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العالم

فلسطين

تعديالت أمنية
في أجهزة «حماس»
إعالن تشكيل جهاز باسم «المخابرات العامة» مع نفي وجود
ارتباطات خارجية له ...وتدوير في أهم المناصب العليا
غزة ـ بيان عبد الواحد
يبدو أن السلطة الفلسطينية برئاسة
مـحـمــود عـبــاس ليست وحــدهــا التي
ذهـبــت صــوب إج ــراء تعديل حكومي
بعيدًا عــن حركة «حـمــاس» والتوافق
ب ـي ـن ـه ـم ــا ،ف ــالـ ـح ــرك ــة أق ـ ــدم ـ ــت أي ـض ــا
ع ـلــى إج ـ ــراء ت ـغ ـي ـيــرات واس ـع ــة داخ ــل
املــؤسـســة األمـنـيــة الـقــائـمــة فــي قطاع
غزة ،من دون التشاور مع «أبو مازن».
وفي النظرة األولــى ،ال يعلم إن كانت
التعديالت الحمساوية تأتي في إطار
املناكفة السياسية أو لدواعي الذهاب
باتجاه «االنفصال التام» عن الضفة
ومــا فيها ،وهــي حالة سبقت تشكيل
م ــا اصـطـلــح عـلـيــه حـكــومــة «ال ــوف ــاق»

لم تعلن الحركة
فرط العقد مع «التوافق»
لكنها رفضتها ظاهريًا
ال ــوط ـن ــي (ح ـ ــزي ـ ــران  ،)2014ق ـب ــل أن
تـنـعـتـهــا «ح ـم ــاس» ب ــأوص ــاف أخ ــرى
بعد التعديالت األخيرة.
صـحـيــح أن «ح ـم ــاس» ل ــم تـعـلــن أنـهــا
تنقض اتفاق املصالحة أو تمتنع عن
التعاطي مع الحكومة املعدلة بتاتًا،
رغم رفضها العلني لذلك ،لكن ما وراء
ه ــذا «ال ـص ـبــر» ق ــد ي ـكــون أم ـ ـرًا أعـظــم،
وإال ما كان السكوت عن هذا التعديل
ورفضه ظاهريًا.
وت ـب ـع ــث الـ ـتـ ـح ــوالت الـ ـج ــذري ــة داخ ــل
املـنـظــومــة األمـنـيــة ال ـتــي ت ـقــوم عليها
«حـ ـ ـم ـ ــاس» فـ ــي غ ـ ـ ــزة ،مـ ــن ت ـع ـي ـي ـنــات
ج ــدي ــدة وت ــدوي ــر ل ـق ـي ــادات األج ـه ــزة
األمنية ،على االستغراب ،خاصة أنه
ل ـل ـمــرة األول ـ ــى م ـنــذ س ـي ـطــرة الـحــركــة
على القطاع ُيعلن تشكيل جهاز أمني
ّ
سمي «املخابرات العامة» ،بعيدًا عن
ذلك الذي يقوده اللواء ماجد فرج في
الضفة املحتلة.
ويعرف ضمنيًا أن جهازًا كاملخابرات
العامة يقوم بأدوار داخلية وخارجية
تمس األمن الفلسطيني ،لهذا يتساءل
مراقبون إن كانت قد حصلت حماس
على ضوء أخضر عربي للتعاطي مع
منظومتها األمنية بصورة منفصلة
تمامًا عن تلك التابعة للسلطة ،وهل
ملا يجري في سيناء عالقة بذلك؟ فيما
ذهــب آخ ــرون إلــى النظر فــي القضية
على أنها «بدايات تشكيل لكيان دولة
في غزة».
في وقــت بــدأت فيه مسألة التغييرات
األم ـ ـن ـ ـيـ ــة تـ ــأخـ ــذ ح ـ ـي ـ ـزًا ف ـ ــي وس ــائ ــل
اإلع ـ ـ ــام ،ك ـشــف م ـص ــدر أم ـن ــي مطلع
ل ــ«األخ ـب ــار» عــن أن جـهــاز املـخــابــرات
ك ــان قــائـمــا مـنــذ وق ــت فــي غ ــزة ،ولكن
ب ـصــورة غـيــر مـعـلـنــة ،نــافـيــا أن تكون
لهذا الجهاز ارتباطات أمنية مع دول
عربية أو غيرها.
وق ــال امل ـصــدر األم ـنــي إن «اسـتـحــداث
جهاز املخابرات وإج ــراء التدوير في
صفوف قيادات األجهزة األمنية جاءا
كــإجــراء روتيني بـنـ ً
ـاء على تعليمات
مــن وك ـيــل وزارة الــداخ ـل ـيــة» ،معتبرًا
أن أم ـرًا كهذا ال يحتاج إلــى التعاطي
بزخم عبر وسائل اإلعالم.
وف ــق امل ـع ـلــومــات ،شـمـلــت الـتـغـيـيــرات

ق ـيــادات رفيعة فــي األج ـهــزة األمنية،
كـتـعـيــن الـ ـل ــواء س ــام ــي ن ــوف ــل مــدي ـرًا
لـجـهــاز «امل ـخــابــرات ال ـعــامــة» ،بعدما
ك ــان ق ــد تــولــى مـنـصــب «م ــراق ــب عــام
وزارة الداخلية» لعدة سنوات ،فيما
جـ ـ ــرى ت ـع ـي ــن م ـح ـم ــد الفـ ـ ــي م ــراق ـب ــا
عامًا لـ«الداخلية» ،بعدما كان مديرًا
لـجـهــاز «األم ــن الــداخـلــي».كــذلــك تقلد
س ــام ــي ع ـ ــودة م ـن ـصــب امل ــدي ــر ال ـعــام
لــ«األمــن الداخلي» بعدما كــان مديرًا
ل ــ«امل ـخ ــاب ــرات ال ـع ــام ــة» ،إض ــاف ــة إلــى
تعيني ماهر بنات لجهاز «اإلصــاح
ً
والتأهيل» (السجون) بدال من عطية
منصور ،فيما شغل األخـيــر منصب
م ــدي ــر «ال ـع ـم ـل ـي ــات املـ ـشـ ـت ــرك ــة» بــن
األجهزة األمنية.
ُ
وعلم أيضًا أنه تم تعيني نائب مدير
جهاز الشرطة السابق العقيد محمد
ً
أبو زايد مسؤوال على «هيئة املعابر
ً
والحدود» بدال من ماهر أبو صبحة،
فيما تولى نعيم الغول قيادة جهاز
ً
«األمــن الوطني» بــدال من أبــو عبيدة
ال ـجــراح .وطبقًا للمصدر نفسه ،فإن
الـتـغـيـيــرات رب ـمــا تـشـمــل فــي املــرحـلــة
املقبلة املــديــر الـعــام لجهاز الشرطة،
اللواء تيسير البطش.

سبق هذه
التغييرات نحو
أربع دورات
لتخريج ضباط
وضباط صف
(آي بي ايه)

في هذا اإلطار ،يربط املحلل السياسي
أك ــرم عطاالله التغييرات األمنية في
غ ــزة بــاملـفــاوضــات غـيــر املـبــاشــرة بني
حركة «حماس» وإسرائيل ،التي قال
إنها ستنتهي بتشكيل حالة منفصلة
ف ــي غـ ــزة ع ــن ال ـض ـفــة امل ـح ـت ـلــة .ورأى
عـطــاالـلــه أن الـتـغـيـيــرات ال ـتــي شملت

امل ــؤس ـس ــة األم ـن ـي ــة جـ ــاءت ملـســألـتــن:
األول ـ ـ ــى ت ـت ـع ـلــق ب ـع ـم ـل ـيــة ض ــخ دم ــاء
ج ــدي ــدة ف ــي ه ــذه املــؤس ـســة «ح ـتــى ال
ت ـص ـبــح ه ـن ــاك اس ـت ـك ــان ــة» ،وال ـثــان ـيــة
تـتـعـلــق بـ ــأن ت ـك ــون هـ ــذه ال ـت ـغ ـي ـيــرات
تـمـهـيـدًا الت ـفــاق مــرتـقــب مــع إســرائـيــل
ّ
يخص التهدئة.

أمــا بـشــأن الـكـشــف عــن تشكيل جهاز
«امل ـخ ــاب ــرات ال ـع ــام ــة» ،ف ــأش ــار املحلل
السياسي إلــى أن هــذا الـجـهــاز قــد تم
تـشـكـيـلــه مـنــذ والدة حـكــومــة الــوفــاق
الــوطـنــي الـصـيــف املــاضــي ،ول ــم يعلن
في ذلك الوقت ،لكنه رأى أن الغاية من
تشكيله هو أن «يكون لحماس حصة

حفيد كاهانا« ...أمير داعش إسرائيل»
في وقت أعلنت فيه
شرطة العدو اعتقالها
أحد أحفاد الحاخامات،
المتهم بأنه يقف
وراء خطة التمرد ضد
الدولة ،ظل بنيامين
نتنياهو يساوي بين ما
ّ
سماه اإلرهاب العربي
واليهودي

يـ ـ ـح ـ ــاول رئ ـ ـيـ ــس حـ ـك ــوم ــة الـ ـع ــدو
اإلس ــرائ ـي ـل ــي ،بـنـيــامــن نـتـنـيــاهــو،
امل ـس ــاواة بــن جــريـمــة ح ــرق عائلة
دوابشة التي راح ضحيتها الطفل
عـ ـل ــي (ع ـ ـ ــام ونـ ـ ـص ـ ــف) ،وأص ـي ـب ــت
والدته ريهام بحروق بنسبة ،%90
ووالده سعد بنسبة  ،%80وشقيقه
أحمد البالغ من العمر أربع سنوات
بـ ـنـ ـسـ ـب ــة  ،%60وجـ ـمـ ـيـ ـعـ ـه ــم فــي
ح ــال الـخـطــر ،وب ــن امـ ــرأة يـهــوديــة
أصـيـبــت سـيــارتـهــا أم ــس بــزجــاجــة
ح ــارق ــة أل ـق ـيــت عـلـيـهــا ف ــي منطقة
بيت حنينا في القدس املحتلة.
وقـ ـ ـ ــال ن ـت ـن ـي ــاه ــو إنـ ـ ــه «ق ـ ـبـ ــل أيـ ــام
م ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــدودة زرت ش ـ ـق ـ ـيـ ــق الـ ـطـ ـف ــل
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي ع ـل ــي ال ـ ـ ــذي أص ـيــب
بزجاجة حارقة ألقيت على منزله

اعتقلت الشرطة اإلسرائيلية مائير إيتنغر ،وهو حفيد الحاخام مائير كاهانا (األخبار)

من ممارسي اإلرهــاب ضد العرب،
واآلن أزور امــرأة أصيبت بزجاحة
ح ـ ـ ــارق ـ ـ ــة ألـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــت م ـ ـ ــن م ـ ـمـ ــارسـ ــي
اإلرهـ ـ ــاب ض ــد ال ـي ـه ــود» .وأضـ ــاف:
«سـيــاسـتـنــا ع ــدم الـصـبــر عـلــى من
يمارس اإلره ــاب من أي جهة أتى،
بل سندينه وسنحاربه في الوقت
نفسه».
ي ــأت ــي ذلـ ــك ف ــي وقـ ــت اع ـت ـق ـلــت فيه
الشرطة اإلسرائيلية أمــس ،مائير
إيـ ـتـ ـنـ ـغ ــر ،وهـ ـ ــو ح ـف ـي ــد الـ ـح ــاخ ــام
مائير كاهانا مؤسس حركة «كاخ»
املـ ـتـ ـش ــددة ،ال ـ ــذي ت ـبــن أنـ ــه «يـقــف
خ ـلــف خ ـطــة «تـ ـم ــرد» (راجـ ـ ــع عــدد
األمس) ،كما قال جهاز «الشاباك».
ً
أم ــا نتنياهو فمضى قــائــا« :قبل
أي ـ ـ ـ ــام م ـ ـ ـعـ ـ ــدودة ان ـ ـضـ ــم امل ـج ـت ـم ــع
الــدولــي إلــى إدانـتــي لــإرهــاب الذي
مــورس ضــد عــرب ،وأنتظر منه أن
يـنـضــم أي ـضــا ه ــذه امل ــرة إل ــى إدان ــة
اإلره ـ ــاب املـ ـم ــارس ض ــد ال ـي ـه ــود».
وادعـ ـ ــى ف ــي ال ــوق ــت ن ـف ـســه أنـ ــه «ال
يوجد قــانــون فــوق قــوانــن الــدولــة،
وم ــن يــرفــع رايـ ــة ج ــرائ ــم التعصب
والكراهية ويمارس العنف سنفعل
ف ــي وج ـه ــه ك ــل ث ـق ــل الـ ـق ــان ــون بـمــا
فيها ما فعلناه أمــس ،وهــو تنفيذ
االعتقال اإلداري».
وب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة إلـ ـ ـ ــى إيـ ـتـ ـنـ ـغ ــر الـ ـ ــذي
اعـ ـتـ ـق ــل ،ق ـي ــل إن ـ ــه املـ ـطـ ـل ــوب ال ــرق ــم
واحـ ـ ــد لـلـكـتـيـبــة ال ـي ـه ــودي ــة داخ ــل
ُ
«الشاباك» ،بعدما كشف عن تورطه
ف ــي ع ـم ـل ـيــات ض ــد الـفـلـسـطـيـنـيــن.
وت ـ ـ ـ ـ ــرأس ه ـ ـ ــذا امل ـ ـس ـ ـتـ ــوطـ ــن ،وف ــق
ت ـق ــاري ــر ن ـشــرت ـهــا وس ــائ ــل اإلعـ ــام
اإلسرائيلية أخـيـرًا ،خلية خططت
«لعمليات عنف ضد الفلسطينيني
كـجــزء مــن خـطــة أطـلــق عليها اســم

التمرد ،وهدفها الرئيسي :تقريب
الخالفة اليهودية» .وتقوم الخطة
على ض ــرورة إسـقــاط نـظــام الحكم
في إسرائيل والتسبب في حالة من
الفوضى عبر إشـعــال نــار الغضب
لدى الفلسطينيني.
وع ـ ـثـ ــر «الـ ـ ـشـ ـ ــابـ ـ ــاك» عـ ـل ــى وث ـي ـق ــة
شرحت خطته وتضمنت« :القصد
مـ ــن إس ـ ـقـ ــاط ال ـ ــدول ـ ــة هـ ــو إس ـق ــاط
املبنى التنظيمي للدولة وقدرتها
ع ـل ــى ال ـس ـي ـط ــرة ،وبـ ـن ــاء مــؤسـســة
جـ ـ ــديـ ـ ــدة ،وي ـ ـجـ ــب ل ـ ـهـ ــذا الـ ـغ ــرض
ال ـع ـم ـ ُـل خ ـ ـ ــارج قـ ــوانـ ــن امل ــؤس ـس ــة
ال ـتــي ن ــري ــد إس ـقــاط ـهــا» .وج ــاء في
الوثيقة« :فكرة التمرد هي بسيطة
جـ ـدًا ُ :دول ــة إســرائـيــل فيها العديد
مـ ــن ن ـ ـقـ ــاط الـ ـضـ ـع ــف ،وم ــواض ـي ــع
ُ
تـ ـ ــدار ع ـلــى رؤوس األص ــاب ــع لئال
ت ـح ــدث ف ــوض ــى .وم ــا عـلـيـنــا فعله
ه ــو ب ـب ـســاطــة إشـ ـع ــال ك ــل بــرام ـيــل
امل ـ ـت ـ ـف ـ ـجـ ــرة تـ ـ ـ ـل ـ ـ ــك ...كـ ـ ــل األسـ ـئـ ـل ــة
وال ـ ـت ـ ـنـ ــاق ـ ـضـ ــات بـ ـ ــن الـ ـيـ ـه ــودي ــة
والديموقراطية ،وذلــك بني الهوية
اليهودية والـهــويــة العلمانية ،من
دون الخوف من النتائج».
ُ
وع ـلــم فــي وق ــت الح ــق أن «محكمة
الصلح» في الناصرة مددت اعتقال
إيتنغر حتى األحد املقبل ،وفرضت
حظر نشر على تفاصيل التحقيق،
ف ـي ـمــا ادعـ ـ ــى م ـح ــام ــي الـ ــدفـ ــاع فــي
نهاية الجلسة املغلقة أن «الشاباك»
استخدم أسلوب الضغط الجسدي
على موكله.
إلى ذلك ،أصدرت شرطة العدو في
ال ـض ـفــة املـحـتـلــة ب ـيــانــا طـلـبــت فيه
م ـس ــاع ــدة «ال ـج ـم ـه ــور» ف ــي كـشــف
فاعلي جريمة قرية دوما.
(األخبار)

