מרכז המידע למודיעין ולטרור
המרכז למורשת המודיעין )מל"מ(
 27בפברואר 2008

כוחות הביטחון עצרו בשכם ארבעה פעילי
טרור ,שלושה מהם משתייכים לפת"ח/גדודי
חללי אלאקצא ,אשר עסקו בתכנון פיגוע
נקמה נגד ישראל .פעילי הטרור הללו הוחזקו
במעצר בחסות מנגנוני הביטחון של הרשות
הפלסטינית ,אולם בפועל אפשרו להם
המנגנונים לנוע בחופשיות ברחבי שכם
ולעסוק בהכנות לביצוע הפיגוע המתוכנן.1
כללי
כללי
 .1ב 27 -בפברואר עצרו כוחות הביטחון בשכם ארבעה פעילי טרור מבוקשים .שלושה מהם
משתייכים לפת"ח  /תנזים ופעיל נוסף משתייך לחמא"ס .מבוקש נוסף נהרג במהלך מעצרו.
פעילי הטרור הללו עסקו בתכנון פיגוע נקמה על מותו של אחמד מחמד אבראהים סנאכרה,
מפקד פת"ח/גדודי חללי אלאקצא בשכם )שנהרג ע"י כוחות צה"ל בינואר  .(2008המבוקשים
הוחזקו במעצר תחת חסות מנגנוני הביטחון הפלסטינים אך בפועל התאפשר
בחופשיות ברחבי העיר שכם ולעסוק בהכנותיהם למימוש הפיגוע המתוכנן.

לצפייה בסרט לחצו כאן
)דובר צה"ל 27 ,בפברואר(

 1על בסיס דיווח שירות ביטחון כללי.

להם לנוע

2

 .2מעצר המבוקשים ע"י כוחות הביטחון הישראלים המחיש פעם נוספת כי פעילות הטרור
בשכם נמשכת בעוד ש"הסכם המבוקשים" ,שתואם עם מנגנוני הביטחון הפלסטינים ,אינו
נאכף על ידם באופן אפקטיבי .הדבר מאפשר למבוקשי פת"ח להמשיך ולתכנן פיגועי טרור
נגד ישראל בעודם "עצורים" ע"י מנגנוני הביטחון .זוהי עדות נוספת כי הרשות הפלסטינית אינה
ממלאת את מחויבויותיו הביטחוניות במסגרת השלב הראשון של "מפת הדרכים" בעודה מנסה
להפגין מצג שווא של עשייה.

שנהרג
פרטים אודות
פרטים
שנעצרו והפעיל
הטרור שנעצרו
פעילי הטרור
אודות פעילי
והפעיל שנהרג
 .3להלן פרטים אודות ארבעת פעילי הטרור שנעצרו:
א .ואא'ל זכי עיסא מסימי :פעיל בכיר בפתח\ תנזים ,יליד  , 1977תושב מחנה
הפליטים בלאטה .הפעיל שנעצר עסק בייצור חומרי נפץ לצורך הכנת מטענים ששימשו
לביצוע פיגועים כנגד כוחות צה"ל בגזרת שכם  .כמו כן היה מעורב בפיגועי ירי ומטען
רבים .הוא היה בין מתכנני פיגוע הנקמה על מותו של אחמד סנאכרה והסתייע במג'די
צובחי קאסם מברוכ ,פעיל בכיר בזרוע המבצעית של החזית העממית לשחרור פלסטין,
אשר כוחות הביטחון הישראלים ב 23 -בפברואר . 2008
ב .יאסר אסמעיל עבד אל ע'אני סלאם :פעיל בכיר בפתח\ תנזים ,יליד  .1988הפעיל
שנעצר ביצע בתקופה האחרונה מספר פיגועי ירי ומטען באזור שכם .בימים האחרונים
עסק ביחד עם חבריו בתכנון פיגוע הנקמה.
ג.

עלי סעיד תופיק מסאעד :פעיל פתח\ תנזים ,יליד ,1987נכלל ב"הסכם

המבוקשים" .הפעיל שנעצר היה מעורב בתכנון וביצוע פיגועי ירי והנחת מטענים.
ד .אברהים עומר עבד אלחמיד ג'בריל :פעיל חמא"ס ,יליד  ,1987תושב מחנה
הפליטים בלאטה .הפעיל שנעצר היה מעורב בביצוע ירי לעבר כוחות צה"ל במהלך
.2006
 .4במהלך פעילות כוחות הביטחון נהרג אבראהים זכי עיסא מסימי ,פעיל בכיר בפתח\
תנזים ,תושב מחנה הפליטים בלאטה ,שפעל באכוונת פעילי פת"ח ברצועת עזה .הפעיל
שנהרג ,כשהוא נושא נשק ,עסק בגיוס מחבלים לביצוע לפיגוע התאבדות ,בתכנון פיגועי ירי
ובהנחת מטענים .כמו כן הוא היה מעורב בפיגועי ירי לעבר כוחות צה"ל באזור שכם ובפיגוע
הנחת מטען ) 2בספטמבר  (2007נגד ג'יפ צה"ל ,בו נפצעו  2חיילים באורח קל.
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הפלסטינים
הפרת
הסכם המבוקשים
הפרת ""הסכם
המבוקשים"" ע
מנגנוני הביטחון
ע""יי מנגנוני
הביטחון הפלסטינים
פת
ופעילי
"
ח
ופעילי פת"ח
 .5פעילי פת"ח ,שנעצרו ב 27 -בפברואר ע"י כוחות הביטחון הישראלים ,אמורים היו להיות
במעצר תחת חסות מנגנוני הביטחון הפלסטינים .אולם בפועל אפשרו המנגנונים לפעילים
הללו לנוע בחופשיות ברחבי העיר שכם ולהכין פיגוע נקמה נגד ישראל .פעילים אליו,
שחלקם היו כלואים עד ינואר  2008בכלא ג'ניד וברחו משם ,הורשו לעבור ללון בדירה של
מנגנוני הביטחון הפלסטינים ולצאת משם באופן חופשי.
 .6תופעה זאת אינה ראשונה מסוגה .מאז תחילת נובמבר  2007עצרו מנגנוני הביטחון
הפלסטינים מספר פעילי טרור בכירים ,המשתייכים לפת"ח/גדודי חללי אלאקצא ,בשל
מעורבותם העכשווית בפעילות טרור .מנגנוני הביטחון הפלסטינים אפשרו לפעילי הטרור לצאת
במהלך היום מבית הכלא ולהסתובב באופן חופשי בעיר שכם וסביבותיה ,להמשיך בתכנון
וביצוע פעילות טרור ,ולחזור בשעות הלילה ללון בבית הכלא .מעצרם ע"י מנגנוני הביטחון
הפלסטינים לא היווה איפא גורם שמנע פעילות טרוריסטית אלא להפך -הוא היווה
אמצעי להגנה עליהם מפני מעצרם ע"י כוחות הביטחון הישראלים.
.7

דוגמא נוספת לאוזלת ידם של מנגנוני הביטחון בטיפול בפעילי הטרור ניתן למצוא ב21 -

בפברואר ,כאשר ארבע עשר פעילי פת"ח/גדודי חללי אלאקצא ,שהיו משולבים ב"הסכם
המבוקשים" ,נמלטו מכלא ג'ניד שבמערב העיר שכם ,בסיוע הסוהרים .2הפעילים טענו כי
נמלטו מהכלא במחאה על תנאי השהייה הגרועים .לאחר כשלוש שעות שהייה מחוץ לכותלי
הכלא ,חזרו המבוקשים ומושל מחוז שכם הכריז כי "משבר המבוקשים" הסתיים )סוכנות מען,
 24בפברואר( .יצוין כי המבוקשים העצורים בכלא ג'ניד רשאים לצאת באופן שגרתי במהלך
היום לעיר שכם וסביבותיה והם נדרשים לשוב וללון בכלא בשעות הלילה.

הפלסטינית
הרשות הפלסטינית
תגובת הרשות
תגובת
.8

דובר ממשלת סלאם פיאצ גינה את הריגתו של פעיל פתח ע"י כוחות הביטחון הישראלים

ומעצר ארבעה נוספים .הדובר ציין כי "נראה שלא מצאה חן בעיני הצד הישראלי ההיענות
המלאה של אנשי "גדודי חללי אלאקצא" בשכם לתנאי ההרגעה והחנינה ,שהציעה להם
הרשות הפלסטינים ,כדי שישראל תפסיק לרדוף אותם והם יוכלו להשתלב בקהילה  ."...הדובר
קרא להתערבות הקהילה הבינלאומית על מנת להפסיק את הפעילות של ישראל והביע תקווה
פעילי פתח\ גדודי חללי אלאקצא יקיימו התחייבויותיהם לתנאי ההרגעה ,ו"לא ייפלו במלכודת
של האויב" )סוכנות הידיעות ופא 27 ,בפברואר .(2008

 2הפעילים הללו הסגירו עצמם למנגנון הביטחון של הרשות הפלסטינית לפני כחודש וחצי בעקבות מבצע של צה"ל בקסבה
של שכם .במסגרת "הסכם המבוקשים" מיולי  2007הקפיאו כוחות הביטחון הישראלים את פעילות הסיכול שלהם נגד כ170 -
פעילי פת"ח\ גדודי חללי אלאקצא ביהודה ושומרון .זאת בתנאי שיתחייבו לנטוש את דרך הטרור ,יסגירו את נשקם ויעמדו
בסדרת מגבלות במהלך תקופת מבחן ארוכה .ההסכם תואם עם מנגנוני הביטחון הפלסטינים ,שהיו אמורים לסייע באכיפתו.
מרבית המבוקשים שנכללו בהסכם עמדו בתנאיו אולם תרומת מנגנוני הביטחון הפלסטיניים להצלחתו הייתה מוגבלת.
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 .9האני אלכעבי ,מפקד פתח\ גדודי חללי אלאקצא במחנה הפליטים בלאטה ,אמר לסוכנות
"מען" ) 27בפברואר( כי הגדודים יגיבו "תגובה מהירה וכואבת" .הוא הכחיש את האשמות
ישראל בדבר תכנון פיגוע וציין כי הפעילים שנעצרו דבקו ב"הרגעה" ולא עזבו את מטה
המודיעין הצבאי .את יציאתם מהמטה ב 27 -בפברואר תרץ בכך שהיתה נוכחות רבה של כוחות
צה"ל באזור המטה והפעילים חשו שהם שרויים בסכנה.

נספח
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פרסומי
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" .1הסכם המבוקשים" )יולי  -(2007מאזן ביניים ) 14באוקטובר .(2007
" .2האם ובאיזו מידה ממלאת הרשות הפלסטינית את מחויבויותיה הביטחוניות בהתאם למפת
הדרכים? )מאזן ביניים(" ) 10בינואר .(2008
" .3בימים אלה הסתיים השלב השני של "הסכם המבוקשים" )מיולי  ,(2007שנועד לצמצם את
מעגל המעורבים בטרור מקרב פת"ח .שלב זה הסתיים בהצלחה באשר מרבית המבוקשים
)למעלה מ (200-עמדו בתנאיו .תרומת מנגנוני הביטחון הפלסטיניים להצלחת ההסכם הייתה
מוגבלת " ) 11בפברואר .(2008

