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اإجراءات الحتالل

اعتقال وا�صتهداف وانتهاكات

�النتخابات  نتائج  وحملية  وعربية  دولية  عديدة  �أطر�ف  تابعت  كبري  باهتمام 

�الإ�صالمية  �حلركة  فوز  وثبت  �لر�صمية  �لنتائج  �أعلنت  �أن  وما  �لفل�صطينية،  �لت�رشيعية 

حتى �ُصنَّت عليها حرب �صاملة من �لقريب و�لبعيد. وكان لالحتالل �لدور �الأكب يف هذه 

�حلرب، من خالل �الإجر�ء�ت �لتع�صفية �لظاملة، �لتي مل حترتم �إر�دة �ل�صعب �لفل�صطيني 

حينه  يف  �لفل�صطينية  لل�صلطة  قدمها  �لتي  �لوعود  من  بالرغم  �لديوقر�طي،  وخياره 

باحرت�م �لعملية �النتخابية و�ملو�فقة على �إجر�ئها، بل كان متابعاً لها ومر�قباً الأحد�ثها، 

و�ن�صحب من بع�ص �حلو�جز �لع�صكرية لتمكني �لناخبني و�ملر�صحني و�ملر�قبني ورجال 

�الأمن �لفل�صطينيني من �لعبور بهدف ت�صهيل �لعملية �النتخابية... . 

�النتخابات  جتري  �أن  قبل  ومر�صحيها  �الإ�صالمية  �حلركة  على  �حلرب  هذه  بد�أت 

على  للحركة  �لتابعة  �لعامة،  �النتخابات  جلنة  �أع�صاء  معظم  باعتقال  وذلك  نف�صها، 

م�صتوى �ل�صفة �لغربية، قبل �النتخابات بحو�يل �صهرين. ثم قام �الحتالل باعتقال عدد 

من  �الإ�صالمية؛  �حلركة  عن  تر�صحهم  و�ملتوقع  �ملفرت�صني  �الأكفاء  �ملر�صحني  من  كبري 

�حلركة  قائمة  عن  �الأول  �ل�صحفي  �ملوؤمتر  خالل  ومن  �أعلن  �لذي  غز�ل  حممد  د.  �أمثال 

بهدف  �ملعروف،  �الإ�صالمي  �ل�صاعر  �لدين  نا�رش  ود.  �النتخابات،  خلو�ص  �الإ�صالمية 

حرمان �حلركة من هذه �لكفاء�ت، بل و�عتقال من �أعلن عن تر�صيحه �أ�صالً مثل د. عمر 

عبد �لر�زق وغريه، من �أجل �إرباك �حلركة وزعزعة موقفها. 

وجنوده  �الحتالل  من  و�ملالحقات  �مل�صايقات  بد�أت  مبا�رشة  �النتخابات  وبعد 

كما  �لع�صكرية،  �حلو�جز  على  طويلة  ل�صاعات  توقيفهم  خالل  من  �لفائزين،  لالأع�صاء 

ح�صل مع كاتب هذه �ل�صطور، حني �أوقفوه على �أحد �حلو�جز وفت�صوه وفت�صو� �صيارته 

�خلا�صة تفتي�صاً دقيقاً، و��صتعانو� بالكالب �لبولي�صية الأجل ذلك. وكما ح�صل مع �لنائب 

�ل�صيخ حامد �لبيتاوي يف �أثناء عودته من �الأردن حيث كان يعالج، حني �أوقفوه على �أحد 

ل�صاعات طويلة بهدف حرمانه من  �أريحا، و�حتجزوه  �لع�صكرية قرب مدينة  �حلو�جز 

ح�صور جل�صة منح �لثقة للحكومة �لعا�رشة. 
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هذه �الإجر�ء�ت كانت جتب �لنو�ب �لقادمني �إىل مدينة ر�م �هلل من �ملحافظات �الأخرى 

�أو  �العتقال  يتجنبو�  حتى  �أحياناً،  �الأقد�م  على  و�صري�ً  بعيدة  تر�بية  طرق  �صلوك  على 

�مل�صاءلة �أو �لتاأخري، فكثري�ً ما كان هوؤالء �لنو�ب ي�صلون مدينة ر�م �هلل وثيابهم قد عالها 

�لرت�ب و�لغبار ب�صبب �صلوكهم تلك �لطرق �لرت�بية. ثم ��صطر �لنو�ب ال�صتئجار �صقق 

الإعاقات  جتنباً  للمجل�ص  �لعامة  �الجتماعات  �أيام  فيها  لل�صكن  �هلل  ر�م  مدينة  يف  �صكنية 

�لتيار�ت  من  �لنو�ب  زمالئنا  معظم  كان  نف�صه  �لوقت  يف  �أنه  علماً  و�إجر�ء�ته.  �الحتالل 

�الأخرى يحملون بطاقة �لـ“يف �آي بي” V.I.P لل�صخ�صيات �ملهمة و�لتي متكنهم من �لتنقل 

و�جتياز �حلو�جز �لع�صكرية بحرية تامة ودون �أّي عو�ئق �أو تاأخري!!

�خلارج،  �إىل  �ل�صفر  من  جميعاً  �الإ�صالميني  �لنو�ب  منعت  �الحتالل  �صلطات  �أن  كما 

�إعادته،  يتم  �الأردن  باجتاه  �لكر�مة(  )معب  �لوحيد  �ملعب  عب  �ل�صفر  يحاول  من  وكّل 

ما  وهذ�  حمر�ء،  دبلوما�صية  �صفر  جو�ز�ت  يحملون  �لنو�ب  هوؤالء  �أن  من  �لرغم  على 

�أّي  �إبد�ء  �أعادوين عن ذلك �ملعب دون  2011 حني  �آذ�ر/ مار�ص  ح�صل معي �صخ�صياً يف 

�أ�صباب. وقد ر�أيت يف �أثناء وقويف على �ملعب بع�ص زمالئي �لنو�ب من حزب �ل�صلطة وهم 

ي�صتقلون �صيار�ت خا�صة ويدخلون من بو�بات خا�صة عب ذلك �ملعب، دون �أّي �إعاقة، 

بي”  �آي  �لـ“يف  بطاقات  يحملون  الأنهم  وذلك  �الآخرين،  �مل�صافرين  لباقي  ومتجاوزين 

فقلت يف نف�صي: �صبحان �هلل!!

�لدويل  و�ملجتمع  �الحتالل  فر�صه  �لذي  و�ملايل  �ل�صيا�صي  �حل�صار  نن�صى  وال 

�النتخابات  بعد  و�الأهلية  �حلكومية  وموؤ�ص�صاته  �لفل�صطيني  �ل�صعب  على  و�الإقليمي 

�حلكومة  و�إ�صقاط  �جلديد  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  �إف�صال  بهدف  مبا�رشة  �لت�رشيعية 

على  �خلناق  ت�صييق  يف  كبري  دور  له  كان  �لذي  �حل�صار  هذ�  عنه،  �ملنبثقة  �لعا�رشة 

قطع  وخ�صو�صاً  خا�ص،  ب�صكل  �الإ�صالمية  و�حلركة  عام  ب�صكل  �لفل�صطيني  �ل�صعب 

�ل�صفة  �الأمنية يف  �الأجهزة  ��صتغلته  �لذي  و�لع�صكريني،  �ملدنيني  �ملوظفني  �لرو�تب عن 

وغزة لتبير �لفلتان �الأمني �لكبري، و�لذي �نتهى باالأحد�ث �ملوؤ�صفة يف غزة يف حزير�ن/ 

يونيو 2007 كما هو معلوم.

وفيما يلي �أهم �الإجر�ء�ت �الأخرى �لتي قام بها �الحتالل �صّد �لنو�ب �الإ�صالميني يف 

هذه �ملرحلة:
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1. االختطاف اجلماعي للنواب:

كان �لعقاب �الأكب يف قيام �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �لغا�صم يف منت�صف ليلة 2006/6/29 

بحملة �عتقاالت و��صعة، �صملت معظم نو�ب �حلركة �الإ�صالمية ومعظم وزر�ء �حلكومة 

�ملجل�ص  مكاتب  ومدر�ء  بلديات  روؤ�صاء  �أي�صاً  �صملت  كما  �لغربية،  �ل�صفة  يف  �لعا�رشة 

يف  عملو�  و�لذين  �لفاعلني  وبع�ص  �لوزر�ء،  مكاتب  ومدر�ء  �ملحافظات  يف  �لت�رشيعي 

بعد  �أي  �ليوم  هذ�  يف  �لظهر  قا�صمة  فكانت  �الإ�صالمية.  للحركة  �النتخابية  �حلمالت 

ت�صكيل  من  فقط  �صهور  ثالثة  وبعد  �النتخابات،  يف  فوزهم  على  فقط  �صهور  خم�صة 

�حلكومة �لعا�رشة ونيلها �لثقة من �ملجل�ص �لت�رشيعي، وغيبهم �الحتالل بعد ذلك خلف 

�لق�صبان �صنو�ت عديدة عقوبة لهم على فوز �حلركة �الإ�صالمية يف �النتخابات. و��صتغل 

من  م�صرتكة  جمموعة  يد  على  �صاليط  جلعاد  �ل�صهيوين  �جلندي  �أ�رش  عملية  �الحتالل 

�ملقاومني �لتابعني لكتائب �لق�صام وغريهم يف غزة، فيما عرف بعملية �لوهم �ملتبدد، و�لتي 

�ل�رشعيني  ونو�به  �لفل�صطيني  �ل�صعب  على  �حلرب  الإعالن  فر�صة  �الحتالل  فيها  ر�أى 

وحما�صبتهم على خيارهم �لديوقر�طي. 

ثم عر�ص �الحتالل هوؤالء �لنو�ب و�لوزر�ء ومن معهم على حماكم ع�صكرية هزلية، 

لعلها  بل   ،1948 �صنة  منذ  �لفل�صطيني  �ل�صعب  لها  تعر�ص  �صيا�صية  حماكمات  �أكب  ُتعدُّ 

با�صتهز�ء:  لنا  يقولون  �لق�صاة  كان  كله.  �لعامل  يف  �حلجم  بهذ�  �صيا�صية  حماكمات  �أكب 

�أطلقو� �رش�ح �الأ�صري جلعاد �صاليط Gilad Shalit نفرج عنكم فور�ً!! 

�لنطق باحلكم �جلائر  �لهزلية حو�يل �صنتني ون�صف، قبل  �ملحاكم  و��صتمرت هذه 

�صنو�ت  ثالث  ونحو  فعلياً،  حب�صاً  �صهر�ً  و57   40 بني  ما  تر�وحت  ملدد  باحلب�ص 

�إرهابية”  لـ“منظمة  دعمهم  بحجة  وزير  �أو  نائب  كّل  على  �لتنفيذ  وقف  مع  �أخرى 

�لتغيري و�الإ�صالح  �الإ�صالمية )حما�ص(، من خالل عملهم يف كتلة  �ملقاومة  هي حركة 

قبل  ومن  �الحتالل،  قبل  من  ع�صكري  بقر�ر  حمظورة  �الأخرى  هي  �أ�صبحت  �لتي 

�النتخابات  يف  �لفوز  هي  �الأحكام  لهذه  �حلقيقية  و�لتهمة  �لع�صكرية.  حماكمه 

لنز�هتها  �صهد  و�صفافة  نزيهة  �نتخابات  يف  �لفل�صطيني  �ل�صعب  ثقة  ونيل  �لت�رشيعية 

�لعامل كله، و�صمح �الحتالل نف�صه باإجر�ئها ومر�قبتها. وهكذ� تكون دولة �الحتالل 

�لقانون  �لتي حتافظ على  �الأو�صط، و�لدولة  �ل�رشق  �ملزعومة يف  �لديوقر�طية  و�حة 

�الإن�صان!! وحترتم مبادئ حقوق 
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من  ويعانون  �ل�صن  كبار  من  كانو�  و�لوزر�ء  �لنو�ب  هوؤالء  معظم  �أن  وب�صبب 

يف  خا�صة  م�صاعفة،  �ل�صجون  �إد�رة  �إجر�ء�ت  ب�صبب  معاناتهم  كانت  خمتلفة  �أمر��ص 

�لق�صوة  �لع�صكرية يف ظروف غاية يف  �ملحاكم  �إىل  �ل�صجون و�قتيادهم  �لتنقل بني  �أثناء 

و�ل�صدة.

ففي �أيام �ل�صيف �حلارة كانو� يقيدوننا يف �أيدينا و�أرجلنا منذ �ل�صباح وحتى �مل�صاء، 

 فقط، وال يوجد فيها تهوية، وهي مغلقة 
2
ويح�رشوننا يف زنازين �صيقة حجمها 3.5 م

�أو ثمانية �أ�رشى، ولكنهم كانو� يح�رشون  من كّل �جلهات، وال تت�صع يف �الأ�صل ل�صبعة 

�ل�صباح  من  �لزنازين  هذه  يف  ونبقى  �هلل،  �إال  ق�صوتها  يعلم  ال  ظروف  يف  نائباً،   14 فيها 

وحتى �مل�صاء. ويف �أثناء ذلك ينتهي �الأوك�صجني من هذه �لزنز�نة، ويبد�أ �لعرق يت�صبب 

�الأوك�صجني،  نق�ص  ب�صبب  زرقاء  �لوجوه  وت�صبح  ثيابنا،  يبل  حتى  �جلميع  من  ب�صدة 

�ملحاكم  هذه  �إىل  للذهاب  �أجُلئنا  �أننا  علم  فاإذ�  �لبع�ص.  لدى  �لوعي  فقد�ن  �إىل  ذلك  و�أدى 

ع�رش�ت �ملر�ت، و�لبع�ص جتاوز �ل�صبعني مرة، كما ح�صل مع رئي�ص �ملجل�ص �لت�رشيعي 

د. عزيز دويك ووزير �ملالية يف �حلكومة �لعا�رشة د. عمر عبد �لر�زق، ويف كّل مرة تتكرر 

�لنو�ب و�لوزر�ء خلف  �لتي عاناها هوؤالء  لَعلِْمنا حجم �ملعاناة  �ملاأ�صاة و�ملعاناة نف�صها، 

�لق�صبان!!

من  �ألو�ن  �إىل  �عتقالهم  �أثناء  يف  تعر�صو�  و�لوزر�ء  �لنو�ب  هوؤالء  �أن  �إىل  باالإ�صافة 

�لعذ�ب و�لقهر وتعمد �الإذالل... �أذكر من ذلك حني كانو� ينقلوننا من �صجن �إىل �آخر بني 

�صمال فل�صطني وجنوبها، وهم حمتارون يف �أّي �صجن يلقون بنا فيه، وكنا مقيدي �الأيدي 

و�الأرجل ل�صاعات طويلة يف و�صيلة �لنقل )�لبو�صطة(، وهي مغلقة من كّل �جلو�نب، ومتالأ 

جدر�نها وكر��صيها �أ�رش�ب �ل�رش��صري و�حل�رش�ت �لتي ال ن�صتطيع دفعها عن �أنف�صنا، 

ثقوب  �إال  نو�فذ  لها  يوجد  وال  جنباتنا،  من  تنحت  حديدية  مقاعد  على  جال�صون  ونحن 

�أحد  وقف  �حلالة،  هذه  على  ونحن  �ل�صفر  من  �صاعات  وبعد  �ملركبة،  �أعلى  يف  �صغرية 

فر�آه  �خلارج،  �إىل  �ل�صغرية  �لثقوب  هذه  خالل  من  لينظر  �لعا�رشة  �حلكومة  يف  �لوزر�ء 

�أحد �حلر��ص �ليهود من فرقة نح�صون Nahshon Unit و�صاح به: �إجل�ص يا �بن... �أنت 

�إجل�ص و�إال بعمل... باألفاظ ال يكنني ذكرها، مما �صبب لنا جميعاً �حلرج �ل�صديد  يا... 

و�ل�صعور بالقهر و�الإذالل.
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له  تعر�ص  ملا  ب�صيط  مثال  وهو  لالعتقال،  �الأوىل  �الأيام  يف  �حلدث  هذ�  كان 

تعاىل:  بقوله  ذّكرنا  و�لذي  �لفرتة،  تلك  يف  �لظاملة  �ل�صجون  هذه  يف  و�لوزر�ء  �لنو�ب 

ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  چۈ 
ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائائ  ى  ى  ې  ې  ې 

.)186 ۆئ ۆئچ )�صورة �آل عمر�ن: �الآية 

2. اإجراءات �شّد رئي�س املجل�س الت�رشيعي الفل�شطيني:

�لر�ئدة  �لديوقر�طية  �لتجربة  �إجها�ص  على  �الحتالل  �إ�رش�ر  و��صحاً  �أ�صبح  لقد 

حني  �لفل�صطيني  �ل�صعب  حلقوق  وتنكره  همجيته  يف  ذلك  وجتلى  �لفل�صطيني،  لل�صعب 

�ل�صعب  �أول �نتخابات حقيقية لهذ�  �لفل�صطينية �ملنتخبة يف  قام باعتقال رموز �ل�رشعية 

وعلى ر�أ�صهم رئي�ص �ملجل�ص �لت�رشيعي د. عزيز دويك �لذي تعر�ص ملا تعر�ص له �صائر 

للبملان  كرئي�ص  �العتباري  لو�صعه  مر�عاة  دون  وحتقيق،  وتعذيب  �عتقال  من  �لنو�ب 

�لفل�صطيني، �أو ل�صنه �ملتقدم، �أو ملكانته �لعلمية و�الأكاديية كونه بروفي�صور�ً يف تخطيط 

وظّل  �الحتالل،  قو�ت  قبل  من   2006/6/29 يف  �لدكتور  �عتقل  فقد  و�جلغر�فيا.  �ملدن 

معتقالً ملدة ثالث �صنو�ت، حيث �أفرج عنه يف 2009/6/23. 

بطيئاً، وذلك حني و�صعوه يف  �إذالله وقتله قتالً  �إنهم متادو� يف تعذيبه وحماولة  بل 

عوفر  �صجن  يف  كانت  �لكثرية  حماكماته  �أن  مع  �لد�ئم،  لالحتجاز  كمكان  جمدو  �صجن 

بعيد�ً عن مكان �حتجازه، ومل ي�صعوه يف �صجن عوفر عند زمالئه من مدينة �خلليل. ومن 

�ملعلوم �أنه يف كّل حماكمة كان ي�صطر �لدكتور لل�صفر ثالثة �أيام �أو خم�صة �أيام متو��صلة 

�أن د. عزيز خرج  �آنفاً، فاإذ� علمنا  يف و�صيلة �ل�صفر )�لبو�صطة( �صيئة �ل�صيت كما ذكرنا 

�أقل من �صنتني كما �صبق ذكره، لر�أينا حجم  �أكرث من �صبعني مرة يف  يف هذه �لبو�صطات 

�ملعاناة و�لعذ�ب �لذي تعر�ص له خالل هذ� �الحتجاز. 

�لدكتور  �صحة  �عتالل  �إىل  �ملتو��صلة  و�ملعاناة  �ل�صعبة  �لظروف  هذه  �أدت  وقد 

و�نت�صار عدد من �الأمر��ص �ملزمنة يف ج�صمه، مثل مر�ص �ل�صكري و�رتفاع �صغط �لدم. 

وقد �صارحنا �أنه قبل �عتقاله كان ال ياأخذ �أّي نوع من �الأدوية �أو �لعالج، ويف �أثناء �صجنه 

هذ� �أ�صبح ي�صطر الأخذ حفنة من �الأدوية يومياً. لقد كنا نحزن لو�صع د. عزيز يف �أثناء 

م�صنية  �صفر  رحلة  من  �أحياناً  ياأتي  كان  عندما  خا�صة  جمدو،  �صجن  يف  عندنا  وجوده 
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�أيام من �ل�صفر �مل�صني وهو مرهق وتظهر  من �صجن عوفر م�صاًء بعد ثالثة �أو خم�صة 

�إلينا يف �لق�صم، وقبل  �أقل من �صاعتني من و�صوله  عليه عالمات �الإنهاك و�لتعب، وبعد 

�أخرى،  �إىل �صجن عوفر مرة  ر�جع  �أنه غد�ً �صباحاً  ليخبه  �ل�صجان  ياأتي  �أن ي�صرتيح، 

�أيام �أخرى من �ملعاناة  �أو خم�صة  حل�صور جل�صة حماكمة �أخرى يف رحلة ت�صتمر ثالثة 

و�لقيود و�ل�صال�صل و�لزنازين �لعفنة يف �صجن �لرملة وزنازين �صجن عوفر... وهكذ�.

مل  �صنو�ت،  ثالث  ��صتمرت  �لتي  �حلكم  فرتة  �نتهاء  عند  �لدكتور  عن  �الإفر�ج  وبعد 

يكث يف �حلرية �إال قليالً حتى مّت �عتقاله مرة �أخرى �أ�صوة بزمالئه نو�ب �ل�صفة و�حلكم 

�لع�صكري وحماولة �ختطاف  �لعمل  �إياه بامل�صاركة يف  �الإد�ري، متهمني  عليه باالعتقال 

جنود �إ�رش�ئيليني!! وهي تهم و�هية، �لهدف منها تبير �حتجازه خلف �لق�صبان وعدم 

متكينه من ممار�صة �أّي ن�صاط �أو عمل يخ�ص �لبملان، �أو خدمة �صعبه �لذي منحه �لثقة 

وبغالبية كبرية يف �النتخابات. 

ويف �أثناء �حتجازه �الإد�ري �الأخري، �أ�صيبت زوجته مبر�ص �ل�رشطان �لذي تف�صى يف 

جميع �أنحاء ج�صمها، ومل يكن ذلك كافياً الإقناع �الحتالل ب�رشورة �الإفر�ج عن �لدكتور 

ليقف �إىل جانب زوجه �ملري�صة، �لتي كانت بحاجة ما�صة لوجود زوجها �إىل جانبها يف هذه 

�لظروف �لع�صيبة. وما يز�ل �لدكتور حتى �الآن )2012/6/25( حمتجز�ً خلف �لق�صبان 

.
1
دون ذنب �أو جريرة �صوى فوزه يف �النتخابات �لت�رشيعية

 وهكذ� مل ي�صلم �أحد من �لنو�ب يف �ل�صفة �لغربية من �إجر�ء�ت �الحتالل ومالحقاته 

�ملتو��صلة طو�ل هذه �لفرتة، حتى رئي�ص �ملجل�ص �لت�رشيعي، �لذي �نتخب مرتني: مرة من 

قبل �ل�صعب �لفل�صطيني بفوز �صاحق يف �نتخابات حرة ونزيهة، ومرة من قبل �لغالبية 

�ل�صاحقة من جممل عدد �لنو�ب �لفائزين يف تلك �النتخابات ليكون رئي�صاً عليهم. و�لذي 

كان من �ملفرت�ص �أن يتمتع بح�صانة خا�صة ز�ئدة عن باقي �لنو�ب، كونه رئي�صاً للبملان 

�لفل�صطيني، ونائباً لرئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية، ورمز�ً لل�رشعية �لفل�صطينية �مل�صلوبة.

وهنا ن�صجل وبكل �أ�صف موقف �ل�صلطة �لفل�صطينية �ل�صلبي بل و�لعد�ئي �أي�صاً. ففي 

�لوقت �لذي ُتعدُّ فيه هذه �لتعديات و�النتهاكات �صّد �ل�رشعية �لفل�صطينية جر�ئم حرب، 

رئي�ص  عن  للدفاع  �صعبية  �أو  ر�صمية  �إجر�ء�ت  �أّي  تتخذ  مل  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �أن  جند 

�ل�رشطان  مبر�ص  �إ�صابتها  نتيجة  ذلك  بعد  زوجته  وتوفيت   .2012/7/19 يف  عزيز  �لدكتور  عن  �الإفر�ج  مّت   
1

رحمها �هلل وجز�ها عن �صبها و�حت�صابها خري �جلز�ء.
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الأّي  ت�صتِك  ومل  عنه،  باالإفر�ج  �ال�رش�ئيلي  �الحتالل  تطالب  ومل  �لفل�صطينية،  �ل�رشعية 

جهة دولية �صّد �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، حتى �إنها مل حترك �صاكناً بال�صجب و�ال�صتنكار، 

�أو جمرد تعيني حمام للدفاع عن �لدكتور وباقي �لنو�ب كما تفعل د�ئماً مع نو�ب حركة 

للمحامني  �لدوالر�ت  �آالف  مئات  وينفقون  �الحتالل،  يد  على  يعتقلون  �لذين  فتح 

تقوم  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  يف  �الأمنية  �الأجهزة  �إن  بل  عنهم.  للدفاع  �لكبار  �الإ�رش�ئيليني 

�أثناء �ختطاف رئي�صه يف  �لفل�صطيني يف  �لت�رشيعي  مبالحقة مدير مكتب رئي�ص �ملجل�ص 

�صجون �الحتالل، وتقوم باعتقاله وتعذيبه و�لتحقيق معه، وحتاول �إجباره على تقدمي 

��صتقالته كمدير ملكتب �لدكتور، وتقوم كذلك باعتقال وتعذيب ومالحقة جميع �ملوظفني 

�لتابعني للنو�ب �الإ�صالميني يف �أثناء �ختطاف م�صوؤوليهم يف �صجون �الحتالل، كما �صيتم 

تو�صيحه الحقاً. 

د. عزيز الدويك رمز ال�رشعية الفل�شطينية خلف ق�شبان االحتالل

3. االعتقال االإداري:

�لتجربة  مع  �لتعامل  يف  وهمجيته  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �أهد�ف  على  �لتاأكيد  جاء 

�لديوقر�طية �لفل�صطينية �لر�ئدة، ومنعاً لتحقيق �أّي �إجناز�ت على �الأر�ص لنو�ب �ل�صعب 

�لفل�صطيني، من خالل �إعادة �العتقال للنو�ب ولهيئات مكاتبهم وذويهم مر�ر�ً وتكر�ر�ً 

وبدون �صبب. 
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�أو�خر  يف  بيانه  �صبق  كما  �ملقررة  �الأحكام  مدة  �نتهاء  عند  �رش�حنا  �أطلق  �أن  فبعد 

�صنة 2009، مل ي�ص على �لكثري منا ب�صعة �أ�صهر يف �حلرية حتى �أعاد �الحتالل �ختطافنا 

ثانية ليحكم علينا هذه �ملرة بال�صجن �الإد�ري �صتة �صهور �أو �أربعة، تتجدد تلقائياً كلما 

�أنهم ال ي�صتطيعون  �الإنتهاء، وذلك على خلفية ملفات �رشية يّدعون  �أو�صك �حلكم على 

جاهزة  حجة  وهي  للخطر،  �ملعلومة  م�صدر  يعر�ص  يزعمون  كما  ك�صفها  الأن  ك�صفها، 

ينتهي  متى  �أحد  يعرف  وال  تهمة.  بدون  �لق�صبان  خلف  �إبقاءه  �الحتالل  يود  من  لكل 

هذ� �العتقال �الإد�ري. فاأنا )يف �أثناء كتابتي لهذه �لدر��صة( ومعي �أكرث من ع�رشين نائباً 

حمكومني باالإد�ري يف �صجن �لنقب �ل�صحر�وي ويف غريه من �ل�صجون، مل نكن ندري 

. و�ل�صبب �حلقيقي مرة �أخرى هو ع�صويتنا يف �ملجل�ص �لت�رشيعي 
2
متى �صيطلق �رش�حنا

وفوزنا يف �النتخابات �لنيابية �صنة 2006.

حممود  د.  �لنائب  للزميل  �لع�صكري  �لقا�صي  �رشح  �لع�صكرية  �ملحاكم  �إحدى  يف 

�الأمني  �لتن�صيق  هو  �الإد�ري  �عتقاله  �صبب  باأن  �لت�رشيعي،  �ملجل�ص  �رّش  �أمني  �لرحمي، 

مع �ل�صلطة �لفل�صطينية، و�أن �ل�صلطة ال تريده يف �خلارج، ب�صبب ح�صانته �لبملانية �لتي 

متنعهم من �عتقاله لدى �الأجهزة �الأمنية �لفل�صطينية. و�رشح �ملدعي �لعام �لع�صكري يف 

منا�صبة �أخرى للزميل �لنائب �أنور �لزبون يف �إحدى �ملحاكم �لع�صكرية �أن �عتقاله �الإد�ري 

�أمام  �لقا�صي  قال  حني  �صخ�صياً،  معي  حدث  ما  وكذلك  �لنيابية.  ع�صويته  ب�صبب  هو 

�ملحامي �خلا�ص �أن كون هذ� �الأ�صري ع�صو�ً يف �ملجل�ص �لت�رشيعي �صيكون له �أثر يف قر�ر 

�حلكم عليه.

�صعبنا،  �أبناء  �الإيقاع بني  د�ئماً  �لذي يحاول  �الحتالل  �صهاد�ت من  �أن هذه  �صحيح 

و�لتي ينبغي لنا �أن نتعامل معها بحذر �صديد، �إال �أن و�قع �حلال و�لظروف �ملو�صوعية 

توؤكد هذه �ل�صهاد�ت، وال �أدل على ذلك من جتاهل �ل�صلطة �لفل�صطينية لهذ� �مللف، وعدم 

قيامها باأي �إجر�ء �صده، حتى جمرد �لتنديد �الإعالمي به، ومل تعنّي �أّي حمام للدفاع عن 

هوؤالء �لنو�ب كما تفعل مع نو�ب �آخرين من “حزب �ل�صلطة” عندما ُيْعتَقلون. بل �إن كّل 

ت�رشفات �ل�صلطة وقادتها، مبا فيهم رئي�صها، مع هذ� �مللف توؤكد �أنها �صعيدة جد�ً بهذه 

�العتقاالت وهذه �الأحكام. 

2012/6/25، بعد �صنة كاملة من �العتقال �الإد�ري، بقر�ر من �ملحكمة  �أفرج عني بحمد �هلل ب�صكل مفاجىء يف   
2

�لعليا. لكن �صيف �العتقال يبقى م�رشعاً على رقابنا يف �أي حلظة ب�صبب �أو بدون �صبب.
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وما ز�ل �صيف �العتقال �الإد�ري م�رشعاً فوق روؤو�ص �لنو�ب �الإ�صالميني جميعاً بعد 

�الإفر�ج عنهم، يالحق حتركاتهم ون�صاطاتهم وعالقاتهم، حتى �الجتماعية منها، بحيث 

يتم �إعادة �أّي نائب �إىل �ل�صجن و�حلكم عليه باالعتقال �الإد�ري يف �أّي حلظة ير�ها �الحتالل 

�لفل�صطيني، ودون مر�عاة  �ل�صعب  لغالبية  منا�صبة، دون مر�عاة حل�صانتهم ومتثيلهم 

�ل�صفة  يف  جميعاً  �ملحررون  �لنو�ب  ويعي�ص  �الإن�صان.  حقوق  وقو�نني  �لدولية  للقو�نني 

�لغربية هذ� �لهم �ملتو��صل؛ ينتظرون حلظة هجوم خفافي�ص �لليل على بيوتهم و�أهلهم 

الإعادة �ختطافهم من جديد و�حلكم عليهم بهذ� �العتقال �الإد�ري �ملقيت.

ق�صينا  �أننا  طويلة:  ول�صنو�ت  �الحتالل  يد  على  �ملتكررة  �العتقاالت  لهذه  و�لنتيجة 

معظم فرتة واليتنا �لنيابية خلف �لق�صبان، دون �أن نتمكن من ممار�صة عملنا �لطبيعي 

يف �ملجل�ص �لت�رشيعي، ودون �أن نتمكن من تنفيذ �أغلب �لوعود �لتي وعدنا �لناخبني بها يف 

بر�جمنا �النتخابية. وت�صببت هذه �الإجر�ء�ت �الحتاللية يف تعطيل هذ� �ملجل�ص �لت�رشيعي 

�أو  �الأبو�ب يف وجوهنا،  �ملدة. فاملجل�ص منذ فوزنا مو�صد  �لغربية طو�ل هذه  �ل�صفة  يف 

هو يف حالة موت �رشيري عد� عن �الأ�صهر �لثالثة �الأوىل من �صنة 2006 بعد �النتخابات 

مبا�رشة. 

4. اقتحام االحتالل للمكاتب النيابية:

�لنيابية:  �ملكاتب  �قتحام  من  �الإ�رش�ئيلي  لالحتالل  �ملعلن  وغري  �ملعلن  �لهدف  كان 

ومدر�ء  وذويهم  للنو�ب  �لتهم  لتلفيق  �أ�صا�صاً  تكون  قد  ومو�د  �أدلة  على  �حل�صول 

�أجل  من  وذلك  �الآخر،  �لبع�ص  وحماكمة  �عتقال  و�إعادة  �لبع�ص  وحماكمة  مكاتبهم، 

خدمة �أهد�فه �لتي مّت حتديدها �صابقاً، حيث تعر�صت معظم مكاتب �لنو�ب �الإ�صالميني 

يف �ل�صفة �لغربية �إىل �القتحام و�العتد�ء من قبل قو�ت �الحتالل، و�إىل م�صادرة �أجهزة 

�أّي �صيء منها  �مللفات و�الأور�ق �ملهمة و�ملمتلكات، ومل يعيدو�  �حلا�صوب و�لعديد من 

حتى �الآن )حزير�ن/ يونيو 2013(.

حظه  �صلفيت  يف  �لر�زق  عبد  عمر  د.  وبني  بيني  �مل�صرتك  �لنيابي  ملكتبنا  وكان 

�عتقل فيها  �لتي  �لليلة نف�صها  2011/1/11، يف  ليلة  �العتد�ء�ت. ففي منت�صف  هذه  من 

�حتاللية  ع�صكرية  قوة  هاجمت  �ل�صابق،  �رش�حه  �إطالق  بعد  �لثالثة،  للمرة  عمر  د. 

وقلبها  حمتوياته  بجميع  و�لعبث  باملعول  �خلارجية  بو�بته  بتحطيم  وقامت  �ملكتب 



38

الدميوقراطية الزائفة واحل�سانة امل�سلوبة

�لعمل  تخ�ص  مهمة  عديدة  وملفات  �حلا�صوب  جهازي  وم�صادرة  عقب،  على  ر�أ�صاً 

�لنيابي، و�أور�ق كثرية.

�لتي  �لنيابية  �ملكاتب  هذه  على  قلوبهم  مالأ  �لذي  �حلقد  بحجم  فوجئنا  �ل�صباح  ويف 

�الأمنية  �الأجهزة  �أن  علماً  �خلا�صة.  و�حل�صانة  باحلماية  حتظى  �أن  �ملفرت�ص  من  كان 

ومل  و�لنو�فذ،  �جلدر�ن  خلف  ومن  خفّي  طرف  من  يحدث  ما  تر�قب  كانت  �لفل�صطينية 

تقم بعمل �أّي �صيء وال حتى باالحتجاج �ل�صفوي. بل مل يكلفو� �أنف�صهم عناء �إخبارنا مبا 

ح�صل، وكاأن �لذي ح�صل يف بلد بعيد ال يهمهم، بينما لو جاء �أحد �ملو�طنني لزيارة �ملكتب 

�أو تقدمي �صكوى، لقامو� بت�صويره و��صتدعائه للتحقيق �أو باعتقاله الأيام طويلة ب�صبب 

دخوله �ملكتب!!

�مللفات  تلك  ��صتغالل  حاولو�   2011 يونيو  حزير�ن/   28 يف  ذلك  بعد  �عتقايل  وعند 

لتبير  جديدة  تهمة  يف  توريطنا  وحماولة  معنا،  �لتحقيق  يف  �مل�صادرة  و�الأور�ق 

يف  وجدو�  باأنهم  �الدعاء  خالل  من  وذلك  �صجونهم،  يف  و�ختطافنا  �عتقالنا  ��صتمر�ر 

هذ�  �أن  و�دعو�  �الإ�صالميون”،  بـ“�لنو�ب  مرّو�صة  و�الأور�ق  �مللفات  من  عدد�ً  �ملكتب 

�لبملانية، و�لتي عوقبنا  �لتغيري و�الإ�صالح  �ملحظور يف كتلة  �أننا جددنا ن�صاطنا  يعني 

“�لنو�ب  عليها �صابقاً بال�صجن �أكرث من �أربعني �صهر�ً، ولكن هذه �ملرة با�صم جديد هو 

�لتهمة لو ثبتت ف�صيعاد �حلكم علينا بال�صجن من جديد  �أن  �الإ�صالميون”. وهذ� يعني 

الأكرث من �أربعني �صهر�ً، وي�صاف �إليها فرتة حكم وقف �لتنفيذ �ل�صابقة ومدتها ترت�وح 

فعلية جديدة،  60 �صهر�ً  بال�صجن ملدة ال تقل عن  25-36 �صهر�ً. وهذ� يعني حكم  من 

ولكن �هلل �صلّم، فلم تثبت هذه �لتهمة، فحكمو� علينا باالعتقال �الإد�ري!!

 
3

�حلايل �الإد�ري  �عتقالنا  فرتة  �أثناء  يف  ذلك،  بعد  ثانية  مرة  �ملكتب  �قتحام  �أعيد  ثم 

�ل�صابقة  بالطريقة   ،2012 مار�ص  �آذ�ر/  �صهر  منت�صف  يف  �الحتالل  جنود  يد  على 

�أنهم  �لرغم من علمهم  �مللفات، على  نف�صها، و�صادرو� �حلو��صيب �جلديدة وعدد�ً من 

جديدة  �أدلة  عن  �لبحث  �صوى  �القتحام  هذ�  �صبب  ندري  وال  جديد�ً،  �صيئاً  يجدو�  لن 

�ملكاتب  هذه  مع  �لتعامل  من  �لنا�ص  تخويف  �أجل  من  �أو  �ل�صجن،  يف  و�إبقائنا  الإد�نتنا 

بهدف �صّل عملها نهائياً.

 مّت �عتقال �لدكتور نا�رش عبد �جلو�د خالل �لفرتة 2012/6/28-2011/6/28.
3
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وللمرة  جديد  من  �ملكتب  �الحتالل  جنود  هاجم  حني  �لظهر  قا�صمة  كانت  و�أخري�ً 

و�مللفات  �جلديدة  �حلو��صيب  وم�صادرة  عني،  �الإفر�ج  قبيل  �لتو�يل  على  �لثالثة 

منزل  هاجمو�  ليالً،  �لو�حدة  �ل�صاعة  عند  نف�صها،  �لليلة  ويف  �ملكتب.  من  وغريها  �ملالية 

يف  �أبناءه  تخ�ص  �صخ�صية  حا�صوب  �أجهزة  و�صادرو�  فتا�ص،  �لدين  عّز  �ملكتب،  مدير 

وهددو�  جديد،  من  بفتحه  �ل�صماح  وعدم  نهائياً  �ملكتب  باإغالق  و�أبلغوه  �جلامعات، 

�إن هو  د. نا�رش عبد �جلو�د  �عتقال  �عتقاله، و�صيتم  �ملكتب ف�صيتم  �إن فتح  باأنه  �ملدير 

قام بفتحه �أي�صاً بعد �الإفر�ج عنه، بل وحذروه من فتح �أّي مكتب جديد يف �أّي مكان يف 

�ملحافظة. وما ز�ل �ملكتب مغلقاً بقر�ر ع�صكري ظامل من ذلك �ل�صابط �ل�صهيوين، قائد 

�لع�صكري.  �ملنطقة 

وكذلك ��صتهدفو� مكتب نو�ب طولكرم؛ فتحي �لقرعاوي وريا�ص رد�د وعبد �لرحمن 

مديره  وطردو�  ع�صكري،  بقر�ر  �الآخر  هو  �أغلقوه  و�لذي  نف�صها،  وبالطريقة  زيد�ن، 

�الأ�صتاذ خالد عليان. و�ل�صيء نف�صه ح�صل مع مكتب نو�ب جنني. وما ز�لت هي �الأخرى 

مغلقة حتى �الآن )حزير�ن/ يونيو 2013(. 

5. اإجراءات اإ�شافية �شّد نواب القد�س:

م�صتهدفة  كمدينة  �لقد�ص،  مدينة  �إىل  بالن�صبة  �خلا�صة  ح�صاباته  لالحتالل  كان  لقد 

�الإ�صالميني  فوز  بعد  وخا�صة  �لعدو�ين،  �ل�صهيوين  �مل�رشوع  قمة  له  بالن�صبة  متثل 

، و�إ�رش�ر هوؤالء �لنو�ب على �لعمل و�لت�صحية من �أجل خدمة درة �لوطن 
4
�لكا�صح فيها

وقلبه �لناب�ص حمافظة �لقد�ص، ف�صب عليهم �الحتالل جام غ�صبه.

�أحمد عطون،  �أبو طري، و�لنائب  �لنائب حممد  �لقد�ص وهم:  لقد تعر�ص نو�ب مدينة 

ووزير  �حل�صيني،  و�ئل  و�لنائب  �صامل،  �أبو  د.�إبر�هيم  و�لنائب  طوطح،  حممد  و�لنائب 

�صوؤون �لقد�ص يف �حلكومة �لعا�رشة خالد �أبو عرفة ملا تعر�ص له باقي �لنو�ب من مالحقة 

�الحتالل  بها  حكم  �لتي  لالأحكام  م�صابهة  باأحكام  بال�صجن  عليهم  و�حلكم  و�عتقال، 

�لف�صائل �الأخرى �صوى �ثنني  �لقد�ص، ومل يفز من   فاز جميع مر�صحي �حلركة �الإ�صالمية �الأربعة عن د�ئرة 
4

من �لكوتة �مل�صيحية �لتابعني حلركة فتح. وفازت قائمة �حلركة �الإ�صالمية �أي�صاً يف نظام �لقو�ئم. �نظر: جلنة 

�النتخابات �ملركزية - فل�صطني، تقرير االنتخابات الت�رشيعية الثانية: 25 كانون الثاين 2006 )ر�م �هلل: جلنة 

�النتخابات �ملركزية-فل�صطني، 2006/5/31(، �ص 89 و140.



40

الدميوقراطية الزائفة واحل�سانة امل�سلوبة

بالرت�صح  �لقد�ص  لنو�ب  �صمح  �الحتالل  �أن  من  �لرغم  على  يزيد،  �أو  �لنو�ب  �صائر  على 

على  و�أ�رشف  بل  �لفل�صطينية،  لل�صلطة  قدمها  �صمانات  وثيقة  خالل  من  لالنتخابات 

�ملو�طنني  �أنه تر�صح عدد كبري من  �أمنه. علماً  بنف�صه، وحر�صها رجال  �النتخابات  هذه 

�حلركة  مر�صحي  �إىل  باالإ�صافة  �لتحرير  منظمة  ف�صائل  جميع  ومن  �لقد�ص  د�ئرة  عن 

�الإ�صالمية. ولكن يبدو �أن �الحتالل مل يتوقع �أن يفوز �الإ�صالميون بجميع مقاعد د�ئرة 

�لقد�ص �لبملانية فوز�ً �صاحقاً.

�الحتالل  �صجون  من  حمكوميتهم  فرتة  �نتهاء  �إثر  �لنو�ب  هوؤالء  عن  �الإفر�ج  وبعد 

�أو�خر �صنة 2009، تعر�ص نو�ب �لقد�ص �الإ�صالميون حلرب �صاملة من نوع �آخر، وذلك 

�ملقد�صية، وم�صادرة  باتخاذ قر�ر�ت ع�صكرية ظاملة ب�صحب جن�صيتهم  بقيام �الحتالل 

بطاقات �لهوية �ل�صخ�صية �لزرقاء، وطردهم من بيوتهم �لتي ولدو� وعا�صو� فيها طو�ل 

حياتهم.

�إىل  وجلاأو�  و�عتقالهم،  لها  �جلي�ص  �قتحام  قبل  بيوتهم  من  �لفر�ر  �إىل  فا�صطرو� 

الجئني  لي�صبحو�  �لقد�ص،  مدينة  يف  جر�ح  �ل�صيخ  حّي  يف  �لدويل  �الأحمر  �ل�صليب  مقر 

فل�صطينيني ولكن من نوع جديد. والزمو� مقر �ل�صليب �الأحمر الأكرث من �صنة ون�صف، 

على  قادرون  هم  فال  �ل�صجن،  بحياة  �أ�صبه  هي  �هلل،  �إال  يعلمها  ال  ماأ�صاوية  ظروف  يف 

مبنى  بو�بة  من  �خلروج  جمرد  على  قادرون  هم  وال  و�أهلهم،  بيوتهم  �إىل  �لرجوع 

�ل�صليب �الأحمر. ودوريات جي�ص �الحتالل طو�ل هذه �ملدة تقوم مبر�قبتهم عن كثب 

�لليل  �صاعة من  �أّي  �ملبنى، وهم متحفزون لالنق�صا�ص عليهم يف  و�النت�صار يف حميط 

�أو �لنهار.

وبعد مرور �أكرث من �صنة ون�صف على هذ� �حلال �ملاأ�صاوي ويف 2011/8/26، هجمت 

بطريقة  عطون  �أحمد  �لنائب  و�ختطفت  �الحتالل  جي�ص  يف  �مل�صتعربني  وحدة  من  قوة 

غري �إن�صانية من خيمة �العت�صام مبقر �ل�صليب �الأحمر بالقد�ص �ملحتلة، و�لذي كان من 

�ملبنى تابعاً ملنظمة دولية. وبعد �الختطاف  �أن يتمتع بح�صانة خا�صة، لكون  �ملفرت�ص 

�ملقد�صية  هويته  م�صادرة  بعد   ،2011/12/6 يف  �هلل  ر�م  مدينة  �إىل  باإبعاده  قر�ر�ً  �تخذو� 

�لدولية  و�الأعر�ف  �لقو�نني  لكل  خمالف  �إجر�ء  يف  وبيته،  مدينته  دخول  من  ومنعه 

و�الأخالقية، وما ز�ل مبعد�ً هناك، دون بطاقة هوية ودون �أّي و�صف يكن �أن يعب عن 
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�أخيه  مثل  متاماً  نف�صها،  �هلل  ر�م  مدينة  من  �خلروج  ي�صتطيع  وال  �إقامته،  �أو  هويته 

 .
5
�لنائب حممد �أبو طري

�إ�رش�ئيلية  قوة  �قتحمت  فقد  عرفة  �أبو  خالد  و�لوزير  طوطح  حممد  �لنائب  و�أما 

مدينة  يف  �لدويل  �الأحمر  �ل�صليب  مقر   2012/1/23 �الثنني  ظهر  بعد  �أخرى  خا�صة 

من  يوماً   566 بعد  �الإن�صانية  �ملاأ�صاة  هذه  لتنتهي  جميعاً،  و�ختطفتهم  �ملحتلة  �لقد�ص 

�العت�صام د�خل �ملقر، ثم مّت �لتحقيق معهما و�حلكم عليهما باحلكم �الإد�ري، وما ز�ال 

من  هاتفياً  �ت�صاالً  �ختطافهما  من  �أ�صبوعني  قبل  تلقيا  قد  وكانا  �العتقال.  هذ�  رهن 

ومغادرة  �العت�صام  خيمة  من  للخروج  �صاعة   48 �أمهلتهما  �الإ�رش�ئيلية  �ملخابر�ت 

�ملقد�صة. �ملدينة 

�أما �لنائب �ل�صيخ حممد �أبو طري �لذي كان يف �أثناء �للجوء �إىل �ل�صليب �الأحمر ما ز�ل 

مدينة  �إىل  �الآخر  هو  �أبعدوه  حمكوميته  فرتة  �نتهاء  فبعد  �الحتالل،  �صجون  يف  خمتطفاً 

ر�م �هلل بقر�ر ع�صكري من وزير د�خلية دولة �الحتالل، وحرموه من هويته �ل�صخ�صية، 

�أحبها من �صغاف قلبه،  ومنعوه من جمرد روؤية بيته يف مدينة �لقد�ص، هذه �ملدينة �لتي 

و�صحى من �أجلها يف �صجون �الحتالل �أكرث من 28 �صنة من عمره. ثم قامو� باختطافه 

.
6
مرة �أخرى وحكمو� عليه باحلكم �الإد�ري �لظامل

�لقد�ص،  �صمال  �لبيد  �صاحية  يف  كان  �لذي  �لقد�ص  نو�ب  مكتب  �أن  بالذكر  و�جلدير 

ب�صبب تعذر فتحه يف مدينة �لقد�ص نف�صها باعتباره �أمر�ً حمظور�ً من �صلطات �الحتالل، 

و�لذي كان ي�صم نو�ب �لقد�ص �خلم�صة )�لثالثة �ل�صابقني باالإ�صافة �إىل �لنائب د. �إبر�هيم 

تابعة  �لتي كانت  نباال  بلدته بري  �لقد�ص ب�صبب �صكنه يف  �لذي حرم من هوية  �أبو �صامل 

�لعازل،  �جلد�ر  بناء  بعد  خا�صة  �الحتالل،  �إجر�ء�ت  وب�صبب  �لقد�ص،  ملدينة  تاريخياً 

�أ�صبحت تابعة ملحافظة ر�م �هلل، وكذلك �لنائب و�ئل �حل�صيني �لذي ي�صكن يف �لر�م خارج 

�لنري�ن على جميع حمتوياته،  و�أتت  �إحر�قه ثالث مر�ت،  مّت  �ملكتب  �أي�صاً(، هذ�  �جلد�ر 

وذلك عندما كان �لنو�ب مغيبني ور�ء �لق�صبان يف �صجون �الحتالل يف �أو�ئل �صنة 2008، 

وال يعرف �أحد حتى �الآن )حزير�ن/ يونيو 2013( من �لفاعل.

 مّت �إعادة �ختطاف �لنائب عطون يف �آذ�ر/ مار�ص 2013 من قبل �الحتالل  و�حلكم عليه باالعتقال �الإد�ري.
5

 مّت �الإفر�ج عن �لنائب �ل�صيخ حممد �أبو طري يف 2012/5/9، بعد ق�صاء 12 �صهر�ً يف �العتقال �الإد�ري.
6
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االأحمر  ال�شليب  اإىل مقر  اللجوء  اأثناء  ال�شابق يف  القد�س ووزيرها  �شور لنواب 

يف مدينة القد�س بعد جتريدهم من هويتهم املقد�شية واإقامتهم فيها
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�شورة عن قرار وزير داخلية دولة االحتالل باإبعاد نواب القد�س عن مدينتهم 

ب�شبب ع�شويتهم باملجل�س الت�رشيعي الفل�شطيني

ترجمة القرار:

دولة اإ�رشائيل

وزير الداخلية

�إىل �ل�صيد: ح�صن جبارين )حمامي موؤ�ص�صة عد�لة(    تاريخ: 29 يونيو 2006

املو�شوع: القرار ح�شب املادة 11 )اأ( لقانون الدخول اإىل دولة اإ�رشائيل، املتعلق 

023472954 وال�شيد )حممد  مبوكليك: ال�شيد )حممد طوطح( �شاحب هوية رقم: 

هوية  �شاحب  عطون(  )اأحمد  وال�شيد   080393820 رقم:  هوية  �شاحب  طري(  اأبو 

رقم: 023309552.

دولة  �إىل  عودتهم  باإبطال  �أعاله  �ملذكورين  موكليك  �أبلغت  2006م  مايو   29 بتاريخ: 

)�أ( من قانون   11 �ملادة  �إيل يف  �إ�رش�ئيل و�الإقامة فيها، وذلك ح�صب �ل�صالحيات �ملوكلة 

�لدخول �إىل �إ�رش�ئيل لعام 1952. 
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وعلى �صوء �حلجج �ملذكورة يف قر�ري �ملذكور، وبعد �أن و�صلت �إىل قناعة باأن موكليك 

�ملذكورين قد ح�صلو� على فر�صة منا�صبة للدفاع عن �أنف�صهم �صّد قر�ر منع �إقامتهم يف 

30 يوماً على �لقر�ر مل يقدمو� خاللها ��صتئناف �أو طعن يف  دولة �إ�رش�ئيل، وبعد مرور 

�لقر�ر �ملذكور. ومل يعلنو� ر�صمياً عن ��صتقالتهم من عملهم يف �ل�صلطة �لفل�صطينية: لذلك 

قررت عدم �ل�صماح لهم بالعودة �إىل �إ�رش�ئيل و�الإقامة فيها ح�صب �صالحياتي �لقانونية.

�ملذكورين  ع�صوية  �إىل  تعود  �لقر�ر  هذ�  �أ�صباب  فاإن  �ل�صابقة  ر�صالتي  يف  قلت  وكما 

�أعاله يف �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني �لكائن يف مدينة ر�م �هلل كنو�ب عن حركة حما�ص 

�الإرهابية.

�إن كون موكليك �أع�صاء برملان ل�صلطة �أخرى، وكون هذه �ل�صلطة يف حالة عد�ء لدولة 

�إ�رش�ئيل، باالإ�صافة �إىل ن�صاطهم يف تنظيم معادي يهدف �إىل حماربة دولة �إ�رش�ئيل، هذ� 

يعني �إخالالً بوالئهم لدولة �إ�رش�ئيل، لكونهم ينتمون �إىل �ل�صلطة �لفل�صطينية.

لهذه �الأ�صباب كلها، خا�صة �إخاللهم �لو��صح بالوالء لدولة �إ�رش�ئيل، قررت ��صتخد�م 

�إقامة �ملذكورين �أعاله يف دولة �إ�رش�ئيل، وعدم �ل�صماح لهم بالعودة  �صالحياتي باإلغاء 

�إليها.

            وزير �لد�خلية: روين بار �أون 

نتيجة:

نو�ب  �صّد  �الإجر�ء�ت  هذه  خالل  من  �حلقيقي  وجهه  عن  �الحتالل  ك�صف  وهكذ� 

مر�عاة  على  وحر�صه  بالديوقر�طية  وتغنيه  �دعائه  زيف  و�أثبت  �لفل�صطيني،  �ل�صعب 

من  كّل  وف�صحت  وجر�ئمه،  �الحتالل  �الإجر�ء�ت  هذه  ف�صحت  لقد  �الإن�صان.  حقوق 

�لذي يّدعي د�ئماً حر�صه على ن�رش مبادئ  �ملنافق  يقف ور�ء �الحتالل، خا�صة �لغرب 

فال  �لعربي.  عاملنا  يف  خا�صة  �ل�صعوب،  �إر�دة  و�حرت�م  �الإن�صان  وحقوق  �لديوقر�طية 

ويحرتمون  بها  وير�صون  لنا  يريدونها  �لتي  �لديوقر�طية  هذه  �صكل  هو  ما  ندري 

نتائجها؟ �صوؤ�ل ي�صعب �الإجابة عليه. 

�إليها ما مار�صته �ل�صلطة  �أن هذه �الإجر�ء�ت �الحتاللية، وي�صاف  ولكن �لنتيجة هي 

الحقاً  تو�صيحه  �صيتم  و�لذي  �الأمني،  �لفلتان  وعنا�رش  �الأمنية  و�أجهزتها  �لفل�صطينية 
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يف باب منفرد، كّل ذلك عمل على �صّل �ملجل�ص �لت�رشيعي وعدم قيامه بوظيفته �الأ�صلية 

وفق �لقانون، وكان عقاباً لنو�ب �ل�رشعية �لفل�صطينية و�صعبهم، ال لذنب �قرتفوه �صوى 

فوزهم يف �النتخابات �لت�رشيعية ونيلهم ثقة �ل�صعب �لفل�صطيني �أو ممار�صة هذ� �ل�صعب 

و�صحتهم  �أعمارهم  من  دفعوها  كبرية  �رشيبة  فكانت  وممثليه،  قيادته  �ختيار  يف  حقه 

وحريتهم، ودفعها �أهلهم وذووهم، وُحِرم �ل�صعب �لفل�صطيني من �ال�صتفادة من ممثليه 

�حرت�م  و�أين  �لنيابية؟  �حل�صانة  و�أين  يدَّعونها؟  �لتي  �لديوقر�طية  فاأين  �لبملان...  يف 

�إر�دة �ل�صعوب؟!










