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ــد النائــب أنور الزبون عام ١٩٦٨، في مدينة بيت ســاحور لعائلة مهجرة من قرية عــالر المحتلة عام  ١٩٤٨ ،من  ول
الوجوه المعروفة في بيت لحم ، فقد عرف بين الناس بتميزه في تدريس الفيزياء حتى تمنى كل طالب مقبل على 

الثانوية العامة أن يكون تلميذه.
إضافة إلى شهرته التي أكسبه إياها عمله الخيري رئيسًا لجمعية اإلصالح الخيرية في بيت لحم منذ تأسيسها عام 
١٩٩٧، حصــل على شــهادة البكالوريوس في الفيزياء من جامعة القدس - أبو ديس- عــام ١٩٩٣ ثم حصل على درجة 
الماجســتير من جامعة كيل في بريطانيا عام ١٩٩٨، وهو ناشــط في الحركة اإلســالمية منذ الثمانينيات، وكان 
أحد كوادر الكتلة اإلســالمية في جامعة القدس (أبو ديس)، وعضو مجلس اتحاد الطلبة من العام ١٩٩٠-١٩٩٣، نشط 
فــي مجال العمل الخيري وترأس جمعية اإلصالح الخيرية، وقد تعرض لالعتقال والمحاكمة عدة مرات و اعتقل 

مؤخرًا، بتهمة ترأس الجمعية وأفرج عنه بكفالة لحين المحاكمة. متزوج وله ثالثة أبناء وبنت واحدة.
انتخب نائبًا عن بيت لحم وتم اختطافه من قبل االحتالل الصهيوني ضمن حملة مسعورة من قبل سلطات االحتالل 
اســتهدفت ٤٥ نائبا عن كتلة التغيير واإلصالح عام ٢٠٠٦، في أعقاب العملية الفدائية التي اختطف خاللها مغتصب 

صهيوني على حدود قطاع غزة.

ــة فــي المجلس  ــة الرقاب دعــت لجن
التشــريعي الرئيــس محمــود عباس 
ــة  ــوزراء إســماعيل هني ورئيــس ال
ــن  إلطــالق ســراح كافــة المعتقلي
السياسيين في الضفة الغربية وقطاع 
غزة واالســتجابة لدعــوات المجلس 
ــف االعتقال  التشــريعي بإغــالق مل
السياســي باعتباره مســيء للشــعب 
الفلسطيني. جاء ذلك خالل لقاء لجنة 
ــات وحقوق  ــة العامة والحري الرقاب
اإلنســان في المجلس التشريعي عدد 
من زوجات المعتقلين السياسيين في 
قطاع غــزة، وذلك  بمقر اللجنة في 

مقر المجلس التشريعي الفلسطيني.
من جانبها وعــدت النائب هدى نعيم 
ــة الرقابة فــي المجلس  مقــرر لجن
السياســيين  ــن  المعتقلي زوجــات 
بالتواصل مع جميع الجهات الحكومية 
مــن أجل العمــل على إطالق ســراح 
ــع المعتقلين السياســيين البالغ  جمي
عددهم ١٦ معتقل في سجون األجهزة 

األمنية في قطاع غزة.
وشددت النائب نعيم أنها ضد أي عملية  
اعتقال  سياسي ألي مواطن فلسطيني 
ــة أو قطاع  ســواء في الضفــة الغربي
غزة، ومضــت تقول "نحــن كلجنة 

رقابة طالبنا رئيس الوزراء اسماعيل 
ــة بضــرورة اإلفراج عــن جميع  هني
األسرى السياســيين ، ونحن ضد ردة 
الفعل التي تتخذها الحكومة في قطاع 
ــم ترتكب  غزة لما يحــدث من جرائ
ــة بحق المقاومين  في الضفة الغربي
الفلسطينيين"، مؤكدة أن  ما يحدث 
في الضفــة الغربية هو  محاولة  من 
قبل األجهزة األمنية التابعة للرئيس 
ــاث حركــة  ــاس الجتث محمــود عب
ــى المقاومة  حمــاس بل هي حرب عل
وعناصرهــا.  وتحدثــت زوجــة أحد 
ــر بإطالق  المعتقلين عــن أمل كبي

ســراح زوجها عندما سمعت مناشدة 
ــور أحمــد بحــر  بالمطالبة  الدكت
الفورية عن المعتقلين السياســيين ، 
مشيدة بالدعوة التي أطلقها الدكتور 
بحر والتي تعبر عن مسئولية وطنية 
ــى أن المجلس التشــريعي  وتــدل عل
ممثــل شــرعي لجميع فئات الشــعب 
الفلسطيني وال يميز بين التنظيمات 
واألحــزاب.  وفــي نهاية اللقاء ســلم  
زوجــات األســرى رســالة موجهــة 
لرئيس المجلس التشــريعي باإلنابة 
الدكتور أحمد بحر للتدخل من أجل 

إطالق سراح المعتقلين.
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ــة فــي المجلس التشــريعي  ــة الموازن ناقشــت لجن
الفلسطيني آلية عمل هيئة التأمين والمعاشات خالل  
ــوم في مقر المجلس  ورشــة عمل عقدتها اللجنة الي
ــة النائب جمال  بغزة، بحضــور رئيس لجنة الموازن
نصار واألعضاء النائب جمال سكيك والنائب يوسف 
الشرافي والنائب سيد أبو مسامح والنائب سالم سالمة 
والنائب عاطف عدوان والنائب خميس النجار، إضافة 
إلى رئيس هيئة التأمين والمعاشات فاروق اإلفرنجي. 
من جهته أكد اإلفرنجي أن الهيئة تعمل ضمن قانون 
التأمين والمعاشــات رقم ٨ لعام ١٩٦٤م، الفتا أن الهيئة 
عضــو في جميع صناديق المعاشــات فــي العالم ولها 
ــة مؤثرة، وقال " وجدنا أن القانون الذي نعمل  عضوي
من خالله ونطبقه من أفضل القوانين وهو يعتمد على 

الشريعة اإلسالمية في موضوع الوراثة والحقوق".
وبين أن قانون التقاعد الذي تم إقراره مؤخرا يستفيد 
ــه  أي مواطن تعدى عمره ٤٥ عاما،  وتابع "القانون  من
الجديد اســتند على فلسفة حديثة اعتمدت على نظام 
المســاهمات المحددة ونظام المنافع المحددة ، حيث 
ــة الغوث".  في نظــام المســاهمات أقرب لنظام وكال
ولفت اإلفرنجي أنه كان يطبق زمن االحتالل قانون 
ــة، وفي ســياق آخر أكد  ــي في الضفــة الغربي أردن
أن بعــض من أموال الهيئة مجمد فــي أمريكا منذ  ٣  
سنوات بحكم قضية رفعت ضد الهيئة، وهي بقيمة ما 
يقارب ٣ مليون دوالر. وأوضح أن الهيئة تعتمد بشكل 
كبير على االستثمارات الخارجية لصندوق التامين 
والمعاشات وقال "األموال منذ البداية يوجد تعثر من 

جبايتها من مصدرها ، ونحن نريد مبالغ ضخمة من 
وزارة المالية"،  وأضاف "نحن ندخل في اســتثمارات 
رأس مــال مضمون وأموالنا مؤمنة ولم يلحق بها أي 
ضرر نتيجة انخفاض األسعار الدولية واألزمة المالية 
التي ضربت دول العالم"،  وأوضح أن صندوق التأمين 
والمعاشــات يعمل فقط لموظفي سلطة رام اهللا وانه 
ال يوجد اســتفادة لموظفي حكومة غزة من صندوق 
التأمين والمعاشات، وأكد أن حقوق الذين تم فصلهم 
ــة في صندوق التأمين  مــن حكومة رام اهللا تبقى ثابت
والمعاشات، وقال "يستحق الموظف أن يكون له معاش 
حسب القانون ٨ لعام ١٩٦٤ ويشترط عمل ٢٠ عام خدمة 
كي يستحق لمعاش تقاعد بنسبة لقانون ٧ لعام ٢٠٠٥ 

الذي يربط بين سنوات الخدمة مع العمر".
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فــي إطار تواصل المجلس التشــريعي 
مع الوزارات الحكومية وممارسة دوره 
الرقابي على تلك المؤسسات استمعت 
لجنة التربية والقضايا االجتماعية في 
المجلس التشريعي  إلى وزير التربية 
و التعليم العالي د. محمد عســقول من 
أجــل مناقشــة مجموعة مــن القضايا 
والمشاكل التي تهم المسيرة التعليمية 
والتعليم العالي في فلســطين لتذليل 
العقبات أمامها والعمل على حلها حسب 

األصول والقانون  .
ــد الرحمــن الجمل  وقــد رحــب د. عب
رئيس اللجنة بالوزير والحضور أجمل 
ترحيب وناقشــت اللجنة مــع الوزير 
ــا منها ما يخص  مجموعــة من القضاي
التعليم العالي ومنها ما يخص التعليم 
العام . فعلى صعيد التعليم العام ناقشت 
ــة أوضــاع المســيرة التعليمية  اللجن
ــام ,  ــم الع ــة والتعلي ــون التربي , وقان

والمدرســين والموظفين المستنكفين 
الجدد ومدة  والتعيينات والمدرســين 
ــة والفائض الموجود  التجديد , واالذن
ــة المتبعة,  ومراعــاة أمورهــم واآللي
ــدل أمومــة , والدروس  والمعلمــات ب
الخصوصية , والبرامج التدريبية كما 

ناقشت أوضاع المديريات في المناطق . 
أما على صعيد التعليم العالي فقد ناقشت 
ــة مع الوزير أوضــاع الجامعات  اللجن
ــة االعتمــاد والجــودة  للبرامج  ولجن
والتخصصات , والتراخيص , والبرامج 
الموجودة , وقضية معادالت الشــهادات, 

وقضية مدة ثمانية شــهور لإلقامة في 
الخارج للطلبة الدراسات العليا, وقضية 
ــا  الجامعــات الجــدد ومــدى قانونيته
ــوم والتكنولوجيا  وأوضاع كلية العل
الحاســوب  ــرات  ومختب ــات  والتعيين
وصندوق إقراض الطالب كما ناقشت 
ــة في الوزارة وضرورة  اللجنة الهيكلي
ــا . من جهته عبر  اعتمادهــا والعمل به
الوزير عن شكره وسعة صدره ألسئلة 
ــة واســتعرض الوزيــر أوضاع  اللجن
مسيرة التربية في المدارس خاصة بعد 
اإلضرابات المسيسة واستنكاف عدد من 
الموظفين كما اســتعرض العديد من 
المشكالت منها ما يخص التعليم العالي 
ــم العام وأكد  ــا ما يخص التعلي ومنه
ــى حالة االســتقرار الموجــودة في  عل
المدارس والبرامج التدريبية والتاهيلية 
ــى ترتيبها مع  التي تعكــف الوزارة عل

المؤسسات ومراكز التدريب.

لو أن غالبية الفلســطينيين ســئلوا عن أعز أمنية يتمنونها اليوم لكان جوابهم: نجاح 
الحوار بين األشــقاء. ولكن لو ســئلوا هل هم متفائلون بتحقيق هذا النجاح لما زادت 
نسبة المتفائلين على عشرين في المائة ! وربما أقل ! ألن الفلسطينيين وهم ضحايا 
النكبة الذين مارسوا االستماع إلى نشرات األخبار منذ ستين سنة ، يعرفون الكتاب من 

عنوانه .
فعندما يراقب الناس الحمالت اإلعالمية الفضائية المستمرة منذ أكثر من سنة بين 
القناة عندنا والقناة عندهم ويسمع الناس تصريحات أخينا عزام األحمد التي تقول إن 
اللقاء المباشر بين حماس وفتح مستحيل وذلك في وقت لم تتوقف فيه االجتماعات 
المباشرة بين الطرف الفلسطيني وبين االحتالل اإلسرائيلي ، ثم يقرأ الناس الحمالت 
التي تشــنها إحدى وكاالت أنباء دحالن ضد الرجوب ألنه يدعو إلى مصالحة حماس 
وفتح .. .. وعندما يصرح الرئيس الفلســطيني إنه مســتعد للمفاوضات مع أية حكومة 
ينتخبها اإلسرائيليون ومع أية حكومة ينتخبها األمريكيون ، وال يستثني إال الحكومة 
التي انتخبها الفلســطينيون .. وعندما يصبح الراتب والمعــاش ورزق العيال في مهب 
ريح العصبية الحزبية ويؤخذ الناس بشبهة انتمائهم إلى فصيل فلسطيني بينما يقف 
فلسطيني يشغل وظيفة قائد قوات األمن الوطني في الضفة المحتلة يفاخر بالتنسيق 
مع العدو اإلسرائيلي الذي يقتل الناس ويبني مزيدا من المستوطنات وينظم مزيدا من 
الهجمات على المسجد األقصى .. وعندما تجري تجزئة أجندة الحوار بين اإلخوة إلى 
بضع نقاط ذات تفاصيل وشراشيب بدال من أن تكون المصالحة بندا واحدا بسيطا هو 

رص الصفوف بوحدة الجهود والقلوب والعقول والسالح في وجه االحتالل ..
فما الذي يفهمه الشــعب العربي الفلســطيني من ذلك كله غير اســتفحال الوقيعة 

والبغضاء والتباعد ؟ 
وفي جلســة ضمت عددا من المفكرين الفلســطينيين تســاءل أحدهم : ومع هذا الذي 
يبعث على التشاؤم ويوحي بالفشل : أليس ثمة شيء في الجو يحمل ولو على قليل من 

التفاؤل بقرب نهاية هذه الدراما الفلسطينية ؟
قال أحدهم : ليس لها من دون اهللا كاشفة .

وقال آخر مازحا : الشــيء الوحيد الجديد على الساحة هو األزمة المالية األمريكية . 
فتعالوا نناقش تأثيرها المتوقع على الحوار الفلسطيني . 

وقال ثالث : كالم جد .. أتعرفون ما الباعث على بعض التفاؤل على المدى األبعد قليال 
من القريب ؟ 

فالتفت إليه الجميع بأنظارهم ، واستطرد : 
ـ من الواضح أن السياسة في العالم اليوم تلعب في وقت ضائع .. والكل في انتظار نتيجة 
االنتخابات األمريكية . وإذا صح تفاؤل المتفائل فإن الجمهوريين غابت شمسهم اليوم 
. والمرشح الديمقراطي هو األقرب إلى الفوز بعدما تعززت حظوظه بسبب مسؤولية 
الجمهوريين عن جريمة الزلزال المالي الذي هو بعد كل حساب صناعة الجمهوريين 

وحكمهم التعس ثماني سنوات متتالية .    
ـ فأية عالقة لهذا كله بالحوار الفلسطيني ؟ 

ـ ال شــك أن مجيء إدارة أمريكية جديدة ســوف يحدث تغييرا في سياسات الواليات 
المتحــدة مفاده اإلطاحة بوهم المحافظين الجدد فــي إقامة عصر امبراطوري يمتد 
إلى المدى الذي تصل إليه الشــركات العمالقة وتدب في أرجائه الدبابات والطائرات 
حاملة الصواريخ األمريكية . فأمريكا مضطرة اآلن ألن تلتفت إلى الداخل لمعالجة آثار 
الزلزال االقتصادي . ودول المنطقة ســوف تحس بأن القبضة األمريكية تراخت بقدر 
ملحوظ . والعالم ســوف يتشــكل من جديد عالما متعدد األقطاب . وهذا سيتيح فرصا 
أمام القادة السياسيين المحليين في المنطقة إلدخال قدر أكبر من االعتبارات الوطنية 
ومراعاة المصالح القومية في سياساتهم . وسيكون هذا في صالح الوطنيين والمناضلين 
وصالح القضية الفلسطينية التي لم تتضرر في عصر من العصور كما تضررت إبان 

العقد األخير على يد اإلدارة األمريكية المتصهينة ورموزها المجرمين .
ـ فكيف سيتأثر الحوار الفلسطينيـ  الفلسطيني ؟ 

ـ ربما يصبح الطرف الذي تأخذه العزة بالمساعدات المالية الغربية حتى اآلن ، والذي 
يتشدد المتشددون فيه ويرهنون موقفهم السياسي تبعا لخوفهم وطمعهم في أقساط 
هذه المساعدات ، أقرب من ذي قبل إلى اإلحساس بالحاجة إلخوانه الذين مدوا أيديهم 
إليهم  . وربما ينتبه أصحاب القرار السياسي العرب إلى أن الفيتو األمريكي ضد الحوار 

قد انتهى عهده فتصبح جهودهم أصدق وأسخن في شأن الحوار . 
ـ ولكن ماذا عن اإلســرائيليين ؟ هل سيسمح اللوبي الخاص بهم في الواليات المتحدة 
بحــدوث هذه التغيرات في السياســات األمريكية ؟ أليس من االحتمــاالت األخرى أن 
ــه وأن يعملوا على إعادة تنظيــم صفوف صانعي وتجار  ــوا ظهر أوباما وإدارت يركب
األسلحة ويوسعوا نطاق الحروب األمريكية بغية ضخ دماء جديدة في جسم االقتصاد 

وإيجاد فرص عمل جديدة ؟    
ـ كال . ما دامت النعوش الطائرة القادمة من العراق وأفغانستان مستمرة في الهبوط 
في المطارات األمريكية . فمهما يكن تأثير أجهزة اإلعالم الصهيونية والمتصهينة على 
الجمهــور األمريكي لمحاولة إعداد الجمهور لذلك فــإن تأثير األمهات األمريكيات 
الثاكالت أقوى ، حتى وإن كان صوتهن أخفت . وإن لعناتهن في وجه اإلدارة الحاكمة 

ستحول دون أية إدارة جديدة وفتح حرب جديدة في المدى المنظور .
ـ ألم تعد أمام اللوبي الصهيوني في أمريكا أية حيلة أو وسيلة للحيلولة دون السيناريو 

غير المالئم لهم ؟
ـ لم يبق أمامهم غير اغتيال أوباما كما اغتالوا كينيدي من قبل . 

ـ وهل هذا احتمال قوي ؟ 
ـ ليس قويا ولكنه هو الذي تبقى لهم !!
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يتقدم الدكتور أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي باإلنابة واألخوة النواب 
وموظفو المجلس التشريعي بخالص التعزية والمواساة من األخ عبد القادر أبو 

النور مدير عام مكتب رئيس المجلس التشريعي بوفاة جده 
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يتقدم الدكتور أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي باإلنابة واألخوة النواب 
وموظفو المجلس التشريعي بخالص التعزية والمواساة من األخ النائب د.محمد 

شهاب بوفاة شقيقته 












مدينة عكا من أقدم مدن فلسطين وأكثرها إستراتيجية، أسسها الكنعانيون 
قبل ثالثة آالف ســنة ق.م تتميز بقالعها ومساجدها وكنائسها مثل مسجد 
الجزار على شــاطئ البحر المتوســط، وقد صّدت كافة الحمالت العدوانية 
وقــد وقف نابليون إبان الحملة الفرنســية ســنة ١٧٩٩م، بعــد حصار طويل 
للمدينة من البر والبحر قائًال: هنا تحطمت آمالي أمام أسوارك يا عكا وقال 
الزعيم الصهيوني وايزمن أمام الكنيست عام ١٩٥٦م إن نابليون هو الصهيوني 

األول
وتعمل السياســة الصهيونية منذ عام ١٩٤٨م وحتى هذه اللحظة على تهجير 
ما يزيد عن ٦ ماليين الجئ فلســطيني من ديارهم واالستيالء على اراضيهم 
ووطنهم، واالســتمرار في بناء المســتوطنات بطريقة مســعورة وفق خطة 
ــة مبرمجة من أجل طرد فلســطيني ٤٨ بدعم رســمي من الحكومة  صهيوني
الصهيونية وفتاوى من الحاخامات الصهاينة، وتنفيذ مئات المجازر والمذابح 

ضد شعبنا الفلسطيني.
وهذا يذكرنا بأحداث يوم األرض ١٩٧٦/٣/٣٠م حين نظم فلسطينيو ٤٨ إضرابًا 

ضد شعبنا الفلسطيني.
وهذا يذكرنا بأحداث يوم األرض ١٩٧٦/٣/٣٠م حين نظم فلسطينيو ٤٨ إضرابًا 

ضد شعبنا الفلسطيني.

ــة بمصادرة آالف الدونمات من  عامــًا احتجاجًا على قيام الحكومة الصهيوني
أراضي المواطنين الفلسطينيين ضمن خطة مبرمجة لالستيالء على ما تبقى 
من األرض وتهويد الجليل والمثلث والنقب، وكذلك وما حدث عام ٢٠٠٠م 
ليس ببعيد حيث استشــهد ١٣ فلســطينيًا من أراضي ٤٨ إثر إطالق الشــرطة 
ــوا يتضامنون مع انــدالع انتفاضة  ــى متظاهرين كان ــة النار عل الصهيوني

األقصى الثانية.
لذلك أحداث عكا ليســت مجرد اشــتباك بين اليهود والفلسطينيين بل هي 
ــداء األخير  في ١٠/٨، وتجدده  خطة مبرمجة لطرد فلســطيني ٤٨، وما االعت
يوم ١٠/١١، والذي لم ينتهي وخاصة أنه يحمل الصبغة السياسية وهو ما قالته 
ــي عن زيارتها لعكا: على عرب عكا أن يحترموا  خصوصيات إســرائيل،  ليفن
وكذلك تهديد األخ ( عباس زكور) بالقتل بســبب مواقفه المشــرفة ضد 

الهجمة الصهيونية ضد عكا إال دليًال على  عنصرية هذا الكيان.
ال يمكــن عزل ما جرى عن الواقع الفلســطيني والعربي والدولي، من خالل 
فشــل المســار األوســلوي وتطبيق خارطة الطريق، أنابوليس والتنازل عن 
٨٠٪ عن أراضي فلســطين، شجع قطعان المتسرطنين على مزيد من مصادرة 

األراضي واالعتداء على المواطنيين في الضفة الغربية ومدينة عكا. 
وكان رئيــس وزراء العــدو ايهــود أولمرت فــي ٢٠٠٧/١١/١٤م أنه اشــترط 
ــراف بالدولة  ــة الدولة لالعت على الســلطة الفلســطينية االعتراف بيهودي
الفلسطينية، وهذا يعني إسقاط حق العودة، و قصر المواطنة على من يحمل 

الهوية الدينية اليهودية.
ولألسف الموقف العربي الرسمي  صامت ولم يتحرك أحد سوى المحاصرين 
ــي قامت في منطقة جباليا شــمال القطاع  فــي قطاع غــزة والمظاهرات الت

تضامنا مع أنفسهم وعكا.
ــاك والخوف، وقرب نهاية  وأخيرًا هذا التخبط اإلســرائيلي يدل على االرتب
ــي بفضل صمود شــعبنا في عكا وصمــود المحاصرين  المشــروع الصهيون
في غزة، وأن عكا ســتظل صامدة شامخة بمســاجدها وكنائسها ومواطنيها 

الفلسطينيين بانتظار ساعة الحقيقة والنصر، وانا لقادمون.

ــور احمــد بحــر رئيــس  أشــاد الدكت
المجلس التشــريعي باإلنابة بأداء وزارة 
ــا،  ــي تحققه األوقــاف واالنجــازات الت
وذلــك خالل جولة تفقدية قام بها وفد 
برلماني لالطمئنان على سير العمل في 
وزارة األوقاف وكان ي اســتقبال الوفد 
الدكتور طلب أبو شــعر وزير األوقاف 
ــل  ــد اهللا جربــوع وكي ــور عب والدكت
ــواب  فرج  ــوزارة وقد ضــم الوفد الن ال

الغول ومشير المصري وجميلة الشنطي 
وإســماعيل األشــقر. وأكد بحــر خالل 
الزيارة أن المجلس التشريعي بدأ سلسلة 
زيارات رقابية للوزارات المختلفة للوقوف 
على أداءها وســير العمل فيها انسجاما مع 
دور المجلس التشــريعي فــي مراقبة أداء 
الحكومة ودورها في خدمــة المواطنين، 
ودعا بحــر خالل الزيارة إلنجاح موســم 
الحج لهذا العام وتسهيل سفر الحجاج، بعيدا 

عن مناكفات ال داعي لها. وقد اســتعرض 
الوزير أمام الوفد انجازات ومعيقات العمل 
في وزارة األوقاف ومعيقات العمل ووضع 
أبو شــعر الوفد في آخر المستجدات على 
صعيد االســتعداد لموسم الحج لهذا العام، 
وطمئن وزير األوقاف  الوفد على إجراءات 
الحج لهذا العام وأن األمور تســير بشــكل 
جيد وجدد مطالبته لألشــقاء في المملكة 
الســعودية بزيارة عدد الحجاج لهذا العام 

نظرا لخصوصية األوضاع في فلســطين 
واإلقبال الشديد من المواطنين للتسجيل 

للحج.
يشار إلى أن المجلس التشريعي زار خالل 
األيام األخيرة وزارة المالية لنفس الهدف 
وتدارس األوضاع المالية وســير العمل 
في الحكومة الفلسطينية بحضور دولة 
رئيس الوزراء إســماعيل هينة  ووكيل 

وزارة المالية إسماعيل محفوظ.
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عبرت لجنة فك الحصار في المجلس 
التشــريعي عن إدانتها وشــجبها لقرار 
السلطات المصرية بمنع الوفد البرلماني 
األجنبي والعربي من الوصول إلى غزة 
للمساهمة في فك الحصار عن الشعب 
الفلســطيني، وترى اللجنة في القرار 
المصري أنه يضــع الحكومة المصرية 

ضمن المحاصرين للشعب الفلسطيني. 
ــة الموقف المصري  واســتغربت اللجن
وخاصــة من دولة جارة وشــقيقة وأن 
الســلطات  يضــع  المصــري  اإلجــراء 
المصرية فــي موقع المنحــاز لطرف 
دون األخر ويشــكك في قيامها بدور 

نزيه في الحوار الفلسطيني.
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ــة في الضفة  تواصــل األجهزة األمني
الغربية جرائمهــا ضد عائالت النواب 
األسرى وأخرها اقتحام منزل النائب 
األســير محمد مطلق أبو جحيشة في 
قرية ادنا بالخليل،والعبث به وترويع 
النساء واألطفال واختطاف نجله معاذ 
ومطاردة أبناءه، حيث قامت مجموعة 
تضــم ١٠٠ عنصر من عناصر األجهزة 
ــة التي دخلت الخليل األســبوع  األمني
ــي مع العدو  الماضي بالتنســيق األمن
ــي بهدف مطاردة المقاومين  الصهيون
وعائالت النواب األسرى واإلعالميين.

ــور أحمد بحر رئيس  واعتبر الدكت
المجلس التشــريعي باإلنابة عن بالغ 
إدانته وشجبه لجرائم األجهزة األمنية 
الفلســطينية في الضفة الغربية ضد 
المواطنين وخاصة في مدينة الخليل 
ــن د. بحر أن المجلس  الصامدة. وأعل
التشــريعي يرفع الغطاء الشرعي عن 

األجهــزة األمنية فــي الضفة الغربية 
ــي تنســق مــع االحتالل  وخاصــة الت
المقاوميــن  وتســتهدف  ــي  الصهيون
ويؤكــد على ما جاء في تقرير لجنة 
األمن والداخلية في المجلس التشريعي 
ــي اعتبرت أن التنســيق األمني مع  الت
العدو الصهيونــي هو جريمة وخيانة 
للشــعب الفلســطيني يحــق للقضاء 
الفلســطيني محاكمته ومحاســبته. 
ــور أحمد بحــر دعوة  ووجــه الدكت
لكافة الجماهير الفلسطينية والقوى 
ــة في أبناء شــعبنا الفلســطيني  الحي
ــة بالتدخل لحماية  في الضفة الغربي
عائالت ومنازل وأبناء وزوجات النواب 
األسرى المختطفين في سجون العدو 
ــي بســبب الممارســات غير  الصهيون
الوطنية وغير األخالقية التي تمارسها 
ضدهم األجهزة األمنية بحماية ودعم 

من جيش االحتالل الصهيوني.
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أزاح الدكتور أحمد بحر رئيس المجلس 
ــة والنائــب جمــال  التشــريعي باإلناب
الخضري رئيس اللجنة الشــعبية لفك 
الحصار الســتار عن المعلم التذكاري 
لضحايا الحصار في مدينة غزة تخليدًا 
لذكرى أكثر من ٢٥٥ فلسطيني توفوا 
جراء الحصار اإلســرائيلي المشدد على 
قطاع غزة منذ قرابة عامين. وقد شارك 
في حفل االفتتاح في ساحة الكتيبة غرب 
ــل المجدالوي  ــة غزة النائب جمي مدين
واألب منويل مسلم، ود.إسماعيل رضوان 
الناطق باســم حركة حماس، ود.مازن 
ــاء في الجامعة  هنية رئيس لجنة اإلفت
ــور بحر أن  اإلســالمية. وأكــد الدكت
الحصار الصهيوني سينهار أمام صمود 
شــعبنا الفلســطيني، وأن إقامة المعلم 
التذكاري هو لتذكير العالم بمأســاة 
الحصار الصهيوني لشــعبنا الفلسطيني 
ــي تجاه الحصار  وفضــح للصمت الدول
الظالم الذي يطال المرضى والشــيوخ 

واألطفــال والجرحــى بســبب نقــص 
األدوية ومنعهم من السفر للخارج.

وحيى بحــر دور لجنة فــك الحصار 
ــي وأثاره  في فضح الحصــار الصهيون
ــة وكافــة الحمالت الشــعبية  الكارثي
والرســمية في العالم العربي وأوروبا 
التي تناصر الشــعب الفلسطيني والتي 
كان أخرها الوفــد البرلماني األجنبي 
الذي منع من زيارة غزة من قبل األشقاء 
ــن. ودعا بحر مصــر والعالم  المصريي
ــي والدولي للتدخــل لوضع حد  العرب
للحصــار الظالم الذي يحصد مزيد من 
الضحايا وخاصة من األطفال والنســاء.   
ــه أكد النائب جمال الخضري  من جانب
رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار 
خالل إزاحة الســتار عن المعلم أن هذا 
المعلم التذكاري رسالة للعالم بالكف 
عن صمته وضرورة التحرك وممارسة 
الضغوط على االحتالل إلنهاء الحصار. 
ــم الفريد والوحيد في  وقال: "إن المعل

العالم يحمل هذه الصفة ألن الذي يخلد 
ذكراهــم هــم الفريدون الــذي توفوا 
جــراء الحصــار ومنع العــالج والدواء 
ــر فــي وجههم  عنهــم وإغــالق المعاب
ومنعهم من الســفر للعــالج بالخارج". 
وشــدد النائب الخضري على أن المعلم 

التــذكاري ســيبقى شــاهدًا على ظلم 
ــه وشــدة حصــاره  االحتــالل وعدوان
وتأثيره التدميري على كافة النواحي 
في القطاع، وشــاهد على صبر وصمود 
ــون ونصف المليون فلســطيني في  ملي

غزة.



العدد الثامن2
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إن التقرير فيه كثير من الحديث اإلنشــائي 
ــر المجلس يجب أن تكــون ذات طابع  وتقاري
ــي وعلمي، كما أن عدد من دخل ســجون  مهن
السلطة الوطنية في الضفة الغربية اكبر من 

العدد المذكور في التقرير، ويعود ذلك الن عدد منهم خرج من 
السجون بعد أن دخلها ولم يذكره التقرير، كما أن الكثير ممن 
توفوا في السجون توفى أقربائهم نتيجة فقدان أبنائهم  وكان 

يجب ذكر أقارب المتوفى.


لم استغرب التنسيق الذي يحصل بين األجهزة 
األمنية واالحتالل فهــذه من صفات المنافقين 
وان مصيرهم الفشــل. إن مــا يحدث في الضفة 
معجزة من معجزات القران حيث اخبرنا  أنهم 

ال يزالون يقاتلونكم حتى يردونكم عن دينكم إن استطاعوا، وأؤكد 
على ما جاء في بند التوصيات السادس والتاسع حيث السادس تفعيل 
قانون التخابر مع االحتالل باعتبار أن التعاون األمني خيانة كبرى 
تســتوجب المالحقة والمحاكمة والتاســع مالحقة المجرمين 

والمرتزقة.



ــة الداخلية  بداية أشــكر رئيس وأعضاء لجن
ــى الجهد وفيه  واألمــن والحكــم المحلي عل
بعــض الملحوظــات ، أوال: إن مــا يحدث في 
الضفة جرائم إبادة ضد المقاومة الفلسطينية 

والتقريــر خال من إجــراءات االحتالل في الضفــة من اعتقال 
واقتحام وتجريف، وحبذا لو يتم الحديث أو اإلشارة عن أسماء 
ــل المقاومة حتى ال يشــار أن هذه  المعتقليــن من جميع فصائ

التقرير خاص بالمعتقلين التابعين لحركة حماس.


قادة األجهزة األمنية في الضفة هم عصابة من حثاالت 
باعوا أنفسهم للشيطان واندمجوا في مشروع التنسيق 
األمني مع االحتالل، والتسميات تحت ظل التنسيق 
األمني لم تعد تنطلي على أحد وهي خيانة وتجسس، 
ومسماهم الحقيقي هو جواسيس لالحتالل يتفننون 

في تطبيق خطة المجرم دايتون، والشخصيات التي ذكرها التقرير هم 
أدوات تنفيذية لما يطلبه االحتالل ويقتلوا ويعذبوا ليل نهار ليرضى عنهم 
االحتالل وكلهم في ســباق من يقدم أكثر لالحتالل الغاصب، وأطالب 
رئاســة المجلس تعميم هذا التقرير ليصل إلى رئاسة الجامعة العربية 

والبرلمانات العربية واإلسالمية.


هذا التقرير تعرض لقضية في منتهى الخطورة 
وتمثل موضوع مهم جدا في الصراع وهذا التنسيق 
األمني له أرضية اتفاقات سياسية أمنية هي التي 
ــي تحتاج إلى  تحكم الســلطة الوطنية وهي الت
تجريم  ورفض، وموقف من المجلس التشريعي، 

كنت أتمنى أن يتم عرض موضوع التنسيق األمني برؤية منهجية 
شــاملة الن التنسيق يأخذ شكل منهجي واســع وله صور وله آليات 
منها التدريب والتسليح والدورات األمنية والسفر والتنسيق المالي 
والثقافي ويجب أن يكون لنا مصادرنا المعلوماتية الواضحة وان ال 

يكون المصدر الصحفي هو المصدر الوحيد. 


إن المفردات التي اســتعملها التقرير بسيطة أمام 
الحالة التي يعيشها أبناؤنا في الضفة الفلسطينية 
التي تعيــث فيها األجهزة األمنية فســادا. وأؤكد 
على التوصيات التي ذكرها التقريــر وأقول أن 

التاريخ سيكتب بحروف سوداء ما تقوم به األجهزة ضد أبناء شعبنا 
من المقاومين الســيما حركة حماس التي قدمت في المشــروع 
الفلسطيني الشهداء واألسرى.وهذه ممارسات ال إنسانية بل ممارسات 
تتساوق مع االحتالل في ممارسته الهادفة لضرب حركة حماس.هذه 
الممارسات اإلجرامية التي تقوم بها أجهزة امن السلطة تؤكد على 
الدور الخياني واإلجرامي، يجب إعادة تشكيل األجهزة األمنية وإعادة 
بنائها لتكون أجهزة امن تخدم المشروع الوطني الفلسطيني، ويتم 
بناؤها على أسس مهنية وتحافظ على القانون،  ال أن تحمي االحتالل 

وجنوده.


بداية التنسيق األمني مصطلح لتسمية الحدث بغير 
مسمياته وسمي تخفيفا لوقعه وتمريرا لغايته ونحن 
هنا أمام جرائم خطيرة جدا ليست موجهة ضد حماس 
فقط بل جرائم ضد كل من هو مقاوم فكرا وسياسة 

ومنهج. والجرائم تشكل تدميرا وعقابا للشعب الفلسطيني كله وبأثر 
رجعي لكل مخرجات المسيرة النضالية وتضحياتها منذ بداية مقاومة 
الشعب الفلسطيني.  وخال التقرير من ممارسة خطيرة وهي تخليص 
هذه األجهزة لجنود االحتالل وإرجاعهم لالحتالل وكان من الممكن 
أن يكونوا ســببا في تحرير أســرانا ، وما يجري يشكل طعنة حقيقة 
ألسرانا وأهليهم، كما خال  التقرير من القمع الشديد لمسيرات أهالي 
األسرى تضامنا مع األسرى في سجون االحتالل، وخال من قضية هامة 
وهي أن هذا اإلجرام تشويه حقيقي لصورة النضال وتفريط  مباشر  

بمبادئ الثورة الفلسطينية المعاصرة.


هــذا تقرير متواضع حيث أن مــا جاء فيه اقل 
ــى األرض من االعتداءات  بكثير مما يجري عل
على المواطنين والمؤسســات ولكــن أريد أن 
ــا التقرير  ــة بعينها تناوله أركــز على قضي

باختصار وال بد من اإلســهاب فيها وهي الممارسات اإلجرامية 
ضد النســاء الذي اخــذ منحى خطير، ويجــب التركيز عليه 
وهناك ظلم وإجرام بحق النســاء وأخواتنا في الضفة الغربية 
وتقــوم الســلطة هناك بســجن األخــوات ممن هن رئيســات 
ــات أو زوجات شــهداء أو مطاردين وتم اســتدعائهن  الجمعي
لمقرات الوقائي والمخابرات، والكثير من الطالبات امتنعن من 

التوجه للجامعات خوفا من المالحقة واالعتقال.
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استناداً إلى النظام الداخلي للمجلس التشريعي، واستكماًال   
لبرنامج خطة عمل اللجنة في الدورة الثالثة-الفترة الثانية "دورة كسر 
الحصــار وحماية المقاومة"، وبعد أن قامت اللجنة برصد آخر ثالثة 
شــهور من تصاعد التنسيق األمني بين أجهزة أمن السلطة في الضفة 
الغربية واالحتالل اإلسرائيلي وممارساتها اإلجرامية ضد أبناء شعبنا 
الفلسطيني وخاصة أبناء الحركة اإلسالمية من حملة استئصال شاملة 
ومبرمجة وفق توجيهات المنسق األمريكي لسلطة المقاطعة في رام اهللا 
الفلسطيني وخاصة أبناء الحركة اإلسالمية من حملة استئصال شاملة 
ومبرمجة وفق توجيهات المنسق األمريكي لسلطة المقاطعة في رام اهللا 
الفلسطيني وخاصة أبناء الحركة اإلسالمية من حملة استئصال شاملة 

المجرم "كيت دايتون" وأهم ما يميز هذه الحملة اإلجرامية أنها تحدث 
في ظل صمت وتكتم رهيب من وسائل اإلعالم المختلفة ومن منظمات 
حقوق اإلنسان التي تذكر بعض هذه األعمال اإلجرامية على استحياء، 
ومن الفصائل الفلسطينية وخاصة فصائل م.ت.ف مما يعطي انطباعًا أن 
حقوق اإلنسان التي تذكر بعض هذه األعمال اإلجرامية على استحياء، 
ومن الفصائل الفلسطينية وخاصة فصائل م.ت.ف مما يعطي انطباعًا أن 
حقوق اإلنسان التي تذكر بعض هذه األعمال اإلجرامية على استحياء، 

هنالك تواطؤ على هذا االســتئصال الشرس للحركة اإلسالمية في 
الضفة الغربية.

وهنا نورد أمثلًة من الممارسات اإلجرامية لهذه األجهزة   
الضفة الغربية.

وهنا نورد أمثلًة من الممارسات اإلجرامية لهذه األجهزة   
الضفة الغربية.

األمنية التي يتعرض لها أبناء شعبنا الفلسطيني وخاصة حركة حماس 
في الضفة الغربية ومناصريها من أكادميين، وإعالميين، وأئمة مساجد، 
وتجار، ومؤسسات وجمعيات ومعاهد ومدارس وطالب جامعات، ونساء 
الشهداء واألســرى ورجال المقاومة وقد تم رصدها في هذا التقرير 

بشكل مفصل:          

  


فــي ظل أجواء الحــوار والدعوات إلنهاء هذا االنقســام   
البغيض ارتفعت وتيرة االعتقاالت السياســية في الضفة الغربية ضد 
ــادات وأبناء حركــة حماس ورموزهــا، وتركزت هــذه الحملة  قي
المسعورة في مدن نابلس وطولكرم والخليل وجنين وبيت لحم ورام 

اهللا وقلقيلية.  
المسعورة في مدن نابلس وطولكرم والخليل وجنين وبيت لحم ورام 

اهللا وقلقيلية.  
المسعورة في مدن نابلس وطولكرم والخليل وجنين وبيت لحم ورام 

وزادت وتيرة االعتقاالت السياسية في صفوف عناصر حركة "حماس" 
في الضفة الغربية وبلغت ذروتها طوال شهر رمضان حيث تم اعتقال 
أكثر مــن ١٤٧ من أنصارها وعناصرها، فضًال على اعتقال أكثر من 
في الضفة الغربية وبلغت ذروتها طوال شهر رمضان حيث تم اعتقال 
أكثر مــن ١٤٧ من أنصارها وعناصرها، فضًال على اعتقال أكثر من 
في الضفة الغربية وبلغت ذروتها طوال شهر رمضان حيث تم اعتقال 

ستين من نشطاء حركة حماس من قبل المخابرات العامة في الضفة 
الغربية بتهمة حيازة مواد متفجرة.

فاالعتقاالت يومية والغالبية العظمى ممن تم اعتقالهم ألسباب سياسية، 
وتشــارك في االعتقاالت معظم األجهزة األمنية من جهاز المخابرات 
واالستخبارات العسكرية واألمن الوقائي، ويتعرض فيها المعتقل ألبشع 
أنواع العذاب وهو بربط المعتقل لساعات طويلة بأوضاع مختلفة تؤدي 

إلى آالم شديدة في العظام و تحديدا في الظهر و اليدين) ويستمر ذلك 
ألكثر من عشر ساعات مما يؤدى إلى تدهور حالته الصحية، وهنا نورد 
جدوًال يوضح عدد المعتقلين لدى السلطة الفلسطينية في مناطق الضفة 
ألكثر من عشر ساعات مما يؤدى إلى تدهور حالته الصحية، وهنا نورد 
جدوًال يوضح عدد المعتقلين لدى السلطة الفلسطينية في مناطق الضفة 
ألكثر من عشر ساعات مما يؤدى إلى تدهور حالته الصحية، وهنا نورد 

الغربية:

ــة المختلفة في  ــن األجهزة األمني ــع األدوار بي جــدول يوضح توزي
االعتقاالت:

ــاف المعتقلين مــن حيث عملهم فــي المجتمع  جــدول يوضح أصن
الفلسطيني:

جدول يوضح نسبة تعرض المعتقلين للتعذيب داخل سجون السلطة 
في الضفة الغربية:

جدول يوضح عدد الشهداء من جراء إطالق الناروالتعذيب داخل وخارج 
سجون السلطة في الضفة الغربية:




طالت ممارســات األجهزة األمنية اإلجرامية في الضفة   
ــة حرائــر الضفة من زوجات الشــهداء وزوجات األســرى في  الغربي
سجون االحتالل والسلطة، واستدعائهن  وامتهان كرامتهن بالعشرات 
وبشكل يومي وحجزهن واستجوابهن بطريقة ال تمت لألخالق والقيم 

واألعراف الوطنية بصلة.

وقد طالبت حرائر فلســطين فــي الضفة الغربية عبر   
العديد مــن البيانات والتصريحات الصحفية كل القادة السياســيين 
ــل واألحزاب  ومنظمات حقوق اإلنســان والمجلس التشــريعي والكت
السياســية التدخل لوقف هذه االعتداءات الوحشية ضدهن، وقد طالب 
األســرى في ســجون االحتالل في بيان لهم بتاريخ ٢٠٠٨/٩/١م قائلين 
" إن اســتدعاء الفلسطينيات للتحقيق معهن واستجوابهن في مقرات 
األجهزة األمنية هو جريمة يندى لها الجبين وستكتب كوصمة عار 
في التاريخ الفلسطيني وطالبوا بتقديم كل من أعطى األوامر باستدعاء 
الفلســطينيات للعدالة والقصاص، ويقول األســرى في حسرة وألم " 
إنهم سمعوا من الذين نقلوا إلى سجون االحتالل ما ال يمكن ألحد في 
العالم أن يستوعبه من ممارسات الحقد والتعذيب العنصري في سجون 
األجهزة األمنية التي تجاوز قمعها كل حدود، وأن وصول الدناءة لدى 
عناصر وقادة هذه األجهزة العميلة العتقال بناتنا وأخواتنا وزوجاتنا هو 

أمر مرفوض ولن نقبله تحت أي مبرر أو مسوغ.


لقد كفلت المواثيق الدولية حق اإلنســان في تشــكيل   
النقابات والجمعيات واالتحادات والروابط واألندية والمؤسسات الشعبية 
واالنضمام إليها، وينص القانون األساسي الفلسطيني على هذا الحق في 
الفقرة (٢) من المادة رقم (٢٦) (تشكيل النقابات والجمعيات واالتحادات 

والروابط واألندية والمؤسسات الشعبية وفقًا للقانون).
الفقرة (٢) من المادة رقم (٢٦) (تشكيل النقابات والجمعيات واالتحادات 

والروابط واألندية والمؤسسات الشعبية وفقًا للقانون).
الفقرة (٢) من المادة رقم (٢٦) (تشكيل النقابات والجمعيات واالتحادات 

بعــد إعالن رئيس الســلطة عــن حالة الطــوارئ منذ   
ــة اعتداءات مختلفة على الجمعيات  ٢٠٠٧/٦/١٣م شــهدت الضفة الغربي
والمؤسسات األهلية العاملة، بعضها مس الوجود القانوني لهذه الجمعيات 
عندما فرض المرسوم إعادة ترخيص جميع الجمعيات العاملة في أراضي 
السلطة، سواء المرخصة لدى وزارة الداخلية أو لدى غيرها من الوزارات 
ــات  وموجوداتها  ــا اآلخر في تعرض مقار هذه الجمعي وتمثل بعضه
للتخريب والتكسير والنهب بتهمة أنها توفر الدعم المالي للحركة 

اإلسالمية وتشكل المستودع المصرفي لنشاطاتها الجماهيرية.
وقد زادت الحملة الشرسة التي تتعرض لها المؤسسات   
الخيرية بأنواعها في محافظات الضفة الغربية في تزامن وتنسيق كامل 
مع قوات االحتالل الصهيوني حيث عمدت سلطة المقاطعة واالحتالل 
الصهيوني من خالل خطط ممنهجة إلى إحداث تغيير جذري في واقع 
المؤسســات الخيرية في الضفة، وإمعانًا في جريمتها بحق مؤسسات 
الصهيوني من خالل خطط ممنهجة إلى إحداث تغيير جذري في واقع 
المؤسســات الخيرية في الضفة، وإمعانًا في جريمتها بحق مؤسسات 
الصهيوني من خالل خطط ممنهجة إلى إحداث تغيير جذري في واقع 

المجتمع الفلسطيني الخيرية الراعية للعوائل اليتيمة والفقيرة وأسر 
الشــهداء واألســرى ، يقوم جهاز األمن الوقائــي بمداهمة الجمعيات 
واقتحــام مقارها واغتصاب محتوياتها، كما يقوم هذا الجهاز ســيئ 
الصيت والسمعة بتعيين إدارات جديدة لتلك المؤسسات والجمعيات 
الخيرية بعد إقالة اإلدارة القديمة المنتخبة تحت تهديد القمع والسجن 
ــة أعضاؤها كلهم من عناصر  والتعذيب، فــاإلدارات الجديدة المعين
فتحاوية ومنتسبي أجهزة أمنية بشكل يظهر بأنهم قاموا بعمل وطني 
يفتخر به، بينما هو في حقيقته تحســين لسياسة اإلقصاء من جانب 
وتساوق مع خطط االحتالل في القضاء على العمل الخيري والتنموي 

في المجتمع الفلسطيني من جانب آخر.
وتتم هــذه الممارســات واالنتهــاكات الخطيرة ضد   

المؤسسات الخيرية بشكل منظم ومبرمج، ففي كل المرات التي تتم فيها عزل اإلدارات 
المنتخبة وتعيين أخرى جديدة يأتي األمر موقعًا من وزير داخلية حكومة فياض الالشرعية 
المؤسسات الخيرية بشكل منظم ومبرمج، ففي كل المرات التي تتم فيها عزل اإلدارات 
المنتخبة وتعيين أخرى جديدة يأتي األمر موقعًا من وزير داخلية حكومة فياض الالشرعية 
المؤسسات الخيرية بشكل منظم ومبرمج، ففي كل المرات التي تتم فيها عزل اإلدارات 

عبد الرازق اليحيى، ويقوم بمتابعة هذا الملف المدعوة/ فدوى الشاعر"مدير عام المنظمات 
غير الحكومية في وزارة الداخلية فرع جهاز الوقائي، ويتم تنفيذ هذه القرارات الجائرة 

عن طريق جهاز األمن الوقائي برئاسة المدعو/ "إياد األقرع" من قلقيلية.

 


١) اختطاف العناصر المؤثرة في العمل الخيري من أعضاء الهيئات اإلدارية ومساومتهم 
على االستقالة مقابل اإلفراج عنهم من سجون السلطة.

٢) إغالق العشرات من المؤسسات الخيرية العاملة منذ سنوات في الضفة الغربية من خالل 
سياسة فرض التراخيص لممارسة أعمالها وإشغالها بوضعها القانوني بدًال من التفرغ 
٢) إغالق العشرات من المؤسسات الخيرية العاملة منذ سنوات في الضفة الغربية من خالل 
سياسة فرض التراخيص لممارسة أعمالها وإشغالها بوضعها القانوني بدًال من التفرغ 
٢) إغالق العشرات من المؤسسات الخيرية العاملة منذ سنوات في الضفة الغربية من خالل 

لخدمة األيتام والفقراء من أبناء شعبنا.
٣) رفض وزارة الداخلية في حكومة فياض الالشرعية منح التراخيص الالزمة الستمرار 
عمل المؤسسات واألقسام الثابتة لها من مدارس ورياض أطفال ومراكز صحية ووضع 

العراقيل أمام هذه المؤسسات إلفراغها من عملها في خدمة المجتمع الفلسطيني.
٤) تدمير البنية التحتية والمعلوماتية لدى هذه المؤسسات من خالل الحرق والتدمير 

والنهب والتخريب وسرقة األجهزة مما يسبب إرباكًا كبيراً لها.
٤) تدمير البنية التحتية والمعلوماتية لدى هذه المؤسسات من خالل الحرق والتدمير 

والنهب والتخريب وسرقة األجهزة مما يسبب إرباكًا كبيراً لها.
٤) تدمير البنية التحتية والمعلوماتية لدى هذه المؤسسات من خالل الحرق والتدمير 

٥) التنســيق األمني بين أجهزة األمــن في الضفة الغربية واالحتالل الــذي أصاب هذه 
المؤسسات بالشلل التام فتعطلت المشاريع والبرامج الخيرية واإلنسانية، فالذي ال يفعله 
االحتالل من إغالق للمؤسسات تفعله األجهزة األمنية في تبادل لألدوار وتقاسم وظيفي 

غير مسبوق.
٦) تجميد عمل لجان الزكاة وتشــكيل لجان مركزية من أشخاص ينتمون لألجهزة 

األمنية.
٧) الطلب من البنوك تجميد الحسابات البنكية الخاصة بالعديد من المؤسسات الخيرية أدى 

ذلك إلى عدم صرف مستحقات األيتام والفقراء وأسر الشهداء لشهور متتالية.
جدول يوضح عدد الجمعيات والمؤسسات التي تم إغالقها ونوع التدمير الذي تعرضت

 له من قبل السلطة في الضفة الغربية :

رابعًا/ التنسيق األمني بين األجهزة األمنية في الضفة الغربية وقوات االحتالل الصهيوني:
         في الوقت الذي تتوافد فيه الفصائل الفلسطينية على القاهرة من أجل إيجاد مخرج 
للمأزق الفلسطيني الذي يقوده التيار المتصهين في حركة فتح واألجهزة األمنية نجد 
التصعيد المبرمج للنيل من كل شريف في فلسطين ملتزم بحقه في مقاومة االحتالل 
الغاصب، فاالعتقاالت التي تمت قبل نحو أسبوع في الضفة الغربية والتي طالت أكثر 
من ستين مواطنًا بتهمة أنهم كوادر لحماس أو متعاطفين معها بتهمة أن لديهم أسلحة 
الغاصب، فاالعتقاالت التي تمت قبل نحو أسبوع في الضفة الغربية والتي طالت أكثر 
من ستين مواطنًا بتهمة أنهم كوادر لحماس أو متعاطفين معها بتهمة أن لديهم أسلحة 
الغاصب، فاالعتقاالت التي تمت قبل نحو أسبوع في الضفة الغربية والتي طالت أكثر 





3العدد الثامن
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ما زلنا في مرحلة تحرر وطني ومازال االستيطان 
قائم والعدوان مستمر فان المقاومة هي سبيلنا 
ــد للتحرير، وكل من يتعرض لســالح  الوحي
المقاومة خائن وال سكوت عليه وقانون التعامل 
معه نفس القانون الذي نتعامل فيه مع االحتالل 

بل اشد. وعلى المتحاورين في القاهرة جعل إصالح األجهزة األمنية 
جوهر الحوار وربط نجاح الحوار الوطني بالتوافق على فلســفة 
أمنية واحدة نابعة من احتياجات الشعب الفلسطيني وقضيته. واي 

تخاذل او تراجع عن مثل هذا التفاهم نسف ألي برنامج.


نطالب أن  تستيقظ الشعوب العربية واإلسالمية 
والجامعة العربية وعدم إعطائها مظلة سياسة 
لعباس ألنه يعمل ضد الشعوب العربية وليس 
فقط ضد شعبنا ويجب وضع إستراتيجية في 

غزة وعند كل األحرار على نســف عباس وأجهزته األمنية التي 
تعمل مع قوات االحتالل ليًال ونهارًا ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، 
غزة وعند كل األحرار على نســف عباس وأجهزته األمنية التي 
تعمل مع قوات االحتالل ليًال ونهارًا ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، 
غزة وعند كل األحرار على نســف عباس وأجهزته األمنية التي 

ويجب علينا  المضي قدما في عملية اإلصالح والتغيير.


هذا التقرير تعرض لقضية في منتهى الخطورة 
وتمثل موضوع مهم جدا في الصراع وهذا التنسيق 
األمني له أرضية اتفاقات سياسية أمنية هي التي 
ــي تحتاج إلى  تحكم الســلطة الوطنية وهي الت
تجريم  ورفض، وموقف من المجلس التشريعي، 

كنت أتمنى أن يتم عرض موضوع التنسيق األمني برؤية منهجية 
شــاملة الن التنسيق يأخذ شكل منهجي واســع وله صور وله آليات 
منها التدريب والتسليح والدورات األمنية والسفر والتنسيق المالي 
والثقافي ويجب أن يكون لنا مصادرنا المعلوماتية الواضحة وان ال 

يكون المصدر الصحفي هو المصدر الوحيد. 


ال بد من تعميم هذا التقرير لما فيه من معلومات على جميع 
التجمعات العلمية مثل المفتي العام للسعودية وشيخ األزهر 
والتجمعات العلمية في البلدان العربية. وال بد من محاكمة قادة 
األجهزة األمنية جميعا باالسم طالما ارتكبوا جرائم وال بد من 
محاكمة كل من يساعدهم من ضباط وضباط  صف وجنود  

واخص بالذكر رؤوس الفلتان األمني فياض واليحيى. وال بد أن تتعامل المقاومة مع 
هؤالء كما تتعامل مع االحتالل وهم أدوات إسناد وتغطية لالحتالل ويده الضاربة في 
كافة ربوع الوطن وخرجوا عن الصف الوطني والصف الديني من يتولهم منكم فهو 
منهم، وأحيي النائب حسام خضر وعيسى قراقع حيث قالوا بكل وضوح وصراحة أنهم 

أرانب إذا جاء االحتالل يفرون إلى جحورهم.


زيادة االعتقاالت في الضفة في ظل بدء الحوار 
يدل أن بعض المســئولين فــي الضفة الغربية 
ارتبطت مصلحته مع مصلحــة العدو وان فعل 
األجهزة باالعتداء على نساء المجاهدين وإغالق 

الجمعيات،  وامتدت اليد لحرق وإغالق الجمعيات وتعيين مسئولين 
الجمعيات من عناصر أمنية فكيف من ال يؤتمن على حياة الناس ان 
يؤتمن على فقراء ومساكين. أطالب بضرورة تنحية قادة األجهزة 
األمنية لخيانتهم وتقديمه للمحاكمــة أطالب باعتبار التقرير 

وثيقة رسمية 


أوضح التقرير الممارســات التــي تركز على 
كل مناحي الحياة وعلى رأسها المساجد والذي 
يفتخر قادة األجهزة األمنية بأنهم تجرأوا عليها 
وكذلك مراكــز تحفيظ القــران ومراكز 

العمل النسوي واالعتداء على زوجات الشهداء واألسرى ، ومن اكبر 
الجرائم الغير أخالقية التقاســم الوظيفي بين األجهزة األمنية 
التابعة للرئيس عباس واالحتالل. وشهدت "ليفني"يوما أن التنسيق 
األمني مع األجهزة لم يشهد له مثيل من قبل. ركز التقرير على 
الحركة اإلســالمية وهي التي نال منها القسط األكبر من هذا 
اإلجرام لكن التقرير ال بد ان يذكر باقي المقاومين مثل شهداء 
األقصى والجهاد اإلسالمي الذي استشهدوا نتيجة التنسيق األمني 

وكذلك مجموعات ابي علي مصطفى. 


يجب ان نسمي األشياء بأسمائها حيث أن التقرير 
يتحدث عن تنســيق أمني بين االحتالل واألجهزة 
األمنية. وتلك األجهزة يوجد مستويات سياسية 
مســئولة عنها مثل فياض الغير شــرعي وعباس. 

وهــذه الحملة التي تأتي في ســياق مســتمر ومتصاعــد تأتي في 
ــي الذي نأمل منه إنهاء  مرحلة يســعى الجميع فيها للحوار الوطن
حالة االنشــقاق واالنقســام. وهذه الحملة تأتي  إلفشــال الحوار. و 
تصاعد الحملة تؤكد وجود تيار متصهين ال يروق له حالة الوحدة 
مصالحه مرتبطة مع االحتالل. وأجهزة اإلعالم العربية والدولية 
والفلسطينية التي تتحدث عن حالة حقوق اإلنسان ال تتحدث عما 
يجري في سجون األجهزة األمنية من تعذيب شديد طال الجميع على 
المستوى الجسدي والنفسي. أين منظمات حقوق اإلنسان من اعتقال 

النساء واألطفال ؟


إن التنســيق األمني هو خــروج واضح عن القيم 
الدينية واإلنســانية وهو ارتماء في أحضان العدو 
وتجاوز العقــل، وان العمالة مع االحتالل لم يعد 
ــة بل أصبحت  وجهة نظر لقــادة األجهزة األمني

سياسة ومنهج وهذه هي سياسة االتفاقات وان األجهزة شكلت وكالة 
أمنية نيابة عــن العدو الصهيوني والقادة يتنافســون في محاربة 
المقاومة واعتقال المجاهدين بل وإعادة الصهاينة الذين يدخلون 
بالخطأ أراضي الضفة الغربية. وان إقدام عباس على إقالة الطيراوي 
هي خطوة غير كافية ونطالب عباس أن يثبت لمرة واحدة انه رئيس 
للشعب الفلسطيني. وان الشروع بالحوار لن يستقم دون تهيئة البيئة 
والمناخ وهو وقف مالحقة المجاهدين وتبادل األدوار ببن األجهزة 
األمنية واالحتالل في عمالة مكشوفة وفاضحة، وشعبنا لن يرحم 

قادة التنسيق.

المؤسسات الخيرية بشكل منظم ومبرمج، ففي كل المرات التي تتم فيها عزل اإلدارات 
المنتخبة وتعيين أخرى جديدة يأتي األمر موقعًا من وزير داخلية حكومة فياض الالشرعية 
المؤسسات الخيرية بشكل منظم ومبرمج، ففي كل المرات التي تتم فيها عزل اإلدارات 
المنتخبة وتعيين أخرى جديدة يأتي األمر موقعًا من وزير داخلية حكومة فياض الالشرعية 
المؤسسات الخيرية بشكل منظم ومبرمج، ففي كل المرات التي تتم فيها عزل اإلدارات 

عبد الرازق اليحيى، ويقوم بمتابعة هذا الملف المدعوة/ فدوى الشاعر"مدير عام المنظمات 
غير الحكومية في وزارة الداخلية فرع جهاز الوقائي، ويتم تنفيذ هذه القرارات الجائرة 

عن طريق جهاز األمن الوقائي برئاسة المدعو/ "إياد األقرع" من قلقيلية.

 


١) اختطاف العناصر المؤثرة في العمل الخيري من أعضاء الهيئات اإلدارية ومساومتهم 
على االستقالة مقابل اإلفراج عنهم من سجون السلطة.

٢) إغالق العشرات من المؤسسات الخيرية العاملة منذ سنوات في الضفة الغربية من خالل 
سياسة فرض التراخيص لممارسة أعمالها وإشغالها بوضعها القانوني بدًال من التفرغ 
٢) إغالق العشرات من المؤسسات الخيرية العاملة منذ سنوات في الضفة الغربية من خالل 
سياسة فرض التراخيص لممارسة أعمالها وإشغالها بوضعها القانوني بدًال من التفرغ 
٢) إغالق العشرات من المؤسسات الخيرية العاملة منذ سنوات في الضفة الغربية من خالل 

لخدمة األيتام والفقراء من أبناء شعبنا.
٣) رفض وزارة الداخلية في حكومة فياض الالشرعية منح التراخيص الالزمة الستمرار 
عمل المؤسسات واألقسام الثابتة لها من مدارس ورياض أطفال ومراكز صحية ووضع 

العراقيل أمام هذه المؤسسات إلفراغها من عملها في خدمة المجتمع الفلسطيني.
٤) تدمير البنية التحتية والمعلوماتية لدى هذه المؤسسات من خالل الحرق والتدمير 

والنهب والتخريب وسرقة األجهزة مما يسبب إرباكًا كبيراً لها.
٤) تدمير البنية التحتية والمعلوماتية لدى هذه المؤسسات من خالل الحرق والتدمير 

والنهب والتخريب وسرقة األجهزة مما يسبب إرباكًا كبيراً لها.
٤) تدمير البنية التحتية والمعلوماتية لدى هذه المؤسسات من خالل الحرق والتدمير 

٥) التنســيق األمني بين أجهزة األمــن في الضفة الغربية واالحتالل الــذي أصاب هذه 
المؤسسات بالشلل التام فتعطلت المشاريع والبرامج الخيرية واإلنسانية، فالذي ال يفعله 
االحتالل من إغالق للمؤسسات تفعله األجهزة األمنية في تبادل لألدوار وتقاسم وظيفي 

غير مسبوق.
٦) تجميد عمل لجان الزكاة وتشــكيل لجان مركزية من أشخاص ينتمون لألجهزة 

األمنية.
٧) الطلب من البنوك تجميد الحسابات البنكية الخاصة بالعديد من المؤسسات الخيرية أدى 

ذلك إلى عدم صرف مستحقات األيتام والفقراء وأسر الشهداء لشهور متتالية.
جدول يوضح عدد الجمعيات والمؤسسات التي تم إغالقها ونوع التدمير الذي تعرضت

 له من قبل السلطة في الضفة الغربية :

رابعًا/ التنسيق األمني بين األجهزة األمنية في الضفة الغربية وقوات االحتالل الصهيوني:
         في الوقت الذي تتوافد فيه الفصائل الفلسطينية على القاهرة من أجل إيجاد مخرج 
للمأزق الفلسطيني الذي يقوده التيار المتصهين في حركة فتح واألجهزة األمنية نجد 
التصعيد المبرمج للنيل من كل شريف في فلسطين ملتزم بحقه في مقاومة االحتالل 
الغاصب، فاالعتقاالت التي تمت قبل نحو أسبوع في الضفة الغربية والتي طالت أكثر 
من ستين مواطنًا بتهمة أنهم كوادر لحماس أو متعاطفين معها بتهمة أن لديهم أسلحة 
الغاصب، فاالعتقاالت التي تمت قبل نحو أسبوع في الضفة الغربية والتي طالت أكثر 
من ستين مواطنًا بتهمة أنهم كوادر لحماس أو متعاطفين معها بتهمة أن لديهم أسلحة 
الغاصب، فاالعتقاالت التي تمت قبل نحو أسبوع في الضفة الغربية والتي طالت أكثر 

ومتفجرات، وكأنها تهمة في ظل احتالل صهيوني بغيض يحتل األرض 
والمقدسات، ويحتل كل شارع وزقاق وقرية ومدينة في الضفة الغربية، 
وكأن امتالك ادوات المقاومة في ظل تمدد استيطاني خطير لم يسبق 
له مثيل من التهام ألراضي الضفة الغربية وازدياد أعداد المستوطنين 
المغتصبين ألكثر من نصف مليون مغتصب في الضفة وحدها، وفي 
ظل ازدياد المســتوطنات والبؤر االستيطانية، والحواجز التي وصلت 
ألكثر من ٦٤٠ حاجزاً، وجدار الفصل العنصري الذي التهم أكثر من 
ظل ازدياد المســتوطنات والبؤر االستيطانية، والحواجز التي وصلت 
ألكثر من ٦٤٠ حاجزاً، وجدار الفصل العنصري الذي التهم أكثر من 
ظل ازدياد المســتوطنات والبؤر االستيطانية، والحواجز التي وصلت 

ثلث أراضي الضفة الغربية وتهويد ممنهج للقدس.
ما المانع أن يكون كل فلســطيني مسلحًا لمواجهة العدو الصهيوني 

ثلث أراضي الضفة الغربية وتهويد ممنهج للقدس.
ما المانع أن يكون كل فلســطيني مسلحًا لمواجهة العدو الصهيوني 

ثلث أراضي الضفة الغربية وتهويد ممنهج للقدس.

وعمالئه المندسين بين صفوف شعبنا الفلسطيني بعد أن تعذر ذلك 
على أجهزة أمن عباس ضد االجتياحات المتكررة لمدن  الضفة الغربية 
وقراها، بعد أن تعذر على هذه األجهزة األمنية أن تمنع المستوطنين 
المغتصبين الذين يتجولون في كل شــوارع الضفة الغربية ومدنها 
ــا، مدججين بالســالح فيقتلون وينســفون منازل،  وقراهــا وحقوله
ويســرقون ممتلكات، ويحرقون ويدمرون موســم حصــاد الزيتون 
كل ذلك تحت سمع هذه األجهزة األمنية المدججة بالسالح والعتاد 
وبصرها، بل إننا لم نشاهد أي مقاومة من قبل جنراالت هذه األجهزة 
األمنية العتيدة وقادتها، بل وصل األمر إلى التفاخر والتباهي من قبل 
هؤالء القادة بالتنسيق األمني مع االحتالل ومحاربة المقاومة والعداء 
لحركة حماس ويقول دياب العلي "أبو الفتح" قائد جهاز األمن العام 
التابع لحكومة رام اهللا غير الشرعية في االجتماع الذي جرى يوم األحد 
لحركة حماس ويقول دياب العلي "أبو الفتح" قائد جهاز األمن العام 
التابع لحكومة رام اهللا غير الشرعية في االجتماع الذي جرى يوم األحد 
لحركة حماس ويقول دياب العلي "أبو الفتح" قائد جهاز األمن العام 

الموافق ٢٠٠٨/٩/١٤م والذي نشرته صحيفة يدعوت أحرنوت الصهيونية 
بتاريــخ ٢٠٠٨/٩/١٩م والذي ضم جميع قادة األجهزة األمنية في الضفة 
الغربية بجنراالت وضباط صهاينة في مقر قيادة قوات جيش االحتالل 
في مستوطنة بيت ايل القربية من مدينة رام اهللا يقول مخاطبًا العميد 
الغربية بجنراالت وضباط صهاينة في مقر قيادة قوات جيش االحتالل 
في مستوطنة بيت ايل القربية من مدينة رام اهللا يقول مخاطبًا العميد 
الغربية بجنراالت وضباط صهاينة في مقر قيادة قوات جيش االحتالل 

اإلسرائيلي نوعم تيفون: " ليس هناك خصام بيننا، بل لدينا عدو مشترك، 
وأنا سأفعل اليوم كل ما أستطيعه حتى أمنع العمليات.. أنتم تدركون 
أننا أفضل من السابق وأنتم تمدحون ذلك.. بفضل عملياتنا أصبحتم أقل 

حاجة لقواتكم".
ويتابع العلي .. يجري هنا صراع كبير استعداداً لشهر يناير حيث أبو 

حاجة لقواتكم".
ويتابع العلي .. يجري هنا صراع كبير استعداداً لشهر يناير حيث أبو 

حاجة لقواتكم".

مازن يقود خط الســالم وعليكم أن تعززوا وضعه، أنا أطلب إرســال 
سرية من أريحا إلى الخليل .. وأعرف أن هنالك مشكلة في الخليل مع 
المستوطنين ونقاط احتكاك.. ليست لدى أي نيه للدخول هناك.. القوة 

ستعمل في القرى جنوبي جبل الخليل.
فيرد عليه العميد اإلســرائيلي تيفون: أنا ســعيد بما تقول، على قادة 
ــا وعندكم أن يلتقوا حول ذلــك، وهنا تدخل العقيد  األجهزة عندن
مردخاي رئيس اإلدارة المدنية في الضفة محذراً، ولكن يجب أن يكون 
ــا وعندكم أن يلتقوا حول ذلــك، وهنا تدخل العقيد  األجهزة عندن
مردخاي رئيس اإلدارة المدنية في الضفة محذراً، ولكن يجب أن يكون 
ــا وعندكم أن يلتقوا حول ذلــك، وهنا تدخل العقيد  األجهزة عندن

ــوم الجمعة ليًال حتى ال  تحرك الســرية مــن أريحا إلى الخليل في ي
مردخاي رئيس اإلدارة المدنية في الضفة محذراً، ولكن يجب أن يكون 
ــوم الجمعة ليًال حتى ال  تحرك الســرية مــن أريحا إلى الخليل في ي
مردخاي رئيس اإلدارة المدنية في الضفة محذراً، ولكن يجب أن يكون 

يصطدموا بالمستوطنين.. فرد عليه دياب العلي: ال مشكلة، نحن نتحرك 
ضد حماس اآلن أيضًا في رمضان".

يصطدموا بالمستوطنين.. فرد عليه دياب العلي: ال مشكلة، نحن نتحرك 
ضد حماس اآلن أيضًا في رمضان".

يصطدموا بالمستوطنين.. فرد عليه دياب العلي: ال مشكلة، نحن نتحرك 

أما ماجد فرج رئيس االستخبارات العسكرية التابع لحكومة رام اهللا – 
ضد حماس اآلن أيضًا في رمضان".

أما ماجد فرج رئيس االستخبارات العسكرية التابع لحكومة رام اهللا 
ضد حماس اآلن أيضًا في رمضان".

– أما ماجد فرج رئيس االستخبارات العسكرية التابع لحكومة رام اهللا – 
يقول في نفس االجتماع نحن في معركة صعبة جداً. قررنا وضع كل 

أما ماجد فرج رئيس االستخبارات العسكرية التابع لحكومة رام اهللا 
يقول في نفس االجتماع نحن في معركة صعبة جداً. قررنا وضع كل 

أما ماجد فرج رئيس االستخبارات العسكرية التابع لحكومة رام اهللا 

مشاكلنا على الطاولة كل شيء علني وظاهر.. ال مزيد من األالعيب.. 
حماس هي العدو، قررنا شــن حرب عليها وأنا أقول لكم. لن يكون أي 
حوار معها، أنتم توصلتم إلى هدنة معهم أما نحن فإلى اآلن نحن نقوم 
بتولي أمر كل مؤسسة حمســاوية ترسلون اسمها إلينا، أعطيتمونا 
أسماء ٦٤ مؤسسة وقد انتهينا من معالجة ٥٠ منها، بعض هذه المؤسسات 
أغلقت والبعض اآلخر استبدلنا إدارته، كما وضعنا أيدينا على أموالهم... 

ويســتطرد ماجد فرج قائًال "إسرائيل حولت للسلطة ١٥٠ حسابًا بنكيًا 
يشتبه بعالقاتها بالتنظيمات اإلرهابية ، السلطة أغلقت ٣٠٠ حسابًا بنكيًا 
ويســتطرد ماجد فرج قائًال "إسرائيل حولت للسلطة ١٥٠ حسابًا بنكيًا 
يشتبه بعالقاتها بالتنظيمات اإلرهابية ، السلطة أغلقت ٣٠٠ حسابًا بنكيًا 
ويســتطرد ماجد فرج قائًال "إسرائيل حولت للسلطة ١٥٠ حسابًا بنكيًا 

ويسترسل ماجد فرج قائًال عندي مالحظتان األولى ذات مرة كنا نفكر 
يشتبه بعالقاتها بالتنظيمات اإلرهابية ، السلطة أغلقت ٣٠٠ حسابًا بنكيًا 
ويسترسل ماجد فرج قائًال عندي مالحظتان األولى ذات مرة كنا نفكر 
يشتبه بعالقاتها بالتنظيمات اإلرهابية ، السلطة أغلقت ٣٠٠ حسابًا بنكيًا 

ــوم فنحن ندخل ألنكم أنتم ال  ألف مرة قبل الدخول للمســجد أما الي
تدخلون، والثانية أننا ندخل الجامعات بما في ذلك الجامعة اإلسالمية 

بالخليل نحن نبذل قصاري جهدنا. فيرد عليه الجنرال مرخاي قائًال :
تدخلون، والثانية أننا ندخل الجامعات بما في ذلك الجامعة اإلسالمية 

بالخليل نحن نبذل قصاري جهدنا. فيرد عليه الجنرال مرخاي قائًال :
تدخلون، والثانية أننا ندخل الجامعات بما في ذلك الجامعة اإلسالمية 

 سنشكل طاقمًا مشتركًا معكم، سنساندكم في التدريب والعتاد.
بالخليل نحن نبذل قصاري جهدنا. فيرد عليه الجنرال مرخاي قائًال :

 سنشكل طاقمًا مشتركًا معكم، سنساندكم في التدريب والعتاد.
بالخليل نحن نبذل قصاري جهدنا. فيرد عليه الجنرال مرخاي قائًال :

وفي لقاء أخر ضم وزير الداخلية سالم فياض الالشرعي مع دايتون في 
تخريج دورة لمنتسبي األجهزة األمنية قائًال لهم أنتم هنا موجودون 
وفي لقاء أخر ضم وزير الداخلية سالم فياض الالشرعي مع دايتون في 
تخريج دورة لمنتسبي األجهزة األمنية قائًال لهم أنتم هنا موجودون 
وفي لقاء أخر ضم وزير الداخلية سالم فياض الالشرعي مع دايتون في 

لمحاربة اإلرهاب وليس لمحاربة إسرائيل ويقصد باإلرهاب المقاومة 
الفلسطينية. وفي تصريحات أخرى لدياب العلي يقول لصحيفة هأرتس 
الصهيونية إن أجهزته األمنية مســتعدة الســتعادة قطاع غزة بالقوة 
بموافقة الجانب اإلســرائيلي ودعمه،  وفي تصريح آخر له لصحيفة 
القدس العربي اللندنية إنه يســتخف بالمقاومة وأن بإمكان إسرائيل 
تدمير غزة في ســاعات، كما صــرح قائًال لنفس الصحيفة أن الكفاح 
القدس العربي اللندنية إنه يســتخف بالمقاومة وأن بإمكان إسرائيل 
تدمير غزة في ســاعات، كما صــرح قائًال لنفس الصحيفة أن الكفاح 
القدس العربي اللندنية إنه يســتخف بالمقاومة وأن بإمكان إسرائيل 

المسلح الفلسطيني لم ينتج إال القتله وأن المقاومة غير راشدة، ويقول 
أيضًا إن االنتفاضتين األولى والثانية حققتا الويل والثبور والمصائب 
المسلح الفلسطيني لم ينتج إال القتله وأن المقاومة غير راشدة، ويقول 
أيضًا إن االنتفاضتين األولى والثانية حققتا الويل والثبور والمصائب 
المسلح الفلسطيني لم ينتج إال القتله وأن المقاومة غير راشدة، ويقول 

للشعب الفلسطيني.
ونكتفي بهذه النبذات عن بعض االجتماعات والتصريحات التي توضح 
عمق التطبيع والتنسيق االستخباري والميداني وتبادل األدوار والتقاسم 
الوظيفي الذي يجمــع الطرفين األجهزة األمنية فــي الضفة وقوات 
االحتالل الصهيوني في مواجهة الشــعب الفلســطيني ومقاومته، بل 
وصل األمر بهذه األجهزة األمنية بإطالق سراح بعض العمالء العاملين 
لدى االحتالل اإلسرائيلي الذين تمكنت من اختطافهم، مقابل أن تقوم 
قوات االحتالل الصهيوني بالسماح لهذه األجهزة األمنية بالدخول إلى 
القرى التي تخضع لسيطرة االحتالل والتي تسمى مناطق C من اقتحام 
مساجدها واختطاف أنصار الحركة وكوادرها، وقد حصل ذلك في 
قرى جنوب الضفة، عندما أطلق جهاز المخابرات التابع للرئيس عباس 
سراح عميلين ألقى القبض عليهما، بعد أن رفضت قوات االحتالل السماح 
لألجهزة األمنية بالدخول لهــذه القرى للقيام بحملة اختطافات في 
صفوف نشطاء حركة حماس ومداهمة بعض الجمعيات التابعة لها، 
وخالل التنسيق تم التوافق على إطالق العميلين وفي المقابل السماح 
لجهاز المخابرات بالدخول، وهو ما تم فعًال، وقد شــاهد  المواطنون 
وخالل التنسيق تم التوافق على إطالق العميلين وفي المقابل السماح 
لجهاز المخابرات بالدخول، وهو ما تم فعًال، وقد شــاهد  المواطنون 
وخالل التنسيق تم التوافق على إطالق العميلين وفي المقابل السماح 

ــة دون أي مالحقة رغم تورط هؤالء  العميلين وهما يتجوالن بحري
العمالء الخونة بأعمال إجرامية فاضحة ضد المقاومة وضد أبناء شعبنا 

الفلسطيني في تلك المنطقة.
ــي تم إغالقها وتدمير  جدول يوضح عدد الجمعيات والمؤسســات الت
ــل االحتالل الصهيوني بفعل التنســيق األمني في  ــا من قب محتوياته

محافظات الضفة.

ويضاف إليها مكاتب النواب في محافظات الضفة الغربية التي أغلقت 
بقرار من االحتالل الصهيوني.



  


١. تحميل الرئيس عباس وحكومة فياض الالشرعية كامل المسؤولية 
األدبية واألخالقية والقانونية والوطنية عن هذه الجرائم التي تقودها 
األجهزة األمنية في الضفة الغربية تحت سمع عباس وبصره، دون أن 
يحرك ساكنًا بل قد يصل األمر إلى تبني هذه الجرائم من قبل الرئيس 
األجهزة األمنية في الضفة الغربية تحت سمع عباس وبصره، دون أن 
يحرك ساكنًا بل قد يصل األمر إلى تبني هذه الجرائم من قبل الرئيس 
األجهزة األمنية في الضفة الغربية تحت سمع عباس وبصره، دون أن 

عباس.
٢. فضح ممارسات هذه األجهزة األمنية ووضع الدول العربية وخاصة 
جامعة الدول العربية ومصر الراعية للحوار الوطني بتجاوزات هذه 
األجهزة وجرائمها، ومطالبتها باتخاذ موقف حازم ضد ممارساتها التي 

أساءت للكل الفلسطيني.
ــة كل الفصائل واألحزاب الوطنية واإلســالمية، ومنظمات  ٣. مطالب
المجتمــع المدني، ومنظمــات حقوق اإلنســان بإدانة هــذه الجرائم 
والممارسات غير الوطنية وإدانة التنسيق األمني باعتباره خيانة وطنية.

ــة القانونية والتجريم للتصريحات الصادرة عن قادة األجهزة  ٤. اإلدان
األمنية باعتبارها عامًال أساسيًا من عوامل التحريض وتسميم األجواء 
ــة القانونية والتجريم للتصريحات الصادرة عن قادة األجهزة  ٤. اإلدان
األمنية باعتبارها عامًال أساسيًا من عوامل التحريض وتسميم األجواء 
ــة القانونية والتجريم للتصريحات الصادرة عن قادة األجهزة  ٤. اإلدان

واإلساءة لمئات اآلالف من الشهداء واألسرى والجرحى من أبناء شعبنا 
الفلسطيني، الذين ضحوا من أجل تحرير األرض والمقدسات.

٥. إعــادة النظر في مصطلح التنســيق والتعــاون األمني مع االحتالل 
الصهيوني واعتباره خيانة واعتبار كل االتفاقيات الموقعة مع االحتالل 
بهذا الخصوص باطلة وغير ملزمة لشعبنا الفلسطيني، واعتبار التنسيق 
األمني مع االحتالل عمالة وخيانة وطنية يحاكم عليها كل من يتدنس 

بها.
ــر مع االحتالل ومالحقة قادة األجهزة األمنية  ٦. تفعيل قانون التخاب
وال ســيما الذين صرحوا وحرضوا وتفاخروا بهذه العمالة والخيانة 

الوطنية.
ــد في الحوار الوطني على إصــالح األجهزة األمنية وبنائها  ٧. التأكي
على أسس وطنية ومهنية لحماية الوطن والمواطن وتطبيق القانون 
والمحافظة على النظام العام، ومنع األجهزة األمنية من أي ارتباطات 
خارجية ســواء كانت أجهزًة أوأفراداً واعتبار ذلك مخالفة قانونية 
والمحافظة على النظام العام، ومنع األجهزة األمنية من أي ارتباطات 
خارجية ســواء كانت أجهزًة أوأفراداً واعتبار ذلك مخالفة قانونية 
والمحافظة على النظام العام، ومنع األجهزة األمنية من أي ارتباطات 

يعاقب عليها كل من يتجاوز ذلك.
٨. نشر الوعي والتثقيف بين أبناء شعبنا الفلسطيني بخطورة التنسيق 
ــة وزارة الثقافة واإلعــالم ووزارة التربية والتعليم  ــي ومطالب األمن
بتخصيص دروس غير ممنهجة لجميع المراحل التعليمية تبين وتوضح 

فيها خطورة التنسيق األمني على القضية الفلسطينية.
٩. مطالبة فصائل المقاومة بمالحقة المجرمين والخونة والمرتزقة 
في الضفة الغربية والعمل بكل جهد لتقوية المقاومة الفلســطينية 
الباسلة، خيار شعبنا في التخلص من االحتالل والدفاع عن أهلنا وشعبنا 
ومقدساتنا في الضفة الغربية وحمايتها من االحتالل وأذنابه، واعتبار 

كل من يتعرض لسالح المقاومة خائن هللا ولرسوله ولوطنه.
١٠. اعتبار هذه التوصيات قرارات صادرة عن المجلس التشريعي واجبة 

التنفيذ من كل جهات االختصاص في السلطة الوطنية الفلسطينية.


