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*أحبطت تلك اإلعتقاالت تنفيذ عمليات إرهابية داخل إسرائيل *حزب الله يبذل جهودا حثيثة خالل السنوات املاضية من أجل جتنيد عناصر في 
إسرائيل وفي يهودا والسامرة وقطاع غزة بهدف تنفيذ عمليات إرهابية ضد أهداف إسرائيل *تلقت تلك اخلاليا تعليمات من حزب الله بتنفيذ 

عمليات إطالق نار وعمليات إنتحارية ضد أهداف إسرائيلية. كما تلقت تعليمات بجمع األموال املطلوبة للقيام بأنشطتها

الشاباك: اعتقال خاليا فلسطينية بتهمة االنتماء حلزب الله 
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نتنياهو  ال���وزراء  رئيس  باسم  املتحدث  جندملان،  أوفير  عمم 
"سمح  فيه:  جاء  اإلع��ام،  وسائل  على  بيانا  العربي،  لإلعام 
بالنشر بأن جهاز األمن العام )الشاباك ( قام مؤخًرا مبساعدة 
اإلرهابية  اخل��اي��ا  م��ن  ع��دد  بإعتقال  والشرطة  ال��دف��اع  جيش 
عناصر  ِقبل  من  جندت  التي  الغربية  الضفة  في  الفلسطينية 
حزب الله في لبنان وقطاع غزة من خال الفيسبوك. أحبطت تلك 
اإلعتقاالت تنفيذ عمليات إرهابية داخل إسرائيل. حزب الله يبذل 
أجل جتنيد عناصر  املاضية من  السنوات  جهودا حثيثة خال 
تنفيذ  بهدف  غزة  وقطاع  والسامرة  يهودا  وفي  إسرائيل  في 
عمليات إرهابية ضد أهداف إسرائيلي، إلى جانب ذلك، تلقت تلك 
اخلايا تعليمات من حزب الله بتنفيذ عمليات إطاق نار وعمليات 
إنتحارية ضد أهداف إسرائيلية. كما تلقت تعليمات بجمع األموال 

املطلوبة للقيام بأنشطتها" كما جاء في البيان.
وأضاف البيان: "فيما يلي التفاصيل عن اخلايا اإلرهابية التي 
مت اعتقالها مؤخًرا: 1. خلية إرهابية من منطقة قلقيلية أوعز لها 
بتنفيذ هجوم على دورية عسكرية إسرائيلية: قائد اخللية هو 
وسكان   1980 عام  مواليد  من  هندي،  كمال  مصطفى  املدعو 
قلقيلية، مت جتنيده إلى صفوف حزب الله شهر ديسمبر 2015 
من خال صفحة الفيسبوك "فلسطني احلرة" التي حتتوي على 
دعاية معادية إلسرائيل وداعمة للجهاد. تبني في التحقيق معه أن 
مجنده في حزب الله املدعو بال قد راسله عبر الفيسبوك والحقا 
عبر البريد االلكتروني حيث فتح مصطفى حساب بريد بتعليمات 
كي يستطيعا  تشفير  برنامج  الحقا  له  أرسل  الذي  مجنده  من 
بتجنيد  تعليمات  هندي  وتلقى  بينهما.  سرية  اتصاالت  إج��راء 
عناصر آخرين إلى صفوف اخللية وتنفيذ عمليات إرهابية ضد 
أهداف إسرائيلية مبا فيها عملية إطاق نار على دورية عسكرية 
إسرائيلية في منطقة قلقيلية. وجند هندي العناصر التاليني إلى 

صفوف اخللية وجميعهم من سكان قلقيلية:
ينتمي   ،1994 مواليد  – من  داود  أم��ني  محمد  ماجد  محمد   -

حلماس، ساعد في جتنيد أفراد اخللية اآلخرين.
- طاهر محمد محمود نوفل – من مواليد 1994. زود اخللية 

مبواد لتصنيع العبوات الناسفة.
1995. جمع  – م��ن م��وال��ي��د  أب��و شعيب  إي���اد زه��ي��ر  - إس���ام 

معلومات عن الدوريات العسكرية التي متر في منطقة قلقيلية.
- براء إياد محمد سعيد حماد – من مواليد 1994. ساعد في 

تصنيع العبوات الناسفة.
شرعت هذه اخللية بجمع املعلومات حول الدوريات العسكرية 
على  أف��راده��ا  وت��درب  قلقيلية  منطقة  في  العاملة  اإلسرائيلية 
استخدام بنادق صيد وتصنيع العبوات الناسفة محلية الصنع. 
أن  قبل   2016 يونيو  شهر  أوائ��ل  في  اخللية  أف��راد  اعتقال  مت 
مت  كما  لها.  خططوا  التي  اإلرهابية  العملية  تنفيذ  من  متكنوا 
يهودا"  في  العسكرية  احملكمة  إلى  بحقهم  اتهام  لوائح  تقدين 

كما جاء في البيان.
وتابع البيان: "2. إرهابيون فلسطينيون جندوا على يد عنصر 
حزب الله في قطاع غزة وتلقوا تعليمات بتنفيذ عمليات إطاق نار 
وعملية انتحارية: محمد فايز أبو جديان وهو عنصر تابع حلزب 
الله في قطاع غزة قد جند عبر الفيسبوك عددا من اإلرهابيني في 
يهودا والسامرة الذين تلقوا تعليمات بتنفيذ هجمات. تلقى معظم 
اإلرهابيني من خال عناوين بريد إلكتروني سرية مت اإليعاز لهم 
بفتحها برامج تشفير وذلك من أجل مواصلة عاقاتهم السرية 

مع حزب الله.
فيما يلي التفاصيل:

قرية  وسكان   1980 مواليد  – من  جنم  سيد  ن��واف  أسامة   -
قبان في السامرة. كان أحد مؤسسي احلركة الطابية التابعة 
للجبهة الشعبية – القيادة العامة في يهودا والسامرة. مت جتنيده 
إلى صفوف حزب الله عبر الفيسبوك. تلقى أمواال من حزب الله 
انتحارية في  وتعليمات بتنفيذ عمليات إرهابية مبا فيها عملية 
حافلة إسرائيلية. كما أوعز له بتجنيد إرهابيني آخرين من أجل 
القيام باملزيد من الهجمات اإلرهابية. وكشف جنم أثناء التحقيق 
معه أن املدعو أبو جديان قام بتجنيده وأوعز له بفتح صندوق 
عناصر  مع  اتصال  على  البقاء  أجل  من  سري  إلكتروني  بريد 
برنامج  الحقا  جنم  وتلقى  غ��زة.  وقطاع  لبنان  في  الله  ح��زب 
تشفير من أجل مراسلة عناصر حزب الله في لبنان. ومت اإليعاز 
لنجم بتشكيل خلية إرهابية وبتنفيذ عمليات إرهابية ضد أهداف 
إسرائيلية مبا فيها عملية انتحارية في حافلة إسرائيلية. وتلقى 

جنم 900 دوالر من حزب الله من أجل متويل تلك العمليات".
وجاء ايضا في البيان: "وأفاد جنم أثناء التحقيق معه أنه أقام 

عاقات، مبشاركة املدعو لؤي تيسير علي سامة من 
قطاع غزة، مع يوسف محمد يوسف حجاجرة، وهو 
ينتمي للجبهة الشعبية القيادة العامة في سوريا وبدأ 
العمل على تشكيل خلية إرهابية تابعة لهذا التنظيم في 
السامرة من أجل تنفيذ عمليات إرهابية ضد أهداف 
إسرائيلية. مت اعتقال جنم في يوم 17 مارس 2016 
قبل أن متكن من تنفيذ أي عملية إرهابية ومت تقدمي 
الئحة اتهام بحقه إلى احملكمة العسكرية في يهودا 
في  والنشاط  العضوية  التالية:  باملخالفات  لقيامه 

أموال  وإدخ��ال  العدو  مع  والتخابر  محظور  تنظيم 
العدو إلى الباد.- مؤمن عصام عبد الرحمن نشرتي 
– من مواليد 1994 وسكان مخيم جنني. مت جتنيده 
لصفوف حزب الله عبر الفيسبوك وأوعز له بشراء 
بندقية من طراز م16- وبتنفيذ عملية إطاق نار ضد 
وأفاد  جنني.  قرب  اإلسرائيلي  الدفاع  جيش  ق��وات 
في التحقيق معه أن املدعو أبو جديان قام بتجنيده 
وكان على اتصال هاتفي معه. وأوعز أبو جديان له 
بحذف صورة بروفايله واسمه من الفيسبوك كي ال 

يتم كشف هويته.
- مصطفى علي محمود بشارات – من مواليد 1967 
وسكان قرية طمون. سجن سابقا على خلفية انتمائه 
الله  ح��زب  لصفوف  جتنيده  مت  الشعبية.  للجبهة 
عبر الفيسبوك وأرسلت له تعليمات بتنفيذ عمليات 
إرهابية. كان مجنده أيضا أبو جديان الذي كان يجري 
بريد  صندوق  بشارات  وفتح  هاتفية.  مكاملات  معه 
إلكتروني سري وتلقى فيه برنامج تشفير من أجل 

إقامة اتصاالت مع عناصر حزب الله في لبنان.


