سري حمرَّ
رعالء النت�سة1573 اخلليل2010/9/21ماأ�سري حمرَّ
رب�سار اجلعبة1574 اخلليل2010/9/21ماأ�سري حمرَّ
رحممد اأبو زهرة1575 اخلليل2010/9/21ماأ�سري حمرَّ
تل2010/9/21ممعلماإ�سماعيل حمزة1576
تل2010/9/21ممعلمناجح ع�سيدة1577
تل2010/9/21مطالبحممود ع�سيدة157٨
تل2010/9/21مطالبريحان فوؤاد ريحان1579
تل2010/9/21مطالبحممد عو�س رم�سان15٨0
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تل2010/9/21مطالبحممد ا�ستية15٨1
تل2010/9/21مطالبجا�سم رم�سان15٨2
رمو�سى �سوي15٨3 قلقيلية2010/9/21ماأ�سري حمرَّ
بني نعيم2010/9/22مموظفعلي حميدات15٨4
بني نعيم2010/9/22مموظفمراد زيدات15٨5
اخلليل2010/9/22مطالببهاء ا�سعيد15٨6
اخلليل2010/9/22مطالب�سياء ا�سعيد15٨7
اخلليل2010/9/22مطالبمعت�سم ا�سعيد15٨٨
اخلليل2010/9/22مطالبعبد الرحمن ا�سعيد15٨9
ع�سرية ال�سمالية2010/9/22مقيادي�سرار حمادنة1590
ع�سرية ال�سمالية2010/9/22ممواطن�سامر �سواحلة1591
ع�سرية ال�سمالية2010/9/22ممواطننا�سر جرارعة1592
ع�سرية ال�سمالية2010/9/22ممواطنهاين حمادنة1593
ع�سرية ال�سمالية2010/9/22ممواطناأ�سامة حمادنة1594
تل2010/9/22مقياديجعفر ريحان1595
تل2010/9/22مطالبخلدون ع�سيدة1596
تل2010/9/22مطالبخالد ع�سيدة1597
تل2010/9/22مطالبمعاذ ريحان159٨
تل2010/9/22مطالبحممد ع�سيدة1599
تل2010/9/22مطالباإ�سماعيل هندي1600
تل2010/9/22مطالبحممد ريحان1601
تل2010/9/22مطالبمثنى ريحان1602
تل2010/9/22مطالببالل ريحان1603
رحمزة القرعاوي1604 نابل�س2010/9/22ماأ�سري حمرَّ
نابل�س2010/9/22م�سيدلينب�سار ها�سم1605
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نابل�س2010/9/22ماأ�ستاذحممد فطوم1606
راأحمد اأبو �سالح1607 طولكرم2010/9/22ماأ�سري حمرَّ
راأحمد القطاوي160٨ طولكرم2010/9/22ماأ�سري حمرَّ
رعمر هندي1609 قلقيلية2010/9/22ماأ�سري حمرَّ
رجنم الدين من�سور1610 قلقيلية2010/9/22ماأ�سري حمرَّ
قلقيلية2010/9/22ممواطنعلي من�سور1611
�سلفيت2010/9/22ممواطن�سادي دروي�س ا�ستيه1612
�سلفيت2010/9/22ممواطن�سائد ازبيدية1613
�سلفيت2010/9/22ممواطنفادي ازبيدية1614
راإبراهيم الزير1615 بيت حلم2010/9/24ماأ�سري حمرَّ
رمعت�سم الباز1616 قلقيلية2010/9/29ماأ�سري حمرَّ
ر�سم�س الدين من�سور1617 قلقيلية2010/9/29ماأ�سري حمرَّ
رحممد �ستات ملحم161٨ قلقيلية2010/9/29ماأ�سري حمرَّ
قلقيلية2010/9/29ممواطنعبد البا�سط خيزران1619
قلقيلية2010/9/29ممواطننوفل نوفل1620
قلقيلية2010/9/29ممواطنحامت الباز1621
رم�سطفى عمر1622 طولكرم2010/9/29ماأ�سري حمرَّ
راأجمد الرجبي1623 اخلليل2010/9/29ماأ�سري حمرَّ
راملحامي جمدي يا�سني1624 قرية عانني2010/9/29ماأ�سري حمرَّ
دير �سرف2010/9/29ممواطنخالد حم�سن العطاري1625
رخليل عبد اجلليل �سحاتيت1626 اخلليل2010/9/30ماأ�سري حمرَّ
راأحمد عبد اجلليل �سحاتيت1627 اخلليل2010/9/30ماأ�سري حمرَّ
ر�سياف اإبراهيم ع�سافرة162٨ بيت كاحل2010/9/30ماأ�سري حمرَّ
راأحمد ف�سل ع�سافرة1629 بيت كاحل2010/9/30ماأ�سري حمرَّ
رهمام اأحمد ع�سافرة1630 بيت كاحل2010/9/30ماأ�سري حمرَّ
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راملهند�س طه ع�سافرة1631 بيت كاحل2010/9/30ماأ�سري حمرَّ
رعبد الرحمن م�سطفى حامد1632 بلدة �سلواد2010/9/30ماأ�سري حمرَّ

يف �ضهر ت�ضرين الأول/ اأكتوبر
عابود /رام اهلل2010/10/2مواطنمظفر في�سل عبد املجيد1633
عابود /رام اهلل2010/10/2مواطنعدي في�سل عبد املجيد1634
عابود /رام اهلل2010/10/2مواطنحممد حممود عبد املجيد1635
عابود /رام اهلل2010/10/2مواطنحممد عبد احلي الربغوثي1636
عابود /رام اهلل2010/10/2مواطنعميد حممود �سعيد العبد1637
عابود /رام اهلل2010/10/2مواطنتامر عبد اهلل العبد163٨
رنا�سر بدوي ال�سحاتيت1639 دورا2010/10/2اأ�سري حمرَّ
يطا2010/10/2اإمام وخطيبال�سيخ ه�سام اأبو زهرة1640
رطاهر فطافطة1641 بيت كاحل2010/10/2اأ�سري حمرَّ
نابل�س2010/10/2مواطنجالل احللبوين1642
راأ�سامة حممد ح�سن النجار1643 اخلليل2010/10/4اأ�سري حمرَّ
اخلليل2010/10/4موظفالأ�ستاذ اأمني الباي�س1644
رعالء الأعرج1645 عنبتا2010/10/4اأ�سري حمرَّ
عورتا2010/10/4طالببالل حممد نياز عواد1646
ر�سهيب حمدان م�سلح1647 عورتا2010/10/4اأ�سري حمرَّ
رلوؤي فريج164٨ قلقيلية2010/10/4اأ�سري حمرَّ
رريا�س احلوتري1649 قلقيلية2010/10/4اأ�سري حمرَّ
رحممد طب�سية1650 قلقيلية2010/10/4اأ�سري حمرَّ
راأنور مراعبة1651 را�س عطية2010/10/4اأ�سري حمرَّ
رام اهلل2010/10/4طالببراء قرعاوي1652
راأدهم عمر اأبو عرقوب1653 رام اهلل2010/10/4اأ�سري حمرَّ
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بري زيت2010/10/4طالبم�سعب اإبراهيم �سعيد1654
طولكرم2010/10/4�سحفي�سليم تايه1655
بلعا2010/10/4�سحفيفرا�س اأبو لطفية1656
قلقيلية2010/10/5طالباأحمد غالب1657
قلقيلية2010/10/5طالبحممد عطا نوفل165٨
رفادي يون�س جابر1659 تيا�سري2010/10/5اأ�سري حمرَّ
اخلليل2010/10/5مواطنماأمون العويوي1660
رحممد رجب اأبو خليفة1661 خميم جنني2010/10/6اأ�سري حمرَّ
راإبراهيم نواه�سة1662 بلدة اليامون2010/10/6اأ�سري حمرَّ
راأحمد اأبو خليفة1663 بلدة اليامون2010/10/6اأ�سري حمرَّ
بلدة اليامون2010/10/6طالباأحمد يو�سف فريحات1664
رمر�سي نزار زيادة1665 قرية مادما2010/10/6اأ�سري حمرَّ
رحممد �سبحي خلف1666 ع�سرية القبلية2010/10/6اأ�سري حمرَّ
رعمر الربغوثي1667 بلدة كوبر /رام اهلل2010/10/6اأ�سري حمرَّ
اخلليل2010/10/٨اأ�سري حمررحممود ال�سحاتيت166٨
رمو�سى عمرو1669 دورا2010/10/٨اأ�سري حمرَّ
دورا2010/10/٨طالبحممد عمرو1670
دورا2010/10/٨طالبباج�س عمرو1671
رح�سني �سريف الني�س1672 قلقيلية2010/10/٨اأ�سري حمرَّ
راأحمد نور برهم1673 قلقيلية2010/10/٨اأ�سري حمرَّ
قرية حجة/قلقيلية2010/10/٨مواطنعا�سم م�ساحلة1674
رحممد اأكرم احل�سن1675 قلقيلية2010/10/٨اأ�سري حمرَّ
طولكرم2010/10/٨اإمام م�سجدال�سيخ مراد عودة1676
رال�سيخ عمار مناع1677 طولكرم2010/10/10اأ�سري حمرَّ
طولكرم2010/10/10مواطنجمد الهم�سري167٨
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ريو�سف زقوت1679 طولكرم2010/10/10اأ�سري حمرَّ
رك�ساب زقوت16٨0 طولكرم2010/10/10اأ�سري حمرَّ
طولكرم2010/10/10مواطنجعفر عودة16٨1
ر�سفيان اإ�ستيتي16٨2 طولكرم2010/10/10اأ�سري حمرَّ
رحممد الأغرب16٨3 نابل�س2010/10/10اأ�سري حمرَّ
ررمزي الأغرب16٨4 نابل�س2010/10/10اأ�سري حمرَّ
رغ�سان الأغرب16٨5 نابل�س2010/10/10اأ�سري حمرَّ
رعنان قزيح16٨6 نابل�س2010/10/11اأ�سري حمرَّ
رعالء ق�سمر16٨7 قلقيلية2010/10/11اأ�سري حمرَّ
رتامر اإبراهيم �سكر16٨٨ طولكرم2010/10/11اأ�سري حمرَّ
راأمين عارف16٨9 طولكرم2010/10/13اأ�سري حمرَّ
رن�سال قلق1690 خميم نور �سم�س2010/10/13اأ�سري حمرَّ
رعامر امل�سري1691 خميم ع�سكر2010/10/13اأ�سري حمرَّ
رال�سيخ زياد حممود �سباح1692 بلدة بيت اأول2010/10/16اأ�سري حمرَّ
بلدة بيت اأول2010/10/16مواطنحممد اإدري�س العملة1693
بلدة بيت اأول2010/10/16مواطنجمال عبد اجلبار حماد1694
بلدة بيت اأول2010/10/16مواطنحممد عبد الرحيم حرب1695
بيتونيا2010/10/16طالباإدري�س يو�سف ال�سوداين1696
قرية بالطة البلد2010/10/16طالبن�سال ن�سار1697
قرية بلعا2010/10/17طالباأ�سيد عثمان �سليمان169٨
قرية بلعا2010/10/17طالبحممد حمدان1699
بالطة البلد2010/10/17اإمام وخطيبال�سيخ وائل مو�سى1700
رعالء �سليم دويكات1701 بالطة البلد2010/10/17اأ�سري حمرَّ
ررفيق نوفل1702 قلقيلية2010/10/17اأ�سري حمرَّ
راملهند�س اإبراهيم هندي زيد1703 قلقيلية2010/10/17اأ�سري حمرَّ
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راإبراهيم دحم�س1704 قلقيلية2010/10/17اأ�سري حمرَّ
نابل�س2010/10/1٨مواطننافذ عادل مو�سى1705
نابل�س2010/10/1٨مواطنوائل عادل مو�سى1706
رام اهلل2010/10/1٨موظفعبد اهلل غامن1707
رال�سيخ ماجد اأبو خديجة170٨ رام اهلل2010/10/20اأ�سري حمرَّ
رال�سيخ ماهر اأبوكويك1709 رام اهلل2010/10/20اأ�سري حمرَّ
رال�سيخ ع�سمت اأبو بكر1710 رام اهلل2010/10/20اأ�سري حمرَّ
طولكرم2010/10/20مواطنراأفت اأبو �سريفة1711
�سيدا2010/10/20اإمامال�سيخ مراد عبد اهلل عودة1712
اجليب2010/10/20جمل�س قرويعبا�س اأبو دية1713
رعامر اأبو حماد1714 العيزرية2010/10/20اأ�سري حمرَّ
راحلاج �سالمة اإبراهيم الفقيه1715 الربج/اخلليل2010/10/20اأ�سري حمرَّ
رال�سيخ اإبراهيم الهذالني1716 يطا2010/10/23اأ�سري حمرَّ
رالداعية ماجد ح�سن1717 رام اهلل2010/10/23اأ�سري حمرَّ
نابل�س2010/10/23طالباأحمد طاهر يا�سني171٨
اأريحا2010/10/24مواطنجمال اأعمر1719
ر�سعيد بكر بالل1720 نابل�س2010/10/24اأ�سري حمرَّ
رعاطف رباع1721 يطا2010/10/24اأ�سري حمرَّ
اأريحا2010/10/26مواطنعمرو مو�سى ح�سني1722
اأريحا2010/10/26مواطنحممد جمعة رومانني1723
اأريحا2010/10/26مواطنمازن اأحمد كعابنة1724
بلدة طمون2010/10/26�سحفيحممد عبد العزيز ب�سارات1725

اللنب ال�سرقية/2010/10/26طالباأ�سرف عوي�س1726
نابل�س

القد�س2010/10/26طالبحذيفة عبد اجلبار جرار1727
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القد�س2010/10/26طالبعبد اهلل جرار172٨
اخلليل2010/10/27اأ�ستاذحممد عبد الهادي ع�سافرة1729
يطا2010/10/27طالبمروان كامل احلمامدة1730
بيت حلم2010/10/27مواطناأ�سيد الورديان1731
رفرا�س كامل الزبيدي1732 نابل�س2010/10/27اأ�سري حمرَّ
رنائل الفحل1733 كوبر2010/10/29اأ�سري حمرَّ
زواتا2010/10/29مواطن�سداد اأبو عم�سة1734
طولكرم2010/10/30طالبجهاد بالل ال�سلبي1735
بيتونيا /رام اهلل2010/10/30طالبحمزة يو�سف كفاية1736
رام اهلل2010/10/31كاتب وباحثعالء الرمياوي1737
طمون /نابل�س2010/10/31طالباأيهم بني عودة173٨
نابل�س2010/10/31مواطنموؤمن �سبارو1739
قلقيلية2010/10/31قياديال�سيخ �سامح حممود عفانة1740
قلقيلية2010/10/31مواطنطارق نوفل1741
ترقوميا2010/10/31طالبعلي قباجة1742
عنتبا2010/10/31�سحفيطارق �سهاب1743

يف �ضهر ت�ضرين الثاين/نوفمرب
راأحمد املرتوك1744 خميم طولكرم2010/11/1اأ�سري حمرَّ
رمعت�سم �سلباية1745 خميم طولكرم2010/11/1اأ�سري حمرَّ
رم�سطفى بدير1746 خميم طولكرم2010/11/1اأ�سري حمرَّ
خميم طولكرم2010/11/1مواطنثابت عليان1747
رعامر �سحادة174٨ عنتبا2010/11/1اأ�سري حمرَّ
قلقيلية2010/11/1مواطننور نوفل1749
يطا2010/11/1اإمامال�سيخ حممود �سناران1750
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بيت حلم2010/11/1مواطننائل مو�سى زواهرة1751
خميم الفوار2010/11/2موظفح�سام حممد عبد اهلل ال�سوابكة1752
خميم الفوار2010/11/2مواطناأن�س نايف العب�سي1753
ر ربيع عزات زنديق1754 طولكرم2010/11/2اأ�سري حمرَّ
رح�سن وليد رايق1755 طولكرم2010/11/2اأ�سري حمرَّ
ريا�سر الأ�سلي1756 طولكرم2010/11/2اأ�سري حمرَّ
رحممد هدى الأ�سمر1757 رام اهلل2010/11/3اأ�سري حمرَّ
بيت رميا2010/11/3مواطنن�سال ثلجي الرمياوي175٨
اخلليل2010/11/3طالباأديب بركات الأطر�س1759
بيت اأمر2010/11/3طالب�سخر حممد ح�سن �سبارنة1760
بيت اأمر2010/11/3طالبحممود جميل حممود علقم1761
رن�سيم العموري1762 خميم جنني2010/11/5اأ�سري حمرَّ
ركرمي �ساهني1763 اخلليل2010/11/5اأ�سري حمرَّ
رزكريا �سالح1764 يطا2010/11/6اأ�سري حمرَّ
ريحيى �سالح1765 يطا2010/11/6اأ�سري حمرَّ
اخلليل2010/11/6مواطنهمام ه�سام اأبو زهرة1766
اخلليل2010/11/6مواطنخليل اأبو زهرة1767
د اأبو زهرة176٨ اخلليل2010/11/6مواطنحممَّ
راأي�سر ا�سريتح1769 اخلليل2010/11/6اأ�سري حمرَّ
رحمزة ا�سريتح1770 اخلليل2010/11/6اأ�سري حمرَّ
رام اهلل2010/11/6قيادي يف اجلهادعبد احلكيم م�ساملة 1771
رام اهلل2010/11/6مواطناأمري خليل عرام1772
رام اهلل2010/11/6مواطناأمين خليل عرام1773
بري زيت2010/11/6طالبح�سن جمال1774
بريزيت2010/11/6طالبحممود عدنان1775
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نابل�س2010/11/7طالبعمر خويرة1776
نابل�س2010/11/7طالببراء حممد اأبو جعفر1777
رنبيل عنرت177٨ نابل�س2010/11/٨اأ�سري حمرَّ
رحممد عمر ال�سويل1779 ع�سرية ال�سمالية2010/11/٨اأ�سري حمرَّ
رعالء جرارعة17٨0 ع�سرية ال�سمالية2010/11/٨اأ�سري حمرَّ
دير الغ�سون2010/11/9طالباأ�سد ب�سري بدران17٨1
دير الغ�سون2010/11/9طالب�سالح بدران17٨2
رلواء عمر ا�ستيوي17٨3 دير الغ�سون2010/11/9اأ�سري حمرَّ
اخلليل2010/11/12�سحفيعامر اأبو عرفة17٨4
راأن�س وليد ال�سيخ اإبراهيم17٨5 كفر راعي /جنني2010/11/14اأ�سري حمرَّ
ربالل نبيل ذياب17٨6 كفر راعي /جنني2010/11/14اأ�سري حمرَّ
رحمزة فتحي قرعاوي17٨7 خميم نور �سم�س2010/11/15اأ�سري حمرَّ
راأكرم �سحرور17٨٨ بلدة بلعا2010/11/15اأ�سري حمرَّ
راأ�سعد �سديد17٨9 بلدة عالر2010/11/15اأ�سري حمرَّ
دير الغ�سون2010/11/15مواطن�سالح مو�سى1790
دير الغ�سون2010/11/15مواطنحممد عبَّا�س1791
رال�سيخ زياد �سديد1792 طولكرم2010/11/1٨اأ�سري حمرَّ
طولكرم2010/11/1٨�سقيقة خمتطفابنة ال�سيخ زياد1793
قرية فرعون2010/11/1٨طالبماهر حطاب1794
دير الغ�سون2010/11/1٨مواطناإيهاب مو�سى قعدان1795
نابل�س2010/11/19داعيةمتام اأبو ال�سعود1796
قباطية2010/11/19طالبعوين كميل1797
�سقبا2010/11/20رجل اأعمالبا�سم حممد ثابت179٨
بريزيت2010/11/20طالبف�سل ماجد العجويل1799
بيتونيا2010/11/20مواطنعبد الرحمن يو�سف كفاية1٨00
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دير نبال2010/11/20رجل اأعمالاإدري�س حجة1٨01
نابل�س162010/11/20 عاماًخ�سر اأبو ال�سعود1٨02
حمن دويكات1٨03 بالطة البلد2010/11/20مواطنحممد عبد الرَّ
طولكرم2010/11/20طالباأحمد ب�سام اأبو زينة1٨04
طولكرم2010/11/20طالبعبد اهلل ب�سام اأبو زينة1٨05
طولكرم2010/11/20طالبفادي عزيز �سمارة1٨06
راأحمد اجليو�سي1٨07 طولكرم2010/11/20اأ�سري حمرَّ
طولكرم2010/11/20طالباأحمد اجلالد1٨0٨
قراوة بني ح�سان2010/11/20مواطنعبد اهلل عزام مرعي1٨09
قراوة بني ح�سان2010/11/20مواطنعدنان حممد مرعي1٨10
قراوة بني ح�سان2010/11/20مواطنموؤمن مرعي1٨11
قراوة بني ح�سان2010/11/20مواطنعبد العزيز مرعي1٨12
قراوة بني ح�سان2010/11/20مواطنجماهد عدنان مرعي1٨13
قراوة بني ح�سان2010/11/20مواطنعبد الكرمي مرعي1٨14
قرية مردا2010/11/20طالباأحمد ر�سمي اخلف�س1٨15
حمن الأقرع1٨16 رحممد عبد الرَّ قلقيلية2010/11/20اأ�سري حمرَّ
خميم بالطة2010/11/21طالبعمر اأبو ليل1٨17
اخلليل2010/11/21مواطن�سقيق عايد دودين1٨1٨
اخلليل2010/11/21مواطن�سقيق عايد دودين1٨19
رام اهلل2010/11/21طالباأمري اأبو عرام1٨20
رام اهلل2010/11/21طالبح�سن جمال1٨21
رام اهلل2010/11/21طالبمعتز عواد1٨22
�سقبا2010/11/21طالبحممد ثابت1٨23
رعبد القادر جابر1٨24 خميم نور �سم�س2010/11/21اأ�سري حمرَّ
طولكرم2010/11/21اأ�سري حمّررال�سيخ اأ�سيد النجار1٨25
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رحازم فتحي قرعاوي1٨26 خميم نور �سم�س2010/11/21اأ�سري حمرَّ
اإماتني2010/11/21مواطنحممد عبد العزيز ح�سان1٨27
ر�سعد ال�سلعو�س1٨2٨ نابل�س2010/11/22اأ�سري حمرَّ
ر�سهيب حمدان م�سلح1٨29 نابل�س2010/11/22اأ�سري حمرَّ
رب�سري حامد زيادة1٨30 مادما2010/11/22اأ�سري حمرَّ
مادما2010/11/22موظفال�سيخ اأحمد كامل1٨31
رحممد عبد العزيز خرفان1٨32 عزون2010/11/22اأ�سري حمرَّ
اإماتني2010/11/22طالبعالء م�سباح غامن1٨33
رعبد الفتاح جريوي1٨34 اخلليل2010/11/22اأ�سري حمرَّ
رحممد عمران بدوي1٨35 اخلليل2010/11/22اأ�سري حمرَّ
نابل�س2010/11/23طالبحممد عبد اهلل ن�سر1٨36

مدير مكتب عز الدين فتا�س1٨37
�سلفيت2010/11/23النواب

خميم ع�سكر2010/11/24طالبطلحة م�سايخ1٨3٨
جيت2010/11/24طالبعبد اللطيف خ�سر �سوندك1٨39
بالطة البلد2010/11/24طالبعبد اهلل اأحمد دويكات1٨40
رام اهلل2010/11/24طالب�سياء ق�سوع1٨41
قلقيلية2010/11/24طالبعالء غامن1٨42
بيت حلم2010/11/25طالبغ�سان �سليمان1٨43
بيت حلم2010/11/25طالباأن�س القا�سي1٨44
رام اهلل2010/11/25داعيةمي�سم �سالودة1٨45
رام اهلل2010/11/25اأ�ستاذخالد اأبو البهاء1٨46
بيت فوريك2010/11/25مواطنو�سام مليطات1٨47
طولكرم2010/11/25مواطناحلاج ماجد النوري1٨4٨
طولكرم2010/11/25مواطناحلاج حازم النوري1٨49
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رفرا�س م�سمار1٨50 نابل�س2010/11/26اأ�سري حمرَّ
نابل�س2010/11/26مهند�س�سعيد اأ�سمة1٨51
عقربا2010/11/26طالبمعت�سم نظري بني منية1٨52
عقربا2010/11/26طالبريان عبد الروؤوف بني منية1٨53
رعبد الرحمن عبد اهلل زيادة1٨54 مادما2010/11/26اأ�سري حمرَّ
راأكثم ن�سار1٨55 مادما2010/11/26اأ�سري حمرَّ
رجواد فايز غلمة1٨56 اخلليل2010/11/26اأ�سري حمرَّ
اخلليل2010/11/26مواطنجالل املحت�سب1٨57
نابل�س2010/11/2٨طالب�سامل العزازمة1٨5٨
رفخري اأبو زهرة1٨59 نابل�س2010/11/2٨اأ�سري حمرَّ
ررفيق كمال الطنبور1٨60 نابل�س2010/11/2٨اأ�سري حمرَّ
ريزيد كمال الطنبور1٨61 نابل�س2010/11/2٨اأ�سري حمرَّ
رمعاذ يو�سف ال�سركجي1٨62 نابل�س2010/11/2٨اأ�سري حمرَّ
جنني2010/11/2٨�سحفياأحمد اأبو الهيجا1٨63
جنني2010/11/2٨مواطنمعت�سم زايد1٨64
رع�سام اأبو الهيجا1٨65 جنني2010/11/2٨اأ�سري حمرَّ
نابل�س2010/11/29اأ�ستاذ جامعيالدكتور غ�سان ذوقان1٨66
رمفيد حممود مو�سى1٨67 زواتا2010/11/29اأ�سري حمرَّ
رعالء �سعود طه بني منية1٨6٨ عقربا2010/11/29اأ�سري حمرَّ
عقربا2010/11/29طالبم�سعب جميل بني ف�سل1٨69
عقربا2010/11/29طالبطارق قا�سم بني ف�سل1٨70
عقربا2010/11/29تاجرال�سيخ اأديب قا�سم بني ف�سل1٨71
نابل�س2010/11/30�سحفي�سامي العا�سي1٨72
رعمر ب�سام ذياب1٨73 قلقيلية2010/11/30اأ�سري حمرَّ
ر�سهيل جالمنة1٨74 جنني2010/11/30اأ�سري حمرَّ
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خميم جنني2010/11/30طالب�سامر اأبو الهيجا1٨75
خميم جنني2010/11/30طالبطارق اأبو الهيجا1٨76
�سوريف2010/11/30طالباأن�س القا�سي1٨77
اخلليل2010/11/30مواطن�سمري عبيدو1٨7٨
بني نعيم2010/11/30مواطنح�سن منا�سرة1٨79
رنائل حامد حاليقة1٨٨0 ال�سيوخ2010/11/30اأ�سري حمرَّ
رحممد حممود حاليقة1٨٨1 ال�سيوخ2010/11/30اأ�سري حمرَّ
ال�سيوخ2010/11/30مواطنحممد اإبراهيم حاليقة1٨٨2
اخلليل2010/11/30مواطناإ�سماعيل �سبح احلاليقة1٨٨3
اخلليل2010/11/30مواطنعطية �سبح حاليقة1٨٨4

يف �ضهر كانون الأول/دي�ضمرب
رمن�سور حافظ ملحم1٨٨5 كفر الراعي2010/12/4اأ�سري حمرَّ
قباطيا2010/12/5قيادي يف حما�سال�سيخ في�سل �سباعنة1٨٨6
رعبد الرحمن اأبو الّرب1٨٨7 جنني2010/12/5اأ�سري حمرَّ
اخلليل2010/12/5طالبح�سن عبد احلليم منا�سرة1٨٨٨
اخلليل2010/12/5مواطن�سالح القوا�سمي1٨٨9
نابل�س2010/12/5طالبمعت�سم ح�سونة1٨90

راأ�س عطية /2010/12/5مواطنلقمان �سليمان مراعبة1٨91
قلقيلية

راأ�س عطية /2010/12/5مواطناأحمد راتب مراعبة1٨92
قلقيلية

قلقيلية2010/12/5طالبحارث عو�س1٨93
نابل�س2010/12/7طالبحممد عدنان �سبارو1٨94
اجلديدة /جنني2010/12/7طالبفي�سل حلمي اأبو �سمرة1٨95
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�سرة جنوب جنني2010/12/7طالباأحمد ترابي1٨96
نابل�س2010/12/7طالبيا�سر مناع1٨97
يعبد /جنني2010/12/7طالبعبد الرحمن العبادي1٨9٨
دير الغ�سون2010/12/7موظف�سامي مو�سى غامن1٨99
راإبراهيم اأحمد مرعي1900 قراوة بني ح�سان2010/12/7اأ�سري حمرَّ
اخلليل2010/12/٨قيادي يف حما�سال�سيخ عادل نعمان اجلنيدي1901
اخلليل2010/12/٨اأ�سري حمّرراأن�س اأمري ر�سر�س1902

من وجهاء ال�سيخ عبد اهلل �ساور التميمي1903
اخلليل2010/12/٨اخلليل

اخلليل2010/12/٨طالببكر عبد اهلل �ساور التميمي1904
اخلليل2010/12/٨قيادي يف حما�سنبيل النت�سة1905
رنعمان عزام �سلهب1906 اخلليل2010/12/٨اأ�سري حمرَّ
ربالل املحت�سب1907 اخلليل2010/12/٨اأ�سري حمرَّ
ر�سالح الهرميي190٨ اخلليل2010/12/٨اأ�سري حمرَّ
راأ�سامة �ساهني1909 اخلليل2010/12/٨اأ�سري حمرَّ
رنايف احلروب1910 اخلليل2010/12/٨اأ�سري حمرَّ
اخلليل2010/12/٨�سحفي�سامر اروي�سد1911
اخلليل2010/12/٨مواطنبالل عزت �ساللدة1912
اخلليل2010/12/٨مواطناإياد الكوازبة1913
نابل�س2010/12/٨نا�سط حقوقيجمال حممد �سعيد دغل�س1914
رفرا�س عي�سى اأزعر1915 قبالن /نابل�س2010/12/٨اأ�سري حمرَّ
رحممود قا�سم جودة اأزعر1916 قبالن /نابل�س2010/12/٨اأ�سري حمرَّ
نابل�س2010/12/٨مواطنفر�سان ال�سانع1917
كفر قليل2010/12/٨طالباأن�س من�سور191٨

دير احلطب2010/12/٨طالبم�سطفى عبد اهلل1919
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راإياد حبيب1920 بيت حلم2010/12/٨اأ�سري حمرَّ
رع�سام عودة اجلواري�س1921 بيت حلم2010/12/٨اأ�سري حمرَّ
رمو�سى اأبو احلور1922 ال�سواورة2010/12/٨اأ�سري حمرَّ
ريو�سف حمامدة1923 بيت حلم2010/12/٨اأ�سري حمرَّ

عزبة �سوفة/2010/12/٨طالبحممد �سالح1924
طولكرم

اإماتني2010/12/٨مواطنممدوح �سوان1925
اإماتني2010/12/٨مواطناأيوب �سوان1926
قراوة بني ح�سان2010/12/٨مواطنمعتز حممود مرعي1927
فقوعة /جنني2010/12/٨طالباأ�سامة احل�سني192٨
اخلليل2010/12/٨دكتورعدنان م�سودي1929
رحكيم حممود ال�ساللدة1930 �سعري /اخلليل2010/12/9اأ�سري حمرَّ
رعالء يو�سف عا�سور حاليقة1931 �سيوخ /اخلليل2010/12/9اأ�سري حمرَّ
راإبراهيم �سواهنة1932 كفر ثلث /نابل�س2010/12/9اأ�سري حمرَّ
دير احلطب/نابل�س2010/12/9طالبم�سطفى جمال ح�سني1933
ر�سادي �سحادة1934 بيت حلم2010/12/9اأ�سري حمرَّ
طولكرم2010/12/9طالبمعن عطري1935

راأ�س العطية/2010/12/9مواطنطارق حممد نوفل1936
قلقيلية

راأ�س العطية/2010/12/9مواطنعماد مراعبة1937
قلقيلية

جيت /قلقيلية2010/12/9مواطنجابر اإبراهيم �سدة193٨
جيت /قلقيلية2010/12/9مواطناأن�س ال�سدة1939
رن�سال اإبراهيم خمزمية1940 جنني2010/12/9اأ�سري حمرَّ
واد برقني /جنني2010/12/9مواطنيحيى هنداوي1941
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رعالء �سويل1942 ع�سرية ال�سمالية2010/12/10اأ�سري حمرَّ
ر�سمري اعبيدو1943 اخلليل2010/12/10اأ�سري حمرَّ
رمعت�سم �سلباية1944 خميم نور �سم�س2010/12/10اأ�سري حمرَّ
ررجائي عموري1945 طولكرم2010/12/10اأ�سري حمرَّ
رام اهلل2010/12/10اأ�سري املحررنوح هري�س1946
رام اهلل2010/12/10اأ�ستاذنا�سر الق�سراوي1947
رام اهلل2010/12/10اأ�سري املحررعبد ال�سايف الدحلة194٨

باقة احلطب /2010/12/10اإمامال�سيخ حممد ق�سوع1949
نابل�س

رعبد الرحمن اأبو الرب1950 جنني2010/12/10اأ�سري حمرَّ
رمعتز الواوي1951 نابل�س2010/12/12اأ�سري حمرَّ
باقة احلطب2010/12/12طالبحممد جمال عبد الغني1952
اخلليل2010/12/12طالبجماهد ورا�سنة1953
رطاهر جمال كميل1954 قباطية /جنني2010/12/12اأ�سري حمرَّ
اجلديدة /جنني2010/12/12موظفب�سار جرار1955
�سلفيت2010/12/12طالبحممد عماد اأبو زاهر1956
رمي�سرة حممود عفانة1957 قلقيلية2010/12/12اأ�سري حمرَّ
�سلفيت2010/12/12تلميذم�سلم ي�سار ا�ستية195٨
�سلفيت2010/12/12اإمامال�سيخ ي�سار ا�ستية1959
�سلفيت2010/12/12مدر�سعثمان عمران1960
�سلفيت2010/12/12مواطنحممد �ساهني1961
�سلفيت2010/12/12مواطن�سند فتا�س1962
راأ�سامة دواهقة1963 �سلفيت2010/12/12اأ�سري حمرَّ
ر�سلهم يون�س1964 �سلفيت2010/12/12اأ�سري حمرَّ

راأ�سرف قرعان1965 قلقيلية2010/12/12اأ�سري حمرَّ
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رمي�سرة عفانة1966 قلقيلية2010/12/12اأ�سري حمرَّ
رمهدي نزال1967 قلقيلية2010/12/12اأ�سري حمرَّ
رن�سيم ال�سنطي196٨ قلقيلية2010/12/12اأ�سري حمرَّ
رال�سحفي ماهر اأبو ع�سب1969 قلقيلية2010/12/12اأ�سري حمرَّ
رحممد �ستات1970 قلقيلية2010/12/12اأ�سري حمرَّ
راأجمد حنت�س1971 قلقيلية2010/12/12اأ�سري حمرَّ
رعبد الفتاح ريا�س بدير1972 طولكرم2010/12/12اأ�سري حمرَّ
راإ�سالمبويل ريا�س بدير1973 طولكرم2010/12/12اأ�سري حمرَّ
حمن عودة1974 رعبد الرَّ طولكرم2010/12/12اأ�سري حمرَّ
عالر2010/12/12مواطنعبادة �سديد1975
عالر2010/12/12طالباأحمد حازم احلاج1976
عالر2010/12/12مواطنموؤمن نواف1977
ر�ساهر عدوان197٨ طولكرم2010/12/14اأ�سري حمرَّ
رحممود الزرعي1979 طولكرم2010/12/14اأ�سري حمرَّ
رحممود اأبو عي�سى19٨0 طولكرم2010/12/14اأ�سري حمرَّ
رعبد الرحمن عودة19٨1 طولكرم2010/12/14اأ�سري حمرَّ
رفادي اعمري19٨2 طولكرم2010/12/14اأ�سري حمرَّ
رحممود ع�س�س19٨3 طولكرم2010/12/14اأ�سري حمرَّ
رحممد اأبو �سنب19٨4 طولكرم2010/12/14اأ�سري حمرَّ
رم�سعب ب�سري19٨5 طولكرم2010/12/14اأ�سري حمرَّ
رحممد الزامل19٨6 طولكرم2010/12/14اأ�سري حمرَّ
طولكرم2010/12/14مواطنعبد اهلل ر�سيد19٨7
طولكرم2010/12/14طالبرجاءي عموري19٨٨
ريحيى معمر19٨9 طولكرم2010/12/14اأ�سري حمرَّ
طولكرم2010/12/14مواطنبهاء عودة1990
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طولكرم2010/12/14طالباأحمد عودة1991
رحممد الددو1992 طولكرم2010/12/14اأ�سري حمرَّ
رحممد اأبو دية1993 طولكرم2010/12/14اأ�سري حمرَّ
ر�سذاي �سلمان1994 طولكرم2010/12/14اأ�سري حمرَّ
راأن�س خ�سر �سوندك1995 نابل�س2010/12/16اأ�سري حمرَّ
نابل�س2010/12/16حما�سباإ�سالم عا�سم احلنبلي1996
رحممد جناجرة1997 طلوزة2010/12/16اأ�سري حمرَّ
القد�س2010/12/16طالبعالء م�سباح غامن199٨
القد�س2010/12/16طالببهاء م�سباح غامن1999
طولكرم2010/12/16طالبم�سعب عدنان احل�سري2000
رم�سعب ب�سري اأبوعي�سة2001 طولكرم2010/12/16اأ�سري حمرَّ
رعبد اهلل ر�سيد2002 طولكرم2010/12/16اأ�سري حمرَّ
رم�سطفى عودة2003 طولكرم2010/12/16اأ�سري حمرَّ
رم�سعب زهران مراعبة2004 قلقيلية2010/12/16اأ�سري حمرَّ
رالأ�ستاذ اأحمد اجلعبة2005 اخلليل2010/12/16اأ�سري حمرَّ
بيت كاحل2010/12/16مواطنعبد املهدي الزهور2006
رعو�س يون�س الرجوب2007 اخلليل2010/12/17اأ�سري حمرَّ
اخلليل2010/12/17اإمام وخطيبحممود حمي�سن الرجوب200٨
اخلليل2010/12/17مواطنجهاد اأحمد خليل الرجوب2009
اخلليل2010/12/17اإماماأمني عبد القادر الرجوب2010
اخلليل2010/12/17مواطنعطية اإبراهيم الرجوب2011
اخلليل2010/12/17اأ�سري حمّررنبيل حممد الرجوب2012
اخلليل2010/12/17مواطنعبد اهلل م�سباح الرجوب2013
نابل�س2010/12/17مواطناأ�سيد جهاد2014
رجعفر دباب�سة2015 طلوزة2010/12/17اأ�سري حمرَّ
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رطاهر جناجرة2016 طلوزة2010/12/17اأ�سري حمرَّ
تل2010/12/17طالباأن�س جميل ا�ستية2017
تل2010/12/17طالبعا�سم جميل ا�ستية201٨
خميم العزة2010/12/17مواطنحممد �سامي العزة2019
خميم العزة2010/12/17مواطنفادي عدوين2020
راأ�سامة �سوافطة2021 طوبا�س2010/12/17اأ�سري حمرَّ
رام اهلل2010/12/17طالبحممد جمعة �سعيد2022
رم�سطفى ال�سدة2023 جيت2010/12/17اأ�سري حمرَّ
جيت2010/12/17طالبحممد �سوندك2024
�سلفيت2010/12/1٨مربيةمهيا ا�ستية2025
بيت اأمر /اخلليل2010/12/1٨رئي�س بلديةالأ�ستاذ فرحان مو�سى علقم2026
دير �سرف /نابل�س2010/12/1٨مهند�س�سعد حم�سن العطاري2027
قلقيلية2010/12/1٨مواطنعبد احلليم البا�سا202٨
رال�سيخ عادل �سنيور2029 الظاهرية /اخلليل2010/12/19اأ�سري حمرَّ
دورا2010/12/19مواطن�سربي مر�سد الرجوب2030
رحممد عبد القادر الرجوب2031 دورا2010/12/19اأ�سري حمرَّ
دورا2010/12/19طالباأحمد حاليقة2032
دورا2010/12/19مواطنح�سام نا�سر الدين2033
خميم نور �سم�س2010/12/19مواطنحممد اأبو دية2034
طولكرم2010/12/19طالبجهاد حجار2035
اخلليل2010/12/20ع�سو بلديةالأ�ستاذ حممود ال�سروف2036
رنزار اأبو اجلدايل2037 ال�سموع2010/12/20اأ�سري حمرَّ
ر�سامر �سليم �سراب203٨ نابل�س2010/12/20اأ�سري حمرَّ
�سرة2010/12/20طالباأحمد ترابي2039
نابل�س2010/12/20مواطنربيع ال�س�سرتي2040
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ر�سامي �سعادة بني ف�سل2041 عقربا2010/12/20اأ�سري حمرَّ
راأجمد حممد ديرية2042 عقربا2010/12/20اأ�سري حمرَّ
الظاهرية /نابل�س2010/12/21مربيم�سباح الزبدية2043
الظاهرية /نابل�س2010/12/21موظفالأ�ستاذ �سحدة الطل2044
الظاهرية /نابل�س2010/12/21طالبماأمون غازي من�سور2045
طولكرم2010/12/22مدر�سحممد فايق اأبو عالية2046
رحممد منر ع�سيدة2047 قرية تل2010/12/23اأ�سري حمرَّ
قرية مادما2010/12/23مواطناأحمد نعيم فرج204٨
ع�سرية ال�سمالية2010/12/23موظفعماد ال�سويل2049
الظاهرية /نابل�س2010/12/23مواطن�سفيان عياد اأبو �سرخ2050
الظاهرية /نابل�س2010/12/23مواطنغ�سان عياد اأبو �سرخ2051
الظاهرية /نابل�س2010/12/23مواطنحممود عياد اأبو �سرخ2052
بيت اأمر /اخلليل2010/12/24مواطنخالد فايز عو�س2053
عقربا2010/12/24مواطنعالء �سعود بني منية2054
ع�سرية ال�سمالية2010/12/24مواطنعلي عي�سى خملوف2055
�سوفة /طولكرم2010/12/24مدر�سحممد فايق اأبو عالية2056
طوبا�س2010/12/24طالباأحمد دراغمة2057
اليامون2010/12/24مواطنطاهر نواه�سة205٨
رحممد معال2059 نابل�س2010/12/26اأ�سري حمرَّ
نابل�س2010/12/26مواطناأحمد معال2060
نابل�س2010/12/26مواطنعبد احلميد حمايل2061
نابل�س2010/12/26طالباإ�سالم ال�ُسرفا2062
نابل�س2010/12/26طالبعودة حمايل2063
خميم بالطة2010/12/26مواطنجابر عوي�س2064
طولكرم2010/12/26موظفحممد �سلمان2065
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عقابا2010/12/26حماميحممد زكي اأبو عرة2066
هندزة2010/12/26مواطناإبراهيم حممد جربان2067
�سنجل /رام اهلل2010/12/26طالبيزيد غفري206٨
ريحيى الرمياوي2069 بيت رميا2010/12/26اأ�سري حمرَّ
ال�سيوخ2010/12/26مواطنحممد عا�سور حاليقة2070
نابل�س2010/12/27طالباأن�س ال�سليبي2071
نابل�س2010/12/27طالباإ�سالم ال�سليبي2072
ذنابة /طولكرم2010/12/27طالبهمام �سوقي �سليط2073
رعبد ال�سالم اأبو الهيجا2074 جنني2010/12/27اأ�سري حمرَّ
اخلليل2010/12/27رجل اأعمالعي�سى رم�سان حاليقة2075
اإذنا /اخلليل2010/12/2٨مواطناأحمد البطران2076
اإذنا /اخلليل2010/12/2٨مواطناإبراهيم اأبو اجحي�سة2077
اإذنا /اخلليل2010/12/2٨مواطناإ�سماعيل النطاح207٨
رماجد ح�سن2079 رام اهلل2010/12/2٨اأ�سري حمرَّ
رنتي�س /رام اهلل2010/12/2٨طالباإيهاب قطو�سة20٨0
قلقيلية2010/12/2٨فتىاأزر ب�سيم بري20٨1
قلقيلية2010/12/2٨فتىبكر عوين بري20٨2
رطه ال�سيخ20٨3 بيت حلم2010/12/2٨اأ�سري حمرَّ
نابل�س2010/12/2٨مواطنهاين ال�سحروري20٨4
ريا�سر الأزعر20٨5 قبالن /نابل�س2010/12/29اأ�سري حمرَّ
نابل�س2010/12/29طالببراء حممد اأبو جعفر20٨6
رجهاد �سالح الدين البوم20٨7 قريوت /نابل�س2010/12/29اأ�سري حمرَّ
قريوت /نابل�س2010/12/29اأ�ستاذجملي زهري جملي20٨٨
اخلليل2010/12/29مواطنحممد يا�سني ال�ساللدة20٨9
اخلليل2010/12/29مواطنعبد الّرحيم عقل ال�ساللدة2090
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طولكرم2010/12/29�سحفي�سامر يون�س2091
رحممد عادل حيفاوي2092 جنني2010/12/29اأ�سري حمرَّ
رحذيفة اجلمل2093 جنني2010/12/29اأ�سري حمرَّ
رع�سام جمعة اأبو جبل2094 جنني2010/12/29اأ�سري حمرَّ
جنني2010/12/29مواطناأحمد ن�سر جرار2095
راأوي�س عبد اجلواد2096 �سلفيت2010/12/29اأ�سري حمرَّ

مطلوب اأيوب اأحمد القوا�سمي2097
اخلليل.2010/12/31لالحتالل
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خامسًا: جدول بأسماء المقصين وظيفيًا
الذين عرفت أسماؤهم:

املدينة/القريةالتاريخال�ضفةال�ضم

يف �ضهر �ضباط/فرباير
جنني2010/2/17معلمرامي مو�سى1

جنني2010/2/17معلممعتز مو�سى2

يف �ضهر اآذار/مار�ض:
نابل�س2010/3/11معلم�سمري حنني3

رام اهلل2010/3/21ممر�سةخالدة مظلوم4

رام اهلل2010/3/2٨معلمةهديل حممود مفارجة5

زبوبة/جنني2010/3/2٨معلمح�سن حممد الزغل6

زبوبة/جنني2010/3/2٨معلمةمهدية مر�سد ب�سناق7

زبوبة/جنني2010/3/2٨معلماأحمد ن�سري جرادات٨

كفردان/جنني2010/3/2٨معلمرائد مرعي9

كفريت/جنني2010/3/2٨معلمزهري مو�سى10

املغري/جنني2010/3/2٨معلمحممد اأبو موي�س11

عانني/جنني2010/3/2٨معلمةهناء عودة12

برقني/جنني2010/3/2٨معلمثائر حمدان13

برقني/جنني2010/3/2٨معلمةتقوى حمدان14

برقني/جنني2010/3/2٨معلمةكارميان عتيق15

جلبون/جنني2010/3/2٨معلمعمر وليد ابو الرب16
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جلبون/جنني2010/3/2٨معلم�سايل حممود اأبو الرب17

جلبون/جنني2010/3/2٨معلمعمر اأبو الرب1٨

اليامون/جنني2010/3/2٨معلمهيثم �سمار19

اليامون/جنني2010/3/2٨معلمةو�سال خالد �سليم نواه�سة20

اليامون/جنني2010/3/2٨معلمرا�سم فريحات21

اليامون/جنني2010/3/2٨معلمةاميان نواه�سة22

ال�سيلة احلارثية/2010/3/2٨معلمح�سن م�سطفى جرادات23
جنني

ال�سيلة احلارثية/2010/3/2٨معلمةزوجة جماهد عزام زيود24
جنني

ال�سيلة احلارثية/2010/3/2٨معلمعالء �سواهنه25
جنني

جنني2010/3/2٨معلمو�سيم عورتاين26

جنني2010/3/2٨معلم�سامر اأبو الرب27

جنني2010/3/2٨معلمحازم حافظ2٨

جنني2010/3/2٨معلماإبراهيم حافظ29

جنني2010/3/2٨معلمةمرمي قعقور30

جنني2010/3/2٨معلمةبيان عواد31

جنني2010/3/2٨معلماإ�سالم ا�ستيتي32

جنني2010/3/2٨معلم�سليم ال�سعدي33

جنني2010/3/2٨معلماأ�سرف بخيتان34

جنني2010/3/2٨معلمحممد اأبو الهيجا35

جنني2010/3/2٨معلمحممد زيد36

جنني2010/3/2٨معلمة�سناء منا�سرة37
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جنني2010/3/2٨معلممنري القرم3٨

جنني2010/3/2٨معلمةمنى جردات39

جنني2010/3/2٨معلمطالل جردات40

جنني2010/3/2٨معلمةتهاين خلف41

جنني2010/3/2٨معلمةف�سايل عليات42

جنني2010/3/2٨معلمجالء اأبو طالب43

جنني2010/3/2٨معلمعدي اأبو بكر44

جنني2010/3/2٨معلمحممد عليات45

جنني2010/3/2٨معلمةازدهار عبي�س46

جنني2010/3/2٨معلماإياد يا�سني47

�سلفيت2010/3/29معلمعلي حممد �سليمان4٨

يف �ضهر ني�ضان/اإبريل
دورا/اخلليل2010/4/13معلمةعبري م�سارقة49

دورا/اخلليل2010/10/13معلممو�سى امل�ساملة50

خميم العروب2010/10/13معلمةاأ�سماء جميل علقم51

خميم العروب2010/10/13معلمةليلى عزيز ر�سدي52

اإماتني2010/4/20معلمبهاء فتحي �سوان53

جيو�س2010/4/24معلمحممد ن�سار54

يف �ضهر اأيار/مايو
اخلليل2010/5/7معلم�سليمان عبد العزيز ال�سويطي55

بيت كاحل2010/5/٨معلماأحمد خليل اإبراهيم الع�سافرة56
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بيت كاحل2010/5/٨معلمح�سن ح�سني ح�سن زهور57

بيت كاحل2010/5/٨معلمم�سباح عبد الواحد زهور5٨

اخلليل2010/5/10معلمال�سيخ ح�سني اأبو كويك59

اخلليل2010/5/10معلمالأ�ستاذ فازع �سوافطة60

اخلليل2010/5/10معلم�سفيان جمجوم61

عقربا2010/5/11معلمة�سادية ميادمة62

ق�سرة2010/5/11معلمحممد اأبو ريدة63

اإماتني2010/5/16معلمجعفر يو�سف غامن64

عزموط2010/5/23معلمخمل�س اإبراهيم �سمارة65

يف �ضهر حزيران/يونيو
جماعني/ �سلفيت2010/6/2معلمةرانية عزيز66

ع�سرية ال�سمالية2010/6/23معلمب�سام الأغرب67

قرية اللنب2010/6/23معلمةلينا القطب6٨

اخلليل2010/6/23معلمهاين اأروي�سد69

بيت كاحل2010/6/23معلمثابت ع�سافرة70

بلدة اإذنا2010/6/23معلمجاد �سعود حممود71

اخلليل2010/6/26معلمحامت خليل حممد طردة72

اخلليل2010/6/26معلماأحمد �سدقي حممد العدم73

اخلليل2010/6/26معلمةمنتهى عي�سى حممد غريب74

اخلليل2010/6/26معلمم�سباح عبد الواحد عقيل75

اخلليل2010/6/26معلمةخولة عديل اإبراهيم العدم76

اخلليل2010/6/26معلمزكريا عي�سى �سليمان عبيد77
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اخلليل2010/6/26معلمجمدي اإبراهيم اأحمد اأطر�س7٨

اخلليل2010/6/26معلمحممد كامل مو�سى ع�سافرة79

اخلليل2010/6/26معلماإبراهيم كامل اأحمد الرجوب٨0

اخلليل2010/6/26معلمحممود يا�سني تايه �ساللدة٨1

اخلليل2010/6/26معلمعبد الروؤوف م�سطفى قعقور٨2

اخلليل2010/6/26معلماإبراهيم را�سم حاليقة٨3

اخلليل2010/6/26معلمةفدوى يو�سف اخل�سور٨4

اخلليل2010/6/26معلمجمدي جرب الرجوب٨5

اخلليل2010/6/26معلمةهيفاء كامل الرجوب٨6

يف �ضهر متوز/يوليو

�سمري بحي�س٨7
نائب مدير 

اجلمعية 
الإ�سالمية 

لرعاية الأيتام
يطا2010/7/1٨

زياد اجلمل٨٨
م�سرف دار 

القراآن الكرمي 
وال�سنة يف 
اجلمعية

يطا2010/7/1٨

موظف يف نعيم نعمان �سناران٨9
يطا2010/7/1٨اجلمعية

يطا2010/7/1٨مدير اجلمعيةف�سل اجلبارين90

موظف يف تي�سري رباع91
يطا2010/7/1٨اجلمعية

هيفاء النواجعة92
مديرة مدر�سة 

الأن�سار 
الإ�سالمية

يطا2010/7/1٨
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حممود �سحادة93
مدير مدر�سة 
ذكور الأن�سار 

الإ�سالمية
يطا2010/7/1٨

موظفة يفاإميان عامر94
نابل�س2010/7/26جمعية خريية

موظفة يفنادية ال�سيخ عامر95
نابل�س2010/7/26جمعية خريية

يف �ضهر اآب/اأغ�ضط�ض
اإماتني2010/٨/23معلمح�سني معزوز �سوان96
جيو�س2010/٨/23معلممراد دب�س97
بيت كاحل2010/٨/25معلمح�سن ح�سني زهور9٨
بيت كاحل2010/٨/25معلماأمني اأحمد علي ع�سافرة99

بيت كاحل2010/٨/25معلمةخ�سرة عبد القادر ع�سافرة100
بيت كاحل2010/٨/25معلمحممد حممود �سامل زهور101
بيت كاحل2010/٨/25معلمعادل �سليمان ع�سافرة102
بيت كاحل2010/٨/25معلمنزار �سليمان ع�سافرة103
بيت كاحل2010/٨/25معلمةاآية اأحمد رداد104
بيت كاحل2010/٨/29معلمحممد �سليمان ع�سافرة105
بيت كاحل2010/٨/29معلمحجازي �سليمان ع�سافرة106
دورا2010/٨/29معلمحممد �سابر عمور107

يف �ضهر اأيلول/�ضبتمرب

مكتب جلنة �سهام عبد الغني امل�سري10٨
نابل�س2010/9/7الزكاة

مادما2010/9/7معلم�سكري �سالح109
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عقربا2010/9/7معلمعمر جمال ميادمة110

اليامون2010/9/7معلمعامر العرت111

اليامون2010/9/7معلمجمال �سمودي112

كفل حار�س2010/9/7معلمةمرمي نوح عبد اهلل113

�سلفيت2010/9/7معلمةاإميان �سبارو114

بيت كاحل2010/9/30معلمةاأ�سماء �سلمان ع�سافرة115

يف �ضهر ت�ضرين الأول/اأكتوبر
مادما2010/10/16معلمعدي نعيم فرج116

مادما2010/10/16معلمحممد عبد اهلل زيادة117

مادما2010/10/16معلمةحلوة حمد قط11٨

مادما2010/10/16معلمةاآلء وليد زيادة119

مادما2010/10/16معلمبا�سم وعبد الرحمن زيادة120

موظفة يف�سابرين ال�سلعو�س121
نابل�س2010/10/20جمعية خريية

موظفة يفبرلنت العفوري122
نابل�س2010/10/20جمعية خريية

موظفة يف�سهام اأبو ال�سعود123
نابل�س2010/10/20جمعية خريية

موظفة يفعال العليلي124
نابل�س2010/10/20جمعية خريية

موظفة يفاإينا�س حمد125
نابل�س2010/10/20جمعية خريية

موظفة يفحنني دروزة126
نابل�س2010/10/20جمعية خريية
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يف �ضهر ت�ضرين الثاين/نوفمرب

عورتا2010/11/12معلممعاوية عواد127

يف �ضهر كانون الأول/دي�ضمرب

طولكرم2010/12/22معلمحممد فايق اأبو عالية12٨
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�لفهر�ض

املقدمة:........................................................................................................................................................................7
الف�ضل الأول: العتقال والختطاف

متهيد.....................................................................................................................................................................13  -
- كانون الثاين / يناير...................................................................................................................................... 14
- �سباط/ ف��رباي��ر................................................................................................................................................29
- اآذار/ م��ار���ض......................................................................................................................................................46
- ني�سان / اإب��ري��ل.................................................................................................................................................64
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