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 الفلسطينية احلكومية املؤسسات تدمير

[.......] 

 االستنتاجات

  هناك نمط ثابت ألعمال اقتحام وتدمير وتخريب متعمدة تمت بصـــورة منهجية
 يف جميع الوزارات التي غطاها التقرير.

 يف معظم احلاالت التي جرت تغطيتها، كان يتم اقتحام الوزارة بعد وقت طويل 
وبذلك فإن التدمير يف األغلبية الســاحقة من احلاالت  -  من نشــوب أي قتال يف رام الله

 كان متعمداً تماماً، ومل ينجم عن اشتباكات عسكرية.

  يف نحو ثلث الوزارات التي أتى التقرير إىل ذكر تفصـــــــــــيالتها، جرت مصــــــــــــادرة
ضــــــــــرار يف الوزارات للوثائق (بما فيها ملفات ورقية وأقراص صــــــــــلبة)، بينما تمثلت األ

 األُخرى بالتدمير املادي احملض، والتخريب املتعمد العام.

  كانت مكاتب الوزراء أهدافاً حمددة جلميع أنواع التدمير املذكورة أعاله، لكنها
كانت بصــــــورة خاصــــــة هدفاً لنوع من التخريب املتعمد يتجاوز جداً التدمير الناجم عن 

وزارات: االقتصــــــــاد والتجارة؛ الصــــــــناعة؛ الزراعة؛ نظر بشــــــــكل خاص اأعمال التفتيش (
 ).الشؤون املدنية

 .كانت املكاتب املالية واإلدارية هي األُخرى أهدافاً حمددة للمصادرة 

  يبـــدو أن مطـــارق ثقيلـــة اســـــــــــتُعملـــت، يف عـــدد من احلـــاالت، يف تـــدمير املعـــدات
االقتصــــــــــــــاد والتجـــارة؛ نظر وزارات: األشـــــــــــغـــال العـــامـــة؛ اواألثـــاث، وحتى املراحيض (

 ).الزراعة

  كانت األضرار البنيوية التي تلحق باملباين تنجم عادة عن استعمال املتفجرات
لفتح األبواب املوصــــــــــــدة. غير أن املتفجرات اســـــــــــتُخدمت، يف عدد من احلاالت، إلحلاق 

نظر بصورة خاصة: وزارة االضرر عمداً بمحتويات مبان مل تكن األبواب فيها موصدة (
 ).تعليم العايل والتعليمال

  إن "الســـــــــــرقــــة اجلزائيــــة"، أو أخــــذ املعــــدات واألموال التي ال قيمــــة لهــــا يف جمع
املعلومات االســـــــــــتخباراتية (بما فيها دفاتر الشـــــــــــيكات اخلاصـــــــــــة بالوزارة)، حدثت يف 

.  نصف احلاالت املوثقة تقريباً
                                                            

)(  :اإلنترنت يف الفلسطيني اإلعالم مركز موقع املصدر:  
  pmc.com/first.html-http://www.palestine 
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  3 اليوم الواقع فيهوفقاً للتقارير الصـــــــــــحافية، توقف القتال يف رام الله بحلول 
 12  نيســــــــــان/أبريل. ومعظم احلاالت التي يغطيها التقرير جرى يف الفترة الالحقة لــــــــــــــــــــــ

  نيسان/أبريل.
.[.......] 



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar/mdf  
 


