يا أهلي :إنين أُعلن توبيت
الحمد هلل الذي ىداني لهذا ،وما كنت ألىتدي لوال أن ىداني اهلل ......
أيها األخوة األحبة ،أبناء شعبي و وطني فلسطين الحبيبة ....
لم يمضي سوى أيام قليلة على شعوري باألمن واألمان حتى شرعت بكتابة ىذه األسطر ،علها
تكون ماسح ًة لكل ما اقترفتو يداي و أذناي بحق أخوة وأخوات لي ،ىم أىلي وأبناء شعبي ،و
علها تكون أيضاً رافع ًة لتلك الصخرة الكبيرة التي ما زالت جاثمة على صدري ،كلما تذكرت ما
ألحقتو بأبناء شعبي من ضرر جسيم خالل عملي في جهاز األمن الوقائي الفلسطيني في الضفة

الغربية الحبيبة ،ولذلك قررت وبال تردد أن أبوح بكل ما أعرف ،عسى أن يغفر اهلل لي ما ارتكبتو
من جرائم وشاركت بها بحق أىلي وأبناء وطني .
يا أبناء وطني انني كنت أعمل في األمن الوقائي الفلسطيني في مدينة رام اهلل ،وبالتحديد في موقع
متقدم بقسم المراقبة االلكترونية منذ عام  ،2014وقد قررت منذ أشهر طويلة ترك ىذا العمل
القذر ،وتحديداً بعد ما لمستو من تخاذل وتآمر السلطة الفلسطينية تجاه اضراب أخوتنا وأبنائنا

األسرى في السجون الصهيونية ،ومنذ ذلك الوقت قررت أن أفضح كل شيء في الوقت

المناسب ،و بدأت أجمع بعض األوراق والوثائق من داخل مكان عملي حتى تكون دليالً على

صحة حديثي عندما يحين وقت كشفي لهذه الجرائم التي يتم ارتكابها بحق الشعب الفلسطيني،

وقد جاء قرار ترامب تجاه القدس ليكون دافعاً اضافياً ألترك ىذا العمل القذر الذي نتشارك فيو
مع َمن نطلق عليهم تسمية "أصدقاءنا األمريكان" حينما يحضرون الى مكاتبنا !!

ولست الوحيد الذي ترك العمل بل سبقني عدد من األخوة الضباط الذين لم يرق لهم ما نقوم بو،
وىناك ضباط آخرين يرغبون بالخالص ولكن الخوف والقلق وضعف الحال يمنعهم من ذلك .
وحتى ال أُطيل فان القضية قد بدأت مع بداية عام  ،2013حين تقدم اللواء زياد ىب الريح الى
وكالة االستخبارات المركزية األمريكية "  " CIAبطلب تمويل مشروع متكامل للتنصت
االلكتروني في األراضي الفلسطينية (الضفة والقطاع) ،ليكون المشروع أحد الركائز الرئيسية في
العمل االستخباري لمكافحة االرىاب .

وبعد عدة أشهر تلقى اللواء ىب الريح موافقة أمريكية مشروطة لتمويل المشروع بالكامل،
وتضمنت الشروط:
 -1ان يكون المشروع بادارة مشتركة من قبل اجهزة االمن الفلسطينية الثالث (وقائي +
مخابرات  +استخبارات) .
 -2ان يقوم كل جهاز أمني بترشيح عدد من ضباطو للعمل في ىذه الوحدة ،وال يتم
اعتمادىم اال بعد موافقة االستخبارات األمريكية .
 -3يتم توفير مكتب مشترك لهذه الوحدة ،وال مانع لدى االستخبارات األمريكية أن يكون
داخل المقر الرئيسي لألمن الوقائي في منطقة بيتونيا بمدينة رام اهلل .
 -4حصول وكالة (  ) CIAعلى تعهد من قادة تلك األجهزة األمنية بعدم جواز توزيع
المنتجة ألي جهة استخبارية اقليمية أو دولية دون موافقة وكالة االستخبارات
المعلومات ُ

االمريكية ،لتكون الجهة الوحيدة التي تنتفع من ىذه المعلومات .

 -5تقوم وكالة االستخبارات االمريكية باختيار الشركة المنتجة ألدوات وبرمجيات التجسس
االلكتروني ،وتتكفل بدفع تكاليف المشروع ،وتوفير موازنة شهرية لتغطية االحتياجات .
 -6في المقابل تلتزم األجهزة األمنية الفلسطينية من خالل جهات االختصاص في السلطة
الفلسطينية بتذليل كافة العقبات االدارية والقانونية التي قد تعترض تنفيذ المشروع،
وخاصة تلك المتعلقة بالموافقات القانونية ،والحصول على موافقة شركات االتصاالت،
وشركات تزويد خدمة االنترنت ،
وبعد أيام تم ابالغ الجانب األمريكي بالموافقة الفلسطينية خالل اجتماع مدير محطة ال "
 " CIAمع وزير الداخلية الفلسطيني في حينو األخ /سعيد ابو علي" في مكتبو برام اهلل ،واتفق
معو على تفاصيل المشروع .
قامت المخابرات االمريكية باختيار شركة “  “ ISS WORLDلتنفيذ المشروع ،واالشراف
عليو ،وىي شركة امريكية ومقرىا الرئيسي في والية فرجينيا ،و تعمل في مجال تكنولوجيا
االتصاالت ،و نظم دعم أجهزة االستخبارات ،وتعتبر ىذه الشركة احدى الشركات الموثوقة لدى
وكالة االستخبارات المركزية االمريكية "  " CIAوتعتمد عليها لتصميم وبرمجة أدوات وبرامج
التنصت والمتابعة فيما يخص االتصاالت الهاتفية وخدمات االنترنت ،باالضافة لتنفيذ عدد من
المشروعات التدريبية .

رغم قناعة الجميع أن ىذه الشركة تابعة مباشرة لجهاز ال (  ، ) CIAاال أنهم حاولوا االيحاء
بعكس ذلك ،حيث أن الضباط األمريكان رددوا أكثر من مرة أنهم سيدفعوا للشركة ما يقارب من
ثمانية ماليين دوالر ثمناً لألجهزة وبرامج التجسس المطلوبة .
شرع األمن الوقائي بتجهيز مكاتب تم تحديدىا لعمل وحدة التنصت االلكتروني ،وتم فرز كل من
التالية أسماءىم كفريق للتواصل مع المخابرات االمريكية ومع الشركة المذكورة بهدف انجاز
المشروع قبل مايو  ، 2014وىم:
 -1شادي احمد مصطفى ابو زنيط " مدير العالقات الدولية في جهاز االستخبارات " ،،
وىو من مواليد مدينة نابلس ،ويسكن حالياً في مدينة رام اهلل .

 -2ناصر مصطفى احمد عدوي

" مدير العالقات الدولية في جهاز المخابرات "  ،،وىو

من مواليد مدينة بيت لحم-مخيم الدىيشة ،وحالياً يسكن مدينة رام اهلل .

 -3رسالن زكي شيخ ابراىيم

" مدير العالقات الدولية في جهاز االمن الوقائي " ،،

وىو من مواليد قرية كفر راعي-قضاء جنين ،ويسكن حالياً مدينة رام اهلل .

وبناء على ما سبق التقى ىؤالء الضباط في واشنطن و رام اهلل عدة مرات مع طاقم مختص من
الشركة االمريكية ،بينما التقوا بهم أيضاً مرة واحدة في دبي ،ولضمان حصولهم على تأشيرات

لدخول االمارات ،قامت الشركة بتوجيو دعوة للضباط المذكورين للمشاركة في معرض التقنيات
الحديثة الذي أقامتو في فندق جي دبليو ماريوت بدبي في مارس  ، 2014وقد التقى مندوبي
الشركة مع الضباط الفلسطينيين بشكل سري على ىامش المعرض.

رفضت شركات تزويد خدمة االتصاالت واالنترنت التورط في المشروع خشية انفضاح األمر ومن
ثم عزوف المشتركين عن شراء خدمات ىذه الشركات ،وقد جاء أعنف رفض من قبل السيد
عمار العكر "الرئيس التنفيذي لمجموعة االتصاالت الفلسطينية" خاصة بعد أن أوضح لو اللواء
زياد ىب الريح طبيعة األجهزة والبرامج وآلية عملها ،وأن تنفيذ المشروع سيتطلب تمديد بعض
الكوابل الالزمة من شركة االتصاالت "بالتل" وايصالها الى المكتب المخصص للمشروع في مقر
االمن الوقائي ،باالضافة الى وضع جهاز ربط الكتروني في مقر ىذه الشركات والتي ستتصل
مباشرة مع مقر األمن الوقائي في بتونيا .
وبالضغط من وزير الداخلية ،ومكتب الرئيس عباس على السيد عمار العكر ،أبدى موافقتو شريطة
توفير الغطاء القانوني من قبل القضاء الفلسطيني ،حتى ال تتحمل شركة االتصاالت المسؤولية في
حال تم اثارة أي قضية مستقبالً أمام المحاكم الفلسطينية .
وتم ابالغو بموافقة الرئيس عباس على تشكيل ىيئة قضائية خاصة من ثالثة قضاة للحصول منها
على قرار قضائي بمراقبة بعض الحاالت المتورطة في قضايا محددة ،وىذا سيمثل غطاء قانوني
لعملية المراقبة ،ولكن بعد تركيب وتوصيل أجهزة المراقبة لم نرى قضاة وال غيرىم ،ولكن في
بداية عمل المشروع تم االكتفاء بتغطية النائب العام ،وبعد فترة بسيطة تم اىمال ذلك،
وأصبحت مراقبة ىاتف أي شخص تتم بدون الرجوع ألي جهة ،حيث اصبح ىناك ربط
االلكتروني مباشر بين الوحدة وبين مزود خدمة االتصاالت واالنترنت ،وقد استسلم السيد عمار
العكر لألمر الواقع الذي فرضتو األجهزة األمنية .

امكانيات وقدرات أجهزة التجسس والمتابعة التي تم العمل من خاللها:
 -1تسجيل صوتي للمكالمات الهاتفية الصادرة والواردة من أرقام الهواتف الثابتة والمحمولة
الموضوعة قيد المتابعة ،واستخراج تفريغ ورقي للمكالمات .
 -2تقوم ىذه البرامج بتسجيل كافة المحادثات التي تتم من خالل برامج المحادثة الموجودة
على أجهزة الحاسوب واألجهزة المحمولة "مثل سكايب و فايبر وما شابو" .
 -3تحديد دقيق لمكان الشخص المستخدم لألجهزة المتابعة .

بدأ العمل في الوحدة مع بداية يونيو  ،2014وأصبحت تتلقى من وكالة االستخبارات االمريكية
ما يقارب السبعين ألف دوالر شهرياً كموازنة تشغيلية للمشروع ،يذىب معظمها على شكل
مكافآت للعاملين فيها تُضاف لرواتبهم التي يتلقونها من مالية السلطة الفلسطينية .

وباالعتماد على أنظمة شركات االتصال تم الحصول على أرقام ىواتف ثابتة ونقالة لعدد كبير من
األشخاص الذين تقرر متابعة اتصاالتهم ،وأيضاً تم االستفسار من السيد /عزام األحمد و نبيل
شعت وغيرىم ممن كانوا في وفود الحوار ،عن أرقام ىواتف تستخدمها قيادات معارضة
فلسطينية ،وخاصة أرقام ىواتف نقالة لقيادات حماس والجهاد والشعبية في قطاع غزة .
يتم الحصول على كافة المحادثات الهاتفية والبيانات وتحويلها لقسم آخر بهدف تحليلها،
وربطها مع معلومات استخبارية سابقة تم الحصول عليها من مصادر أخرى ،ومن ثم صياغة تقارير
أمنية ال تُوحي أنها نتاج مراقبة الكترونية ،حتى يتم الحفاظ على سرية األمر.
يقوم فريق من المخابرات المركزية االمريكية بزيارة مقر الوحدة أسبوعياً ،ويطلع على سير العمل،
ويسأل عن االحتياجات ،وفي النهاية يستلم نسخة من أىم المعلومات التي تم جمعها .

ورغم قناعة الجميع " مدراء وعاملين " بأن المعلومات التي يتسلمها االمريكان يقوموا بارسال
نسخة منها للمخابرات االسرائيلية ،اال أن مدير المخابرات الفلسطينية ومدير االستخبارات
العسكرية وخالل الحرب االسرائيلية على غزة عام  ،2014أرسلوا لمقر الوحدة مسؤولي التنسيق
األمني في أجهزتهم ،وطلبوا أن يتواجد ىؤالء باستمرار في مقر الوحدة ،وأصبحوا يحصلون على
كم كبير من المعلومات ،ويقوموا أيضا بطلب مراقبة ارقام ألشخاص من قطاع غزة لمراقبة
خطوطهم ،ووصل األمر بأحدىم بعد فترة من تواجده بطرفنا ،وبكل وقاحة للقول عالنية بالحرف
الواحد " برافو عليكم ،واهلل معلوماتكم دبحت حماس " !!!  ،وىذا يؤكد ان معلوماتنا أصبحت
ترسل للمخابرات االسرائيلية مباشرة أثناء الحرب على غزة .
حالياً فان وحدة المراقبة االلكترونية تقوم بمتابعة خطوط اآلالف من الفلسطينيين في الضفة
والقطاع دون حصولها على قرار قضائي ،وأصبح األمر ال يحتاج أيضاً أمر من النائب العام،
وبامكان الوحدة أن تختار أي رقم منزل أو محمول في الضفة أو القطاع وتضعو مباشرة للمراقبة،

ويتكفل جهاز الحاسوب بتسجيل جميع المكالمات ،وتصديرىا ورقياً أيضاً .

وتضم القائمة التي يتم متابعتها عدد كبير من قيادات حماس والجهاد االسالمي والجبهة الشعبية
وكافة الفصائل في الضفة الغربية وقطاع غزة ،وبعض العاملين في أجهزة أمن حماس بغزة ،وأعضاء
في كتائب القسام وسرايا القدس ،وعدد آخر من المعارضين لسياسات عباس ومنهم قيادات
فصائل ،واعضاء لجنة تنفيذية ،ونواب مجلس تشريعي ،وشخصيات مقربة من األسير مروان
البرغوثي ،وأعضاء لجنة مركزية في حركة فتح ،و عدد من المحسوبين على دحالن ،وحتى
موظفين كبار في مكتب الرئيس عباس نفسو ،باالضافة ألالف المواطنين من كافة التنظيمات .
وعدد من ىذه الشخصيات كانوا يشعرون أثناء المكالمات أن ىناك شيء غريب و تشويش قد
يكون مراقبة ،ورغم ذلك كانوا يواصلون المكالمة .
وىناك شخصيات لم يتم وقف مراقبتها اال بعد أن تم اعتقالها لدى اسرائيل .
وأذكر ىنا جزء بسيط من الجهات والشخصيات التي يتم مراقبة ىواتف منازلها ،وىواتفهم
المحمولة،قمت باستخراجها من األوراق التي بحوزتي ،ولكن ىناك المئات غيرىم يتم متابعتهم
ومراقبتهم على مدار الساعة ،وىناك أسماء غير معروفة ولكن يتم مراقبة جواالتهم ألنهم اتصلوا
او تلقوا مكالمات من األشخاص المراقبين ،وغالباً في النهاية يتم التعرف عليهم .
وقد ترددت في نشر ىذه األسماء ،ولكن بعد تفكير وجدت أن نشرىا قد يجنبهم الكثير من
المخاطر ،ليتنبو ىؤالء األخوة عند استخدام جواالتهم ،وأيضاً لينبهوا عائالتهم عند استخدام
ىواتفهم المنزلية ،ألن اىتمام وحدة المراقبة لم يقتصر على القضايا السياسية والعسكرية
والمقاومة ،بل يتم التركيز أيضاً على التفاصيل الدقيقة ألمور العائالت ومشاكلها .
في قطاع غزة يتم مراقبة ( اسماعيل ىنية – صالح البردويل – خليل الحيو – توفيق ابو نعيم –
محمود مرداوي –علي عامودي – غازي حمد – أشرف جمعة – مكتب فوزي برىوم  -عبد
السالم صيام – خالد البطش– عبد اهلل ناصر عرار – خالد ابو ىالل  -ماىر مزىر – رباح مهنا
– كايد الغول – جميل مزىر –نافذ عزام – داوود شهاب – خالد البطش  -بهاء ابو العطا -
ماجد ابو شمالة – سفيان زايدة – صالح زيدان ابو ناصر – طالل ابو طريفة – يوسف الخواجا
– خالد الكوعي – خضر حبيب – منذر عزام – سامح السراج – محمد الجماصي – اسماعيل
برىوم – جواد ابو شمالة – سهيل الهندي – احمد بحر – زكريا ابو معمر) .

وفي الضفة الغربية ( ايمن دراغمو – عبد الجابر فقهاء  -عمر الكسواني – أحمد ريان  -ناصر
الشاعر – حسن يوسف دار خليل  -خالدة جرار  -قيس ابو ليلى – رمزي رباح – نهاد حسونة
أبو غوش  -عمر شحاده – ناصر ابو عزيز – زكريا النحاس – بشير الخيري  -عبد اللطيف
غيث – محمود فنون – علي جرادات  -عبلة سعدات – خضر عدنان – ناصر القدوة –
محمود العالول – شحاده مزعل – عارف موسى ابو عطوان – اكرم محمود ثوابتو – ثائر اكرم
غنايم – حازم عوايص – حسن فهد سليمان – خالد ماىر زايد – رامي جمال الجوابره – محمد
يوسف الدايو – محمود زىدي سالمو – ناىي ذيب مناع  -سلطان ابو العينين – محمد
الحوراني – جمال الطيراوي – قدورة موسى  -توفيق الطيراوي –مصطفى البرغوثي – منيب
المصري – رئيس مجلس القضاء سامي صرصور  -مؤسسة تابعة للسيد مصطفى البرغوثي في
مدينة رام اهلل – شامي الشامي  -منزل القيادي األسير مروان البرغوثي وىواتف زوجتو وأبنائو –
جهاد طمليو – ناصر اللحام – حسن خريشو – باالضافة لهوانف العديد من األسرى المحررين
في الضفة الغربية وغزة ) .
وأيضاً طوال شهر نوفمبر وديسمبر  ،2017تم مراقبة ىواتف العشرات من المحامين والقضاة
المشتبو بهم بالتحريض للقيام باحتجاجات واعتصامات بعد قيام ضباط من السلطة باالعتداء على
المحامي محمد حسين في قاعة محكمة نابلس ،وأىم األشخاص الذين تم مراقبتهم ىم:
المحامي نائل الحوح – المحامي جهاد الزعبي – المحامية راوية الزىيري – المحامي محمد
جرار  -رئيس مجلس القضاء عماد سليم – نقيب المحامين جواد عبيدات – المحامي أمجد
الشلو – المحامي سعد عماد سليم – رئيس نادي القضاة أسامة الكيالني – المحامي عماد
عوض – المحامي موسى جرادات ،ورغم أن رئيس مجلس القضاء عماد سليم والمحامي أمجد
الشلو كان لهم محادثات مع اللواء زياد ىب الريح واضح منها أنهم يتواصلون معو ويعملون ضد
االضراب وضد االحتجاجات ،اال أن اللواء طلب وضع ىواتفهم تحت المراقبة في تلك الفترة
حتى يتأكد من صدقهم .
ومع انتهاء االحتجاجات انتهت عملية مراقبة ىواتف المحامين والقضاة ما عدا بعضهم مازال
تحت المراقبة حتى تاريخ مغادرتي للعمل .
وقد تمكنت من تصوير بعض األوراق الخام التي يصدرىا جهاز المراقبة للمكالمات ،وأيضاً بعض

التقارير التي يتم اعدادىا حتى يتم ارسالها لمكتب الرئيس ابو مازن ،بعد العمل قدر االمكان أن

ال تُشير الصياغة أن ىذه المعلومات جاءت من خالل مراقبة الهواتف حتى ال يتم افتضاح األمر

لكثير من الموظفين .

جزء منها حتى يتأكد األخوة أن جواالتهم كانت مراقبة بالفعل ،بينما أتحفظ على نشر
وىنا أنشر ً

عدد كبير من التقارير التي تتضمن أسرار عسكرية وأمنية لكل فصائل المقاومة في غزة،
ولمجموعات في الضفة الغربية .

نموذج من رصد المكالمات أثناء احتجاجات المحامين

جزء من رصد محادثات الفصائل في الضفة والقطاع
 تقرير تم صياغتو بعد االستماع لمكالمة في غزة بين صالح البردويل (حماس) و جميل
مزىر (الجبهة الشعبية) :

 تقرير تم صياغتو بعد رصد مكالمة في غزة بين علي عامودي (مدير مكتب السنوار) و
طاىر النونو( متحدث حماس) :

 تقرير تم صياغتو بعد رصد مكالمة في غزة بين ماجد ابو شمالة (مسؤول تيار دحالن) و
اشرف جمعو( عضو تشريعي) :

 تقرير تم صياغتو بعد رصد اتصاالت ومحادثات بين أعضاء في الكتلة االسالمية –
جامعة بير زيت:

 تقرير تم صياغتو بعد رصد مكالمة في غزة بين اسماعيل ىنية (قائد حماس) و اللواء
سامح ( مخابرات مصرية) :

 تقرير تم صياغتو بعد رصد محادثة في غزة بين غازي حمد (حماس) و عبد السالم صيام
( حماس) :

 تقرير تم صياغتو بعد االستماع لمكالمة في غزة بين ماىر مزىر (الجبهة الشعبية)
وشخص مجهول :

 تقرير تم صياغتو بعد االستماع لمكالمة في غزة بين اسماعيل ىنية (قائد حماس) و خليل
الحيو ( حماس) :

 تقرير تم صياغتو بعد رصد مكالمة من غزة بين توفيق ابو نعيم وبين ضابط في المخابرات
المصرية ،ومكالمة أخرى بين اسماعيل ىنية (قائد حماس) و اللواء سامح ( مخابرات
مصرية) :

 تقرير تم صياغتو بعد االستماع لمكالمة في غزة بين جميل مزىر (الجبهة الشعبية) و
صالح البردويل (حماس):

 تقرير تم صياغتو بعد رصد مكالمة بين اسماعيل ىنية (قائد حماس) و اللواء ىمام
(مخابرات مصرية) :

 تقرير تم صياغتو بعد رصد مكالمة بين شخص يُدعى /خالد ابو ىالل ( حماس) و اللواء
ىمام ( مخابرات مصرية) :

 تقرير تم صياغتو بعد رصد مكالمة بين اسماعيل ىنية و خالد مشعل :

 تقرير تم صياغتو بعد رصد مكالمة بين اسماعيل ىنية و طاىر النونو ( حماس) :

 تقرير تم صياغتو االستماع لمكالمة بين اسماعيل ىنية ( حماس) واألمير تميم :

 تقرير تم صياغتو بعد االستماع لمكالمة بين القسام وضابط في أمن حماس :

وأخيراً أدعو اهلل عز وجل أن أكون قد فعلت الشيء الصحيح بنشري لكل ىذا ،ألن ىدفي
ويشهد اهلل أن يتجنب ىؤالء األخوة وغيرىم المخاطر التي ستلحق بهم وبعائالتهم اذا استمروا
في غفلتهم عما تقوم بو أجهزة األمن الفلسطينية ،واهلل على ما أقول شهيد .
ورسالتي الى اصدقائي وزمالئي السابقين في العمل أن يضعوا مخافة اهلل صوب أعينهم ،وأن
يرفضوا القيام بهذه المهمة القذرة ،و رزقهم و رزق أطفالهم عند رب العالمين .
اللهم اني استغفرك من كل ذنب خطوت اليو برجلي ،أو مددت لو يدي ،وتأملتو ببصري ،أو
أصغيت اليو بأذني ،أو نطق بو لساني  ...و أستغفر اهلل وأتوب اليو .
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاتو
 10يناير 2018

