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تقدمي:

�إن ما تقدم ذكره من جر�ئم و�نتهاكات و�إجر�ء�ت عدو�نية وعقابية حاقدة من �حتالل 

همجي بغي�ص، وما حلق بنا من �أذى �ل�صجون و�لتعذيب نحن وذوينا وهيئات مكاتبنا 

رحب  ب�صدر  وتلقيناه  و�عتز�ز،  و�صموخ  ب�صمود  تلقيناه  �لغا�صم  �الحتالل  هذ�  من 

و�صب جميل، الأنه كان متوقعاً من عدو حمتل ظامل ال يرقب يف موؤمن �إالً وال ذمة. وهو 

جزء من ثمن �ملقاومة �لو�جب علينا دفعه �أمام ظلم �الحتالل وبط�صه �لذي مل ي�صلم منه 

�أحد من �أبناء �صعبنا �لفل�صطيني، ونحن نرجو من هذ� �الأذى وهذه �ملعاناة �الأجر و�لثو�ب 

من �هلل تعاىل.

�أنف�صنا من كّل ذلك هو  �أ�صد م�صا�صة على  �لذي جرحنا و�أدمى قلوبنا وكان  ولكن 

ما القيناه من �أذى و��صتهد�ف وعدو�ن من ذوي �لقربى من بني جلدتنا، ممن كنا نظن 

�إجر�ء�ت �الحتالل وبط�صه، كوننا ن�صرتك جميعاً  �أمام  لنا  �أن يكونو� عوناً و�صند�ً  فيهم 

يف �ملعاناة و�لقهر و�الإذالل، ونتعر�ص جميعاً لالعتد�ء�ت نف�صها و�ال�صتهد�ف نف�صه من 

قبل هذ� �الحتالل.

كم هو موؤمل وحمزن �أن يعي�ص �ملرء بني قومه ويف بلده ووطنه، وهو يرى �ملحتل ينه�ص 

�أر�صه ومقد�صاته، وي�صتبيح �ل�صجر و�حلجر و�لب�رش، يتوغل يومياً د�خل �ملدن و�لقرى 

و�ملخيمات الختطاف �أبنائه و�إخو�نه... وعلى �لرغم من ذلك يرى فريقاً من �أبناء �صعبه 

و�لذي كان يثل يوماً من �الأيام حالة ثورية ون�صالية، ولكنه �أ�صبح بني ع�صية و�صحاها 

لي�ص  و�الإمكانات  و�لوقت  �جلهد  كّل  ويبذل  و�ملقاومني،  �ل�رشفاء  يالحق  ل�صعبه  جالد�ً 

حلماية �صعبه و�أمنه، ولكن حلماية �الحتالل وم�صتوطنيه وجنوده.

�نتخابات  �آخر  نتائج  ح�صب  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  يف  �الأقلية  متثل  �أ�صبحت  فئة  �إنها 

على  ت�صلطت  لكنها  وغريها،  �ملحلية  و�ملجال�ص  وللبلديات  �لفل�صطيني  للبملان  نزيهة 
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�الأكرثية، ومار�صت �جلر�ئم و�لبط�ص و�لعدو�ن جتاه �لفئة �لتي متثل �الأكرثية يف �ل�صعب 

�لفل�صطيني، م�صتخدمة ع�صا �الأجهزة �الأمنية �لغليظة، دون �صو�بط قانونية �أو �أخالقية 

�أو وطنية �أو دينية.

بع�ص هوؤالء كان قا�صد�ً ومتعمد�ً هذه �العتد�ء�ت على �حلركة �الإ�صالمية و�أن�صارها 

دماغه،  غ�صلو�  �صاذجاً  كان  وبع�صهم  �لفئوي،  و�لتع�صب  �حلقد  يدفعه  وموؤ�ص�صاتها، 

وجنحو� يف خد�عه و�إقناعه باأن �لفئة �لتي فازت يف �النتخابات و�أ�صبحت متثل �الأغلبية يف 

�ملجتمع �لفل�صطيني هي فئة �صالة م�صلة، خارجة عن �ل�صف �لوطني، و�أنها تقف عقبة 

�لعدو  �لق�صية من  �أخطر على  �لفل�صطيني، وبالتايل فهي  �لوطني و�حللم  �أمام �مل�رشوع 

�لبدء  قبل  ينابيعها  وجتفيف  عليها،  و�لق�صاء  ��صتئ�صالها  يجب  ولذلك  نف�صه،  �ملحتل 

باإز�لة �الحتالل نف�صه.

و��صتحلو� يف �صبيل ذلك كّل �الأ�صاليب و�لو�صائل �ملحرمة مبا يف ذلك �لتن�صيق �الأمني مع 

�الحتالل، وت�صليم �مللفات �الأمنية الأبناء �حلركة �الإ�صالمية و�أن�صارها الأجهزة خمابر�ت 

�لتقا�صم  خالل  من  �ال�صتئ�صالية،  �حلرب  هذه  يف  بدورها  �الأخرى  هي  لتقوم  �لعدو، 

�لوظيفي و�لتكامل مع �الحتالل، بحيث تقوم �أجهزة �ل�صلطة �الأمنية بجمع �ملعلومات عن 

�أن�صار �حلركة �الإ�صالمية وت�صليمها لالحتالل، ثم يقوم �الحتالل باعتقالهم من بيوتهم 

و�لتحقيق معهم حول تلك �ملعلومات �لتي و�صلتهم، ثم �ل�صجن بناًء عليها ملدد طويلة يف 

�أقبيته وزنازينه!!

لي�ص هذ� �لكالم من �خليال، بل هو حقيقة و�قعة �صاهدناها باأم �أعيننا، ور�أينا �صحايا 

هذه �ل�صيا�صة يف �صجون �الحتالل بالع�رش�ت بل باملئات. لقد �أ�صبح �حلليم حري�ناً مما 

يرى من �نقالب �ملو�زين وتبدل �لثقافات و�الأعر�ف �لوطنية و�الأخالقية، يرى وي�صاهد 

�أنا�صاً يدمرون �أوطانهم باأيديهم، يحاربون قومهم و�أبناء جلدتهم، حتى �أ�صبح �لوطن 

يعاين من �حتاللني ولي�ص من �حتالل و�حد، وهم يف ذلك يح�صبون �أنهم يح�صنون �صنعاً، 

و�أنهم يبنون وطناً ويحققون حلماً.

على �صبيل �ملثال، عندما �أعيد �عتقالنا )نحن �لنو�ب( �عتقاالً �إد�رياً بد�يات �صنة 2012، 

نعاين  �الحتالل  �صجون  يف  �لغربية  �ل�صفة  يف  �الإ�صالميني  �لنو�ب  ن�صف  من  �أكرث  وكنا 

من هذ� �العتقال �الإد�ري �لظامل، بعد �أن �أنهينا فرتة حمكوميتنا �ل�صابقة و�لتي ��صتمرت 

�صنو�ت، وكّل هوؤالء �لنو�ب عندهم قناعة �أن �صبب �عتقالهم �الإد�ري يرجع �إىل �لتن�صيق 
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�الأمني بني �ل�صلطة و�الحتالل. و�لدليل على ذلك: �أن �لتحقيق معنا كان كله مركز�ً على 

يف  �ملو�طنني  على  و�عتد�ء�تها  �الأمنية  و�الأجهزة  �ل�صلطة  �إجر�ء�ت  �صّد  �لنو�ب  ن�صاط 

�أو  و�الإن�صانية،  �حلقوقية  �ملوؤ�ص�صات  مع  ومتابعتها  �الإعالم  و�صائل  يف  خا�صة  �ل�صفة، 

ب�صبب ن�صاطهم �الجتماعي و�لدعوي كّل يف منطقته. 

�لطويلة �الأخرية معه  �لتحقيق  �لر�زق عن فرتة  �لنائب د. عمر عبد  �أخبنا مثالً  فقد 

ن�صاطه  على  مركزة  معظمها  يف  كانت  �أنها  وكيف  �جللمة،  معتقل  يف  �لتحقيق  �أقبية  يف 

�الإعالمي و�حلقوقي حول ممار�صات �أجهزة �ل�صلطة �ل�صاذة �صّد �ملو�طنني �لفل�صطينيني 

و�صّد �ملوؤ�ص�صات �خلريية و�الجتماعية، ومل يحققو� معه �أبد�ً عن ن�صاطه �الإعالمي �لبارز 

�لقا�صي �لع�صكري للنائب د. حممود �لرحمي ب�صكل  �صّد �الحتالل. وهذ� ما �رشح به 

و��صح باأن �صبب �عتقاله �الإد�ري هو �لتن�صيق �الأمني مع �ل�صلطة، و�أن �ل�صلطة ال تريده 

يل  قال  حني  �لع�صكرية،  �ملحكمة  يف  �لق�صاة  �أحد  ل�صان  به  زّل  ما  وهو  �ل�صجون.  خارج 

�أي  �لت�رشيعي،  �ملجل�ص  يف  نائباً  لك كونك  �الإد�ري  �العتقال  �إن جتديد  �لعبارة:  ب�رشيح 

�لنائب  قبل  من  ولكن  �أي�صاً  نف�صها  �لعبارة  وقيلت  �لبملانية.  باحل�صانة  متتعك  ب�صبب 

�لع�صكري للزميل �لنائب �أنور �لزبون!!

بداية االنته�ك�ت:

بعد  منهم  و�ملقربني  �الإ�صالميني  �لنو�ب  �صّد  و�ملتو��صلة  �ملمنهجة  �حلملة  بد�أت 

�لثاين/  )كانون  �الآن  حتى  تتوقف  ومل   ،2006 �صنة  بد�ية  يف  مبا�رشة  �النتخابات 

و�لب�رشية،  �ملادية  �الإمكانات  كّل  لها  توفرت  و�صاملة  حمكمة  خطة  وفق   ،)2013 يناير 

و�لتي تهدف �إىل �صّل عمل �ملجل�ص �لت�رشيعي و�حلكومة �ل�رشعية �ملنبثقة عنه، من خالل 

�لفلتان �الأمني �ملمنهج و�العتد�ء على �ملوؤ�ص�صات �خلا�صة و�لعامة، وبا�صتخد�م �أ�صاليب 

�لت�صويه وقلب �حلقائق ون�رش �الإ�صاعات و�لدعايات �لكاذبة، وترويع �ملو�طنني �لعاديني 

و�إلقاء �لرعب يف قلوبهم، و�لذي ظهر وكاأنه �نتقام منهم على �نتخابهم �حلركة �الإ�صالمية 

يف �النتخابات �لت�رشيعية. 

وحاولو�  نتائجها،  ظهور  منذ  كبرية  �النتخابات  نتائج  من  �لقوم  �صدمة  كانت  لقد 

�أوىل  ظهور  من  فقط  �صاعة   24 فبعد  يوم،  �أول  منذ  و�إف�صالها  �إلغاءها  �لو�صائل  بكل 
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و�إعالن  �لنتائج  باإلغاء  عليه  مازن  �أبي  �لرئي�ص  من  �ملقربون  �ألّح  لالنتخابات  �لنتائج 

�الأبي�ص  �لبيت  وحاول  �جلز�ئرية،  �حلالة  م�صتذكر�ً  ذلك  رف�ص  لكنه  �لطو�رئ،  حالة 

�أي�صاً بدوره �اللتفاف على نتيجة هذه �النتخابات، ف�صجع �لرئي�ص �أبا مازن على �إعالن 

كوندوليز�  �أحلت   ،2006 �صنة  �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين  ويف  �حلكومة.  عن  بديالً  نف�صه 

�الإرهابية  �حلكومة  يحل  �أن  عبا�ص  حممود  على  �الأمريكية،  �خلارجية  وزيرة  ر�ي�ص، 

.
�لعا�رشة”1 “�حلكومة 

لل�صلطة  �لتابعة  �الأمنية  �الأجهزة  فهي  �الأحد�ث  هذه  يف  منهم  كبه  توىل  �لذي  �أما 

�لفل�صطينية، و�لتي متثل حركة �لتحرير �لوطني �لفل�صطيني - فتح عمودها �لرئي�صي، 

هذه  معظم  يف  �أي�صاً  فتح  حلركة  �لتابعة  �الأق�صى”  �صهد�ء  “كتائب  م�صطلح  و��صتغلو� 

وحقوق  و�حلريات  �لديوقر�طية  معاين  كّل  �لقوم  ن�صي  لقد  �ملرحلة.  هذه  يف  �الأحد�ث 

�ملا�صية،  و�ل�صنو�ت  �لعقود  طو�ل  بها  تغنو�  و�لتي  �ل�صعوب،  �إر�دة  و�حرت�م  �الإن�صان 

على  و�لقادرون  �لديوقر�طيون  وحدهم  هم  �أنهم  لعقود  �لفل�صطيني  �ل�صعب  و�أوهمو� 

�إد�رة �صوؤون �ل�صلطة حالياً و�لدولة م�صتقبالً. ولكن حني يكون �ملناف�ص لهم حركة وطنية 

�جلميلة  �ملعاين  تلك  كّل  تنتهي  �الإ�صالمي  و�ملنهج  �الإ�صالمي  �مل�رشوع  حتمل  �إ�صالمية 

�لتي كانو� يرّوجون لها، لت�صبح �صيا�صة ميكيافيلي “�لغاية تبر �لو�صيلة” هي �ل�صيا�صة 

�ملتبعة يف مو�جهة هوؤالء �خل�صوم �الإ�صالميني. 

ونذكر هنا بع�ص هذه �لو�صائل و�الأ�صاليب �لتي ��صتخدمت بعد �النتخابات مبا�رشة، 

و�لتي متثل بد�ية �النتهاكات، و�لتي بد�أت يف تلك �لفرتة ومل تتوقف حتى �الآن:

1. فوز مزيف:

فوز  باأن  مبا�رشة  �النتخابات  نتائج  �إعالن  بعد  ن�رشوها  �لتي  �الإ�صاعات  ذلك:  فمن 

�حلركة �الإ�صالمية يف هذه �النتخابات لي�ص فوز�ً حقيقياً، بل هو فوز مزيف، و�أن �لفائز 

حتى  �الإعالمية  �لو�صائل  جميع  يف  �الإ�صاعة  هذه  ون�رشو�  فتح.  حركة  هو  فيها  �لفعلي 

�الإعالمية  �مل�صارح  كّل  يف  �الإعالميون  ناطقوهم  بها  و�رشح  �الأجنبية،  �الإعالم  و�صائل 

بر�ص  جرو�ص  لبنان:   - )طر�بل�ص  الفل�شطيني  ال�رشاب  قلب  يف  رحلة  اهلل:  رام  حلم  بارت،  بنيامني  �نظر:   
1

�الأو�صط،  �ل�رشق  بق�صايا  متخ�ص�ص  فرن�صي  كاتب  هو  بارت  وبنيامني  و232.   226 �ص   ،)2012 نا�رشون، 

2011. حائز على  �إىل �صنة   2002 Le Monde �لفرن�صية يف ر�م �هلل من �صنة  وعمل مر��صالً ل�صحيفة لوموند 

.Albert Londres Prize جائزة �ألبري لوندر



53

ظلم ذوي القربى: االنته�ك�ت قبل االعتق�ل االأول

هذ�  على  ومثاالً  منوذجاً  �أمثلها(  )�لتي  �صلفيت  حمافظة  من  و�تخذو�  و�لدولية.  �ملحلية 

مقعد  على  يتناف�صون  مر�صحني  ثالثة  فتح  حلركة  كان  �إنه  وقالو�:  �لكاذب،  �الدعاء 

عليه  ح�صل  ما  وجمموع  و�حد  مر�صح  �الإ�صالمية  للحركة  كان  و�أنه  �لوحيد،  �ملحافظة 

.
2
مر�صحو حركة فتح �أكرث مما ح�صل عليه مر�صح �حلركة �الإ�صالمية �لوحيد

 The New York Times تايز  نيويورك  �صحيفة  �إىل  �لعجيب  �لتحليل  هذ�  و�صل 

�الأمريكية، وو�جهني به �ل�صحفي �ل�صهري توما�ص فريدمان Thomas L. Friedman يف 

لقاء بيني وبينه يف مدينة ر�م �هلل بعد حو�يل �أ�صبوعني من �النتخابات، وقال يل باحلرف 

�لو�حد: �إنك مل تفز يف �النتخابات يف �حلقيقة، و�إن �لفائز �حلقيقي هو مر�صح حركة فتح، 

لو كانت فتح موّحدة؟ وقال: هكذ� قالو� لنا، وهذ� ما ن�رش يف و�صائل �الإعالم �الأمريكية عن 

حمافظة �صلفيت �لتي �عتبوها منوذجاً لهذه �حلقيقة كما يزعمون!!

فكانت �إجابتي له: �إن هذ� حتليل ز�ئف: الأن �حلركة �الإ�صالمية قد فازت �أي�صاً يف نظام 

�لقو�ئم )�لقو�ئم �لن�صبية(، وح�صلت �أكرث مما ح�صلت عليه حركة فتح، حتى يف حمافظة 

�صلفيت �لتي �أمثلها. مع �أن حركة فتح لها قائمة و�حدة على م�صتوى �لوطن. 

مر�صحي  �أحد  �أن  ون�صو�  �النتخابات،  يف  ودوره  �لع�صائري  �لعامل  ن�صو�  �إنهم  ثم 

فتح.  حركة  با�صم  ولي�ص  كم�صتقل  تر�صح  و�لذي  �لكبرية،  عائلتي  من  هو  فتح  حركة 

�ملر�صح  عليها  ليح�صل  يكن  مل  �لع�صرية،  �أ�صو�ت  من  كبرية  ن�صبة  مني  �أخذ  و�لذي 

�لر�صمي حلركة فتح لو كان هو �ملر�صح �لوحيد لهم. 

�صلفيت  مدينة  من  �صخ�ص  هو  فتح  حلركة  �لر�صمي  �ملر�صح  �أن  ن�صو�  فقد  كذلك 

)مركز �ملحافظة( ويعرفه �جلميع هناك، يف حني �أنني �أنا، مر�صح �حلركة �الإ�صالمية، من 

بلدة �صغرية على �أطر�ف حمافظة �صلفيت. وكنت قد خرجت من �صجون �الحتالل قبل 

�النتخابات باأ�صهر معدودة بعد ق�صاء 12 �صنة متتالية فيها، ومل �أمتكن بعد من �لتعرف 

�أقل  فر�صة  يعطي  مما  علّي،  هم  يتعرفو�  ومل  �ملحافظة،  يف  �ملو�طنني  على  جيد  ب�صكل 

للتاأثري على قر�ر �لناخب يف حمافظة �صلفيت. ومع كّل هذه �العتبار�ت متكنت من جتاوز 

يف  �ملو�طنني  �أن  يوؤكد  مما  �صلفيت،  حمافظة  عن  �لوحيد  باملقعد  وفزت  �ملر�صحني  جميع 

ينتخبو�  ومل  �أحملها،  �لتي  و�لفكرة  طرحته  �لذي  �ل�صيا�صي  �لبنامج  �نتخبو�  �ملحافظة 

 �لنائب د. عمر عبد �لر�زق كان مر�صحاً عن �لقائمة �لن�صبية على م�صتوى �لوطن، ولي�ص عن �لد�ئرة، وهو من 
2

�صكان مدينة �صلفيت.
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�أن  توؤكد  �صّك، و�لتي  �ملحافظات بال  باقي  تن�صحب على  لذ�ته. وهذه �حلقيقة  �ل�صخ�ص 

�ل�صعب �لفل�صطيني �ختار برنامج �حلركة �الإ�صالمية، و�أ�صقط برنامج م.ت.ف. 

�خلا�ص،  حا�صوبه  يف  و�صجله  تعجب  �لكالم  هذ�  فريدمان  �ل�صحفي  �صمع  وعندما 

�الأمريكية  �ملتحدة  �لواليات  �إىل  و�صلت  �لتي  �الإ�صاعة  وتلك  �الدعاء  ذلك  بزيف  و�قتنع 

وغريها من دول �لعامل، و�لتي ن�رشوها بني عامة �لنا�ص على نطاق و��صع. و�لهدف من 

�أهمية فوز  �لت�صكيك يف نتائج �النتخابات و�لتقليل من  �الإ�صاعة و��صح: وهو  ن�رش هذه 

�حلركة �الإ�صالمية، و�الإيحاء باأنه ال يعني �صيئاً، و�أنه ال ي�صتحق تغيري�ً يف �ل�صيا�صة �لتي 

�لفل�صطيني ال يعار�ص هذه  �ل�صعب  �أو�صلو وحتى �الآن، و�أن  تتبعها م.ت.ف منذ �تفاق 

�ل�صيا�صة.

و�لقومية  �لعلمانية  �لتيار�ت  على  �الإ�صالمي  �لتيار  فوز  ظاهرة  �أن  �لقوم  ن�صي  لقد 

و�لليب�لية لي�صت يف فل�صطني فقط، و�إمنا هي ظاهرة �أ�صبحت عاملية. ففي كّل مكان يف 

تفوز  �الإ�صالمية  �حلركة  فاإن  نزيهة،  �نتخابات  جتري  حني  و�الإ�صالمي  �لعربي  عاملنا 

فيها فوز�ً كبري�ً، كما حدث يف م�رش و�جلز�ئر وتركيا و�ملغرب و�الأردن... وغريها، مبا 

يب�رش بنه�صة عربية و�إ�صالمية كبرية يوؤمل �أن تعيد الأمتنا �أجمادها ودورها �حل�صاري، 

بعد �أن �أفل�صت تلك �لتيار�ت طو�ل �لقرن �لع�رشين، و�لتي ما جلبت الأمتنا �صوى �لنكبات 

و�لنك�صات و�لهز�ئم، و�صببت �لتخلف و�لفقر و�لتبعية لالأعد�ء.

�لتيار  �إىل �نتخاب  �أو�ئل �ملبادرين  �أنه كان من  �أن يفخر  �لفل�صطيني  ومن حّق �صعبنا 

�الإ�صالمي �حلركي، وبهذه �لغالبية �لكبرية يف �النتخابات �لت�رشيعية و�ملحلية و�لنقابية 

�صعبنا  يعطي  ما  �لفل�صطيني،  للربيع  تالياً  جاء  �لذي  �لعربي  �لربيع  قبل  وغريها، 

فل�صطيني  وفكري  �صيا�صي  وعي  على  يوؤ�رش  مما  ذلك.  يف  �ل�صبق  ف�صل  �لفل�صطيني 

متقدم. ولعل هذ� من مظاهر بركة هذه �الأر�ص �لتي باركها �هلل تعاىل.

2. دعاوى طعن يف االنتخابات:

وبعد �إعالن نتيجة �النتخابات �لت�رشيعية �صارع عدد من �ملر�صحني �خلا�رشين من 

�لبيانات �لتي �صدرت عن  �لقوم لرفع دعاوى طعن يف �النتخابات، على �لرغم من كّل 

�ملوؤ�ص�صات �لرقابية �ملحلية و�لدولية �لتي ت�صهد على نز�هة �النتخابات و�صفافيتها، �إال 

�أن �لقوم ونتيجة لل�صدمة �لتي �أ�صابتهم ب�صبب هذه �لنتيجة مل يتحملو� هذه �خل�صارة 

�لفادحة وبد�أو� يبحثون عن �أّي ق�صة يتعلقون بها. وبلغ عدد هذه �لطعون �لتي قدمها 
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مر�صحو حركة فتح خم�صة طعون؛ رفعها حامت عبد �لقادر من �لقد�ص وغ�صان �ل�صكعة 

عن  و�ملر�صحون  غزة  د�ئرة  عن  و�ملر�صحون  �صلفيت  من  عزريل  وبالل  نابل�ص  من 

د�ئرة خانيون�ص، ولكن مّت �صحب �أربعة منها قبل �لنطق باحلكم، وردت �ملحكمة �لطعن 

 .
3

�خلام�ص

دعوى  �النتخابات،  يف  �خلا�رش  فتح،  حركة  مر�صح  رفع  �صلفيت  حمافظتنا  ففي 

�إعادتها يف د�ئرة �صلفيت، بحجة وجود تزوير يف هذه  طعن يف نتيجة �النتخابات وطلب 

باأن  �الدعاء  وهي  تافهة،  �أنها  تبني  �لدعوى  هذه  �أ�صل  عن  �لك�صف  وعند  �النتخابات. 

�إىل �صناديق �القرت�ع،  �لذين يحق لهم �النتخاب مل يتوجهو�  �ملو�طنني  �ملئات من  هناك 

�أي �متنعو� عن �لت�صويت، و�أن هوؤالء لو �صوتو� الختارو� مر�صحيهم، و�أن �ملطلوب هو 

�إعادة �النتخابات يف د�ئرة حمافظة �صلفيت!

تبني بعد �لتدقيق �أن هوؤالء �ملمتنعني لو �صوتو� جميعاً ل�صالح مر�صحهم لبقي �لفائز 

�الأ�صلي �ملر�صح �الإ�صالمي، د. نا�رش عبد �جلو�د، نظر�ً للفارق �لكبري يف عدد �الأ�صو�ت 

�لتي ح�صل عليها د. نا�رش مقابل مناف�صه. و�إدر�كاً لهذه �حلقيقة مل يكن �أمام ذلك �ملر�صح 

�لوطنية  �مل�صلحة  على  �لدعوى حر�صاً  باأنه �صحب  ب�صالم و�الدعاء  �لدعوى  �إال �صحب 

!!
4
�لعامة

نتيجة  على  تاأثري  �أّي  لها  يكون  �أن  دون  و�العرت��صات  �لطعون  هذه  �نتهت  وهكذ� 

ف�صلهم  على  �لقوم  من  يقال،  كما  غّل”  “ف�صة  �صوى  تكن  مل  �لتي  �لنهائية،  �النتخابات 

�لكبري.

3. اإ�شاعات كاذبة:

�النتخابات  قبل  �لت�رشيعية،  �النتخابات  يف  �لو�فر  �حلظ  �الإ�صاعات  حلرب  كان  لقد 

وبعدها، بهدف �لت�صويه وقلب �حلقائق، فمن ذلك ما ن�رشوه يف �أثناء �لدعاية �النتخابية 

من �أن �حلركة �الإ�صالمية لو فازت يف هذه �النتخابات فذلك يعني �إجبار �لن�صاء على لب�ص 

�لزناة، و�لعودة لع�صور  �لنا�ص، ورجم  �الأيدي، وجلد  �لنقاب، ويعني قطع  �أو  �حلجاب 

�أو�صلو،  باتفاقيات  �عرتفت  �الإ�صالمية  �حلركة  �أن  و�أ�صاعو�  تعبريهم.  حّد  على  �لظالم 

 �نظر �لتفا�صيل يف: جلنة �النتخابات �ملركزية-فل�صطني، مرجع �شابق، �ص 152.
3

 �نظر تفا�صيل �لدعوى يف: املرجع نف�شه، �ص 153 .
4
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الأنها دخلت �النتخابات حتت �صقف �أو�صلو، وهذ� يعني �عرت�فاً �صمنياً بدولة �الحتالل 

“�إ�رش�ئيل”. ون�صو� �أن دخول �حلركة �الإ�صالمية يف هذه �النتخابات كان نتيجة لتفاهمات 

�لف�صائل �لفل�صطينية يف �لقاهرة �صنة 2005 بعيد�ً عن �تفاقات �أو�صلو �مل�صوؤومة، ون�صو� 

�لتي  1999، كما تن�ص هذه �التفاقيات نف�صها،  �أو�صلو قد �نتهت عملياً يف �صنة  �أن  �أي�صاً 

�الأ�صا�صية  للق�صايا  حّل  �إيجاد  حلني  موؤقت  مبادئ  �إعالن  هي  �أو�صلو  �أن  على  ن�صت 

للق�صية �لفل�صطينية؛ وهي ق�صايا �لقد�ص و�لالجئني و�حلدود و�مل�صتعمر�ت و�ملياه، و�أن 

ذلك �صينتهي �صنة 1999. ثم �نتهى كّل ذلك مع بدء �النتفا�صة �لثانية يف 2000/9/28 بعد 

 . ...Camp David ف�صل مفاو�صات كامب ديفيد

درجة  �إن  مثالً:  فقالو�  �أنف�صهم،  �ملر�صحني  �أ�صخا�ص  عن  كاذبة  �إ�صاعات  ن�رشو�  ثم 

�ل�صجن مزيفة وغري حقيقية.  د. نا�رش عبد �جلو�د د�خل  �لتي ح�صل عليها  �لدكتور�ه 

على �لرغم من �أنه مكث يف �إعد�دها د�خل �ل�صجن �أكرث من خم�ص �صنو�ت يف ظروف غاية 

يف �لق�صوة و�ل�صدة، وح�صل على درجة �متياز يف �ملناق�صة، لتكون �أول ر�صالة دكتور�ه 

�أن مناق�صتها متت من خالل هاتف  �إعد�دها ومناق�صتها يف �صجون �الحتالل، علماً  يتم 

بطباعتها  تو�صية  وهناك  م�صمونها،  على  �طلع  من  كّل  عليها  �أثنى  وقد  مهرب.  جو�ل 

�إىل  تنتمي  �أنك  لو  وبينه:  بيني  فيما  فتح  حركة  م�صوؤويل  �أحد  يل  قال  وقد  ون�رشها. 

حركة فتح لرفعناك �إىل �ل�صماء، ب�صبب هذ� �الإجناز. 

قبيل  �خلارج  من  �أح�رش  نا�رش  د.  �أن  �النتخابات:  بعد  �أخرى  �إ�صاعة  ون�رشو� 

ثقتهم.  نيل  �أجل  من  �لناخبني  على  بتوزيعها  وقام  دوالر،  مليون  ن�صف  �النتخابات 

وهي �إ�صاعة هدفو� منها �لتقليل من �أهمية فوزه يف هذه �النتخابات �لتي قد فاز بها دون 

ممار�صة �أّي ترغيب �أو ترهيب للمو�طنني، ودون �أّي وعد الأي �إن�صان بوظيفة �أو م�صاعدة 

�أو قطع ر�تبه  بالف�صل من وظيفته  �أّي تهديد الأي موظف  �أو غري ذلك، ودون  �أو عالج 

على  �لتغطية  �أي�صاً،  ذلك  من  وهدفو�  وتكر�ر�ً.  مر�ر�ً  هم  فعلو�  كما  له،  ي�صوت  مل  �إن 

�ملانحة  �لدول  من  �الإن�صانية  و�مل�صاعد�ت  �لطحني  �أكيا�ص  �أح�رشو�  حني  ممار�صاتهم، 

ووزعوها على �ملو�طنني �لذين ينتخبون مر�صحيهم فقط!! 

م�شاعدة كويتية:

�الإن�صانية يف عبو�ت مكتوب  �مل�صاعد�ت  �لتي وزعوها رزم من  �مل�صاعد�ت  فمن هذه 

بطريقة  بتوزيعها  قامو�  �لفل�صطيني”  �ل�صعب  �إىل  �لكويتي  �ل�صعب  من  “م�صاعدة  عليها 
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عجيبة؛ يرون على د�ٍر فيعطونها رزمة الأن �أ�صحابها �نتخبو� مر�صحهم، ويرون على 

د�ر �أخرى فال يعطونها �صيئاً، ويقولون لهم ب�رشيح �لعبارة: �أنتم مل تنتخبونا فلي�ص لكم 

ح�صة، �ذهبو� �إىل د. نا�رش كي يعطيكم م�صاعدة.

4. جمل�س ت�رشيعي خلم�شة �شهور فقط:

�ملدوية،  �لنتيجة  هذه  يتوقعو�  فلم  كبرية،  �النتخابات  بنتائج  �لقوم  �صدمة  كانت 

لذلك قررو� عدم �العرت�ف بهذه �لنتائج، و�لعمل بكل �لطرق و�لو�صائل الإف�صال �ملجل�ص 

�جلديد و�لنو�ب �جلدد، وو�صع �لعقبات يف طريقهم. وكانت قناعة �لقوم �أن هذ� �لبملان 

�أ�صهر.  ثالثة  خالل  �صتنهار  و�أنها  طويالً،  ت�صتمر  لن  عنه  �ملنبثقة  �لعا�رشة  و�حلكومة 

و�لعجيب �أن هذه �لقناعة �نت�رشت بينهم �صغار�ً وكبار�ً، ن�صاًء ورجاالً، �أميني ومثقفني، 

و�صمعناها من �لعديد منهم حتى من �لعجائز و�الأميني، مما يدل على تو�فق د�خلي بينهم 

على �لعمل للو�صول �إىل هذه �لنتيجة. 

منح  بعد  �رشحت  ر�ي�ص  كوندوليز�  �الأمريكية  �خلارجية  وزيرة  �أن  �لعجيب  ومن 

�نهيار حكومة حما�ص  باأنها تتوقع  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  �لعا�رشة من قبل  �لثقة للحكومة 

خالل ثالثة �أ�صهر. و�حلقيقة �أن �أمريكا ال تتوقع جمرد توقع، فهي تخطط وتعمل وتنفذ 

�أدو�تها يف �ملنطقة، و�لذي ظهر ب�صكل  �أم باأيدي  �لنتيجة، �صو�ء بيدها  �إىل هذه  للو�صول 

و��صح يف حديث ر�ي�ص عن “�لفو�صى �خلالقة” يف �ل�رشق �الأو�صط يف تلك �لفرتة.

بعد  ح�صلت  �لتي  �الأحد�ث  وجملة  �ملمنهج  �الأمني  �لفلتان  �أي�صاً،  لذلك  وي�صهد 

�النتخابات مبا�رشة يف جميع �ملحافظات، و�لتي جاءت متتالية ومت�صاعدة: 

حرق مقر �ملجل�ص �لت�رشيعي يف ر�م �هلل يوم �خلمي�ص 2006/3/2، و�إطالق �لنار د�خله،   •

وحرق �صبكة �لكهرباء �لد�خلية للمجل�ص. 

حرق مقر جمل�ص �لوزر�ء يف �لتاريخ نف�صه.   •

حرق مكاتب �لنو�ب �لفرعية يف �لفرتة نف�صها، ومنها مكتبنا �خلا�ص يف مدينة �صلفيت   •

ومكتبنا يف بلدة بديا )كما �صياأتي يف �صفحة 73-72(.

�إطالق �لنار على بيوت �لنو�ب، منها بيت �لنائب خالد �صعيد وبيت �لنائب �أنور �لزبون   •

وبيتي �خلا�ص وغريها. 

يف  و�حتجازهم  ن�صاء،  وفيهم  �آخرين  خطف  وحماولة  �لربعي،  خليل  �لنائب  خطف   •

عمارة �الإ�رش�ء يف �ليوم ذ�ته )م�صاء 2006/6/12( )كما �صياأتي يف �صفحة 66(. 
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يف  �لر�صمية  �جلل�صات  �نعقاد  �أثناء  يف  �لبملان  قبة  حتت  وهم  �لنو�ب  مهاجمة   •

�ملجل�ص  قاعة  �الأمنية  �الأجهزة  و�أفر�د  �صباط  من  عدد  �قتحم  حني  نف�صها  �لفرتة 

�ملياه  قو�رير  �لنو�ب  على  و�ألقو�  �لنو�ب  وطاوالت  مقاعد  و�عتلو�  �لرئي�صية 

.
5

�ل�صجائر و�أعقاب 

على  و�ل�رشب  �الأبو�ب  على  بالطرق  �جلل�صات  �نعقاد  �أثناء  يف  عليهم  �لت�صوي�ص   •

�لطناجر يف �الأ�صبوع �لذي يليه. 

طرق  ��صتخد�م  خالل  من  حقيقي،  نيابي  �إجناز  �أّي  عمل  من  �ملجل�ص  متكني  عدم   •

و�أ�صاليب همجية ومتخلفة. مع �لتذكري باأن �لذين قامو� بكل هذه �الأعمال هم �صباط 

يف �الأجهزة �الأمنية معروفون، وق�صم منهم من �أفر�د حر�ص �لرئا�صة �لذين مل تنقطع 

�أن   ،Benjamin Barthe بارت  بنيامني  �ل�صهري  �لكاتب  �عرتف  فقد  �أبد�ً.  رو�تبهم 

حر�ص �لرئا�صة كانت ت�صلهم �لرو�تب خالل هذه �لفرتة ومل تنقطع، من خالل و�صيلة 

غري مبا�رشة، من �أجل ت�صديد معا�صات �حلر�ص �خلا�ص بالرئي�ص عبا�ص، �لذين كانو� 

. علماً �أن �لعنو�ن �لذي كانو� يبرون به هذ� �لفلتان �الأمني 
6

متورطني يف �أعمال �لعنف

.
7

هو �نقطاع �لرو�تب و�ملطالبة بها من �حلكومة �لعا�رشة

وال نن�صى تلك �جلل�صة �لطارئة �لتي عقدها �ملجل�ص �لت�رشيعي �ل�صابق، �لذي متثل فيه 

حركة فتح �لغالبية �ل�صاحقة من �أع�صائه، يف يوم �الإثنني 2006/2/13، �أي بعد �النتخابات 

�لت�رشيعية �لثانية مبا�رشة و�لتي فازت فيها �حلركة �الإ�صالمية فوز�ً كبري�ً، وقبل تاأدية 

�لنو�ب �جلدد �ليمني �لقانونية، هذه �جلل�صة �ل�صاذة �لتي �أقرو� فيها �لعديد من �لقر�ر�ت 

�ملجل�ص  �أمام  �لعر�قيل  �لنيابية �جلديدة وو�صع  �لدورة  �إف�صال  �إىل  �لتي تهدف  �خلطرية 

�جلديد �ملنتخب، هذه �لقر�ر�ت �لتي عانى منها �ملجل�ص �جلديد بعد ذلك معاناة كبرية بعد 

�ملخابر�ت من منطقتي )حمافظة �صلفيت(، وحني ر�أوين من بعيد  �ل�صباط من  باأم عيني بع�ص هوؤالء   ر�أيت 
5

�ملنظم.  �لفلتان  هذ�  ور�ء  �الأمنية  �الأجهزة  �إن  يقال  ال  وحتى  �أر�هم،  ال  حتى  عني  و�البتعاد  �لتخفي  حاولو� 

وو��صح �أن معظم هوؤالء كانو� من خارج حمافظة ر�م �هلل حتى ال يتعرف عليهم �أحد، وتظاهرو� حينها باأنهم 

من كتائب �صهد�ء �الأق�صى �لتابعة حلركة فتح ولي�ص من �الأجهزة �الأمنية. ولكن معظمهم مّت �لتعرف عليهم 

ومّت ف�صحهم وك�صف خمططهم.

بنيامني بارت، مرجع �شابق ، �ص 135.  6

�أّي �إجر�ء�ت عقابية �صّد �الأجهزة �الأمنية  �أن رئي�ص �ل�صلطة مل يتخذ  �عرتفت �لهيئة �مل�صتقلة حلقوق �الإن�صان   7

�مل�صوؤولة عن تلك �لفو�صى �الأمنية. �نظر: �لهيئة �لفل�صطينية �مل�صتقلة حلقوق �ملو�طن )ديو�ن �ملظامل(، املواطن 

الفل�شطيني خالل عام 2006: التقرير ال�شنوي الثاين ع�رش 1 كانون ثاين 2006 - كانون اأول 2006 )ر�م �هلل: 

�لهيئة �لفل�صطينية �مل�صتقلة حلقوق �ملو�طن )ديو�ن �ملظامل(، 2007(، �ص 5. 
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بدء �أوىل جل�صاته يف 2006/2/28، و��صتمرت هذه �لقر�ر�ت حتى �الآن دون تغيري ب�صبب 

تعطل �ملجل�ص �لت�رشيعي. ومن هذه �لقر�ر�ت:

“�الأمانة �لعامة” و“�الأمني �لعام للمجل�ص �لت�رشيعي” ونقل كافة  ��صتحد�ث من�صب   •

�صالحيات �أمني �رّش �ملجل�ص �لت�رشيعي �ملنتخب �إليه.

تغيري �لعديد من مو�د �لالئحة �لد�خلية للمجل�ص مبا يتو�فق مع هذه �لقر�ر�ت �جلديدة.   •

�ملوظفني  لديو�ن  رئي�صاً  فتح  حركة  من  �لوزير  حمد�ن  جهاد  تعيني  على  �مل�صادقة   •

�لعام.

�ملالية  �لرقابة  لديو�ن  رئي�صاً  فتح  حركة  من  �لرب  �أبو  حممود  تعيني  على  �مل�صادقة   •

و�الإد�رية.

بقر�ر  �ملحكمة وق�صاتها  يتم تعيني رئي�ص  �لعليا بحيث  �لعدل  قانون حمكمة  تعديل   •

من رئي�ص �ل�صلطة بالت�صاور مع جمل�ص �لق�صاء �الأعلى، �أي دون تدخل من �ملجل�ص 

 .
8
�لت�رشيعي بهذ� �ل�صاأن �خلطري و�ملهم

قرارات غريبة للرئي�س:

ويف �لفرتة نف�صها �تخذ �لرئي�ص �أبو مازن �صل�صلة من �لقر�ر�ت �ملهمة و�خلطرية، �لتي 

تهدف �إىل عرقلة �ملجل�ص �لت�رشيعي �جلديد و�حلكومة �جلديدة �ملنبثقة عنه، ومنها:

�إحلاق معظم �الأجهزة �الأمنية ملوؤ�ص�صة �لرئا�صة بدالً من وز�رة �لد�خلية، �أي �حلكومة   •
.
9
�لتي �صتكون  �حلركة �الإ�صالمية م�صيطرًة عليها بال �صّك

من  بدالً  �لرئا�صة  مبوؤ�ص�صة  فل�صطني”   - و�لتلفزيون  لالإذ�عة  �لعامة  “�لهيئة  �إحلاق   •
وز�رة �الإعالم.

�إىل  �الإعالم  وز�رة  من  )وفا(”  �لفل�صطينية  و�ملعلومات  �الأنباء  “وكالة  تبعية  نقل   •
موؤ�ص�صة �لرئا�صة.

نقل تبعية “�لهيئة �لعامة لال�صتعالمات” من �حلكومة �إىل موؤ�ص�صة �لرئا�صة.  •
�إىل  �حلكومة  من  و�لعلوم”  و�لثقافة  للرتبية  �لفل�صطينية  �لوطنية  “�للجنة  تبعية  نقل   •

م.ت.ف.

 �نظر تفا�صيل ما جرى يف هذه �جلل�صة يف �لوثائق �آخر هذ� �لكتاب؛ و�نظر �صجالت �ملجل�ص �لت�رشيعي يف هذ� 
8

�لتاريخ؛ و�نظر: ديو�ن �ملظامل، التقرير ال�شنوي الثاين ع�رش.

 �نظر: ديو�ن �ملظامل، التقرير ال�شنوي الثاين ع�رش، �ص 13.
9
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�إخر�ج “جامعة �لقد�ص �ملفتوحة” من �صلطة وزير �لرتبية و�لتعليم �لعايل، وو�صفها   •
 .

10
كجامعة خا�صة تتبع م.ت.ف �لتي ت�صيطر عليها حركة فتح

بدل  �لرئا�صة  ل�صيطرة  غزة  يف  ورفح  حانون(  )بيت   Erez �إيرز  معبي  �إخ�صاع   •

خ�صوعها لوز�رة �لد�خلية.

�إحلاق �صندوق �ال�صتثمار �لفل�صطيني باأر�صدته �ملقدرة بـ 900 مليون دوالر ملوؤ�ص�صة   •

�لرئا�صة، بعد �أن كانت تابعة لوز�رة �ملالية.

عني �لرئي�ص حممود عبا�ص 14 نائب وزير، و20 معاون نائب وزير، و27 مدير�ً عاماً   •

يف �لفرتة بني 30 كانون �لثاين/ دي�صمب و28 �آذ�ر/ مار�ص، موعد تقلد �إ�صماعيل هنية 

�إعاقة  بهدف  و�ل�صلطات  �لوز�ر�ت  كّل  على  فتح  حركة  ل�صيطرة  حماولة  يف  �حلكم، 

�حلكومة �الإ�صالمية �لقادمة، على �لرغم من �أن حركة فتح رف�صت �مل�صاركة يف هذه 

.
11

�حلكومة ب�صدة

�النتخابات  بعد  �ملبكرة  �ملرحلة  هذه  يف  �لرئي�ص  �تخذها  �لتي  �لقر�ر�ت  بع�ص  هذه 

�لطريق على �حلكومة �جلديدة  2006، بهدف قطع  �أو�ئل �صنة  �لت�رشيعية مبا�رشة يف 

�لقر�ر�ت  من  �ملزيد  و�صياأتي  و�إف�صالها،  �جلديد  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  عن  �ملنبثقة 

يف  �ملوؤ�صفة  غزة  �أحد�ث  بعد  �ل�صلطة  رئي�ص  �أ�صدرها  �لتي  �لرئا�صية  و�ملر��صيم 

يف  ثغرة  �صيئاً  ��صتغالالً  م�صتغالً  �لقانون،  قوة  لها  و�لتي   ،2007 يونيو  حزير�ن/ 

�لفل�صطيني بهذ� �خل�صو�ص، و�لتي على �صوئها قامت �الأجهزة �الأمنية بكل  �لقانون 

ممار�صاتها. 

ح�شار مايل و�شيا�شي:

�ملتحدة،  �لواليات  �الأطر�ف؛  كّل  �أعلنته  �لذي  و�ملايل،  �ل�صيا�صي  �حل�صار  كان  ثم 

و�الحتاد �الأوروبي، ومعظم �لدول �لعربية �لغنية، ودولة �الحتالل، و�لذي كان من 

دولة  جتبيها  �لتي  �جلمركية  �لر�صوم  حتويل  جتميد  مقرر�ته  بنوده  �إجر�ء�ته  �أهم 

�إىل �نقطاع  �أدى  60% من ميز�نية �ل�صلطة، مما  �الحتالل ل�صالح �ل�صلطة و�لتي متثل 

�لفلتان  لتبير  عنو�ناً  �أ�صبح  و�لذي  و�ملدنيني،  �لع�صكريني  �ملوظفني  عن  �لرو�تب 

�لتي  �ل�صاخرة  �الأغاين  و�صمعنا  �لفرتة،  تلك  يف  �الأمنية  �الأجهزة  قادته  �لذي  �الأمني 

 �نظر تفا�صيل هذه �لقر�ر�ت و�أثرها �ل�صيء على �لو�صع �لفل�صطيني يف: املرجع نف�شه، �ص 7 وما بعدها.
10

�لنقاط �لثالثة �الأخرية ماأخوذة من كتاب: بنيامني بارت، مرجع �شابق، �ص 227.  11
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يف  �لتفكري  �لفرتة  تلك  يف  �ل�صاغل  �صغلنا  و�أ�صبح  ف�ص...  ف�ص...  �لر�تب...  وين  منها: 

�لعامة  �ل�صو�رع  يف  �لتبعات  جلمع  مهرجانات  و�أقمنا  �لرو�تب،  هذه  لتوفري  و�صيلة 

و�مل�صاجد ل�صالح رو�تب �ملوظفني، وكان ذلك حمرجاً كثري�ً بالن�صبة لنا، و�أ�صبح �ل�صوؤ�ل 

�لذي ن�صمعه يف كّل جمل�ص: �صو �صار يف �لرو�تب؟

وحني متكنت �حلكومة �لعا�رشة من تاأمني جزء من �لرو�تب بعد جهد جهيد وبطريقة 

معينة، رف�صت جميع �لبنوك �ملحلية �لتعامل مع �حلكومة وقاطعتها بعد توزيع �ل�صلفة 

�الأوىل، بعد �أن تلقت حتذير�ً �صديد �للهجة من �أحد كبار قادة حركة فتح �إن هي تعاونت 

مع �حلكومة �لعا�رشة، كما �أخبنا وزير �ملالية يف وقتها، مما ��صطر �حلكومة لتوزيع تلك 

�لرو�تب من خالل مكاتب �لبيد، و�لذي �أدى �إىل معاناة و�إرباك للموظفني.

بل �إن �لبنوك �ملحلية كانت تقوم باقتطاع مبالغ كبرية من �الأمو�ل �لتي كانت حت�صل 

عليها �حلكومة �لعا�رشة، وذلك ك�صد�د لديونها �لتي تر�كمت، ب�صبب تعمد د. �صالم فيا�ص 

وزير �ملالية قبل �النتخابات ت�صليم �خلزينة فارغة ومديونة. بل و�أكرث من ذلك فقد قام 

ِبرهن خم�ص�صات �مل�صاريع �لتي كانت قيد �لتنفيذ بقرو�ص و��صتخدمها ل�صد�د رو�تب 

�ملوظفني بطريقة �لتفافية... كّل هذ� وغريه كان له �لدور �لكبري يف �لت�صييق على حكومة 

 .
12

�حلركة �الإ�صالمية وجمل�صها �لت�رشيعي �لتي ��صتلمت ميز�نية فارغة بل مديونة

لهذ�  �ملعلن  و�لهدف  خانقاً،  �لعا�رشة  للحكومة  و�ل�صيا�صي  �ملايل  �حل�صار  كان  لقد 

�حل�صار هو �إلز�م هذه �حلكومة �لتي �صكلتها حركة حما�ص بال�رشوط �لرباعية �لدولية؛ 

�ملوقعة  باالتفاقيات  و�اللتز�م  �ملقاومة،  �أي  �لعنف  ونبذ  بـ“�إ�رش�ئيل”،  �العرت�ف  وهي 

�ملجتمع  حاول  بارت:  بنيامني  �لكاتب  يقول  بعدها.  وما  �أو�صلو  �تفاقيات  �أي  �صابقاً، 

�لدويل جاهد�ً يف 2009/5/9، بعد فوز حما�ص يف �النتخابات، �إنقاذ �ل�صلطة ومنع �نهيارها 

غري  للموظفني  �ملانحة  �لدول  من  �الأمو�ل  الإي�صال  معقدة  �آلية  �إيجاد  خالل  من  نهائياً، 

�لعملية  �لغر�ص.  لهذ�  �لدولية  �لتنمية  وكالة  ووظفو�  حما�ص،  حركة  على  �ملح�صوبني 

�إذ يجب �الإ�رش�ف على ع�رش�ت �الآالف من  �لتطريز،  �أ�صبه بعملية  كانت معقدة للغاية، 

�لتحويالت �ملتز�منة، ومعاجلة مبالغ باهظة، ودفع مبالغ كبرية، ودفع نفقات م�رشفية 

يف  �ل�رشعية  غري  للحكومة  فيا�ص  �صالم  و��صتالم   2007 �صنة  �لفل�صطيني  �النق�صام  حالة  وبعد  �ملقابل،  يف   
12

�ل�صفة �لغربية، �أغدقت �الأمو�ل بال ح�صاب على هذه �حلكومة، ففي �صنتي 2008 و2009 مّت منح هذه �حلكومة 

7.7 مليار  2009، تعهدت �لدول مبنح �صالم فيا�ص  6 مليار�ت دوالر. ويف موؤمتر باري�ص للدول �ملانحة �صنة 

دوالر، بالرغم من �أنه طلب منهم فقط 5.7 مليار دوالر، يف حالة نادرة يف تاريخ موؤمتر�ت �ملانحني �لتي �عتادت 

منح مبالغ �أقل مما تطلبه �لدول �ملحتاجة للم�صاعد�ت. �نظر: بنيامني بارت، مرجع �شابق، �ص 127-124.
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يورو  ماليني  ثمانية  على   HSBC �صي  بي  �أ�ص  ت�ص  �إ م�رشف  ح�صل  فقد  مذهلة، 

من  �أحد�ً  �أن  من  �لتحقق  مع  �لتحويالت.  هذه  مقابل  دوالر(  ماليني   10.8 )حو�يل 

�لتي  هي  �لفل�صطينية  �لرئا�صة  وكانت  حما�ص.  بحركة  �صلة  �أّي  تربطه  ال  �مل�صتفيدين 

�أ�صماء �مل�صتفيدين من هذه �الإعانة، وكانت حتر�ص على ��صتثناء  حتدد كّل �صهر الئحة 

هاو�ص  ووتر  بر�ي�ص  �حل�صابات  مر�قبة  مكتب  �إىل  و�أوكل  حمتمل،  �إ�صالمي  موؤيد  �أّي 

)PricewaterhouseCoopers )PwC مهمة �صبط �لعمليات، لكن مل يكن ذلك يكفي، 

�الأمو�ل  تبيي�ص  مكافحة  يف  �ملتخ�ص�ص  �صاك،  ورلد  �ل�صهري  �ال�صت�صاري  �إىل  فلجاأو� 

قاعدة  بف�صل  �مل�صاعدة  �إليهم  تر�صل  من  كّل  �أ�صماء  غربلة  فتم  �الإرهابي،  و�لتمويل 

�ملعلومات �لو��صعة جد�ً، �ملتوفرة لديهم... وكانت �الأمو�ل متر عب مكتب �لرئي�ص حممود 

 .
13

عبا�ص...

اإف�شال متعمد 

و�لنو�ب  �الإ�صالمية  �حلركة  �أن  �لقوم  �أعلن  �ملتتالية،  �الأحد�ث  هذه  غمرة  ويف 

�الإ�صالميني قد ف�صلو� يف عملهم، و�أن �ملجل�ص �لت�رشيعي ف�صل، فكانت دعوة �لرئي�ص �إىل 

�إجر�ء �نتخابات ت�رشيعية ورئا�صية مبكرة، وذلك بعد �أقل من �صنة على �إجر�ء �النتخابات 

يف �أو�ئل 2006. وقد ��صتهجنت �لهيئة �مل�صتقلة حلقوق �الإن�صان هذه �لدعوة من �لرئي�ص، 

و�عتبت �أنه ال د�عي لها، الأن �النتخابات �ت�صمت بالنز�هة و�ل�صفافية ونتج عنها حكومة 

بني  د�صتورية  �أزمة  �أّي  �ل�صنة  طو�ل  يحدث  ومل  �لت�رشيعي،  �ملجل�ص  ثقة  نالت  �رشعية 

 .
14

�ل�صلطات

نتائج  على  �اللتفاف  هو  مبكرة  النتخابات  �لدعوة  هذه  من  �لهدف  �أن  ريب  وال 

�نتخابات 2006، الأنه ال يجوز يف عرف �لقوم �أن تفوز �حلركة �الإ�صالمية فيها، فال بّد من 

�إعادة �النتخابات مر�ر�ً حتى يفوز فيها من يريدون! فهذه هي �لديوقر�طية كما يفهمها 

هوؤالء!

وقد �رشح �أمني مقبول، ع�صو �للجنة �ملركزية حلركة فتح و�لذي كان ي�صغل من�صب 

نائب وزير �لد�خلية عند �إجر�ء �النتخابات �لت�رشيعية، يف لقاء خا�ص مع �لكاتب بنيامني 

ومتويل  �الأمن  ب�صط  من  حما�ص  حركة  متكني  عدم  هو  �لهدف  باأن   ،2006 �صنة  بارت 

�نظر: بنيامني بارت، مرجع �شابق، �ص 135-134.  13

ديو�ن �ملظامل، التقرير ال�شنوي الثاين ع�رش، �ص 117.  14
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نو�ب  رف�ص  و�إذ�  جديد،  وزر�ء  رئي�ص  بتعيني  �لفر�صة  للرئي�ص  يتيح  مما  �ل�صلطة، 

حما�ص �إعطاءه �لثقة، ي�صتطيع �لرئي�ص �أن يدعو �إىل �نتخابات جديدة، و�أنهم كحركة فتح 

.
15

م�صتعدون لكل �الحتماالت

�ملجل�ص  �الأحد�ث توؤكد ما قلناه من وجود خطة متكاملة و�صاملة الإنهاء  �إن كّل هذه 

�لت�رشيعي �ملنتخب و�إلغائه نهائياً خالل مدة ق�صرية، و�إف�صال �حلكومة �لعا�رشة �ملنبثقة 

�إىل �الإم�صاك بكل موؤ�ص�صات �ل�صلطة من جديد،  عن هذ� �ملجل�ص، حتى تعود حركة فتح 

وتتحكم بجميع �ل�صلطات �لت�رشيعية و�لتنفيذية و�لق�صائية و�الإعالمية. ول�صان حالهم 

يقول: �إننا و�صعنا �لعر�قيل كلها �أمام �لنو�ب �الإ�صالميني ووزر�ئهم، ثم �أعلنا نحن �أنهم 

يكن  �لذي  �حلقيقية  �لوالية  �صاحب  �ل�صعب  �إىل  �لرجوع  دون  ذلك،  وقررنا  فا�صلون، 

و��صح  ب�صكل  كلمته  قال  قد  �ل�صعب  �أن  مع  �ملزعوم،  �لف�صل  هذ�  �صدق  وحده  يقرر  �أن 

و�رشيح يف �نتخابات نزيهة قبل �أ�صهر قليلة، مما يوؤكد �أن �لهدف هو �لق�صاء على �أّي �أثر 

�إىل �صابق عهدها قبل �النتخابات وكاأنها مل تكن.  لنتائج تلك �النتخابات وعودة �الأمور 

وهناك فرق كبري بني �لف�صل و�الإف�صال، هذ� �إن �صدقو� بادعائهم �لف�صل. 

مبا  �الأر�ص  علينا  و�صاقت  قا�صية،  و�أحو�ل  بائ�صة  ظروف  يف  �لفرتة  تلك  ع�صنا  لقد 

رحبت، فقد �جتمع علينا �لقريب و�لبعيد، وظهرت �إ�صار�ت و��صحة على تو�طوؤ �لد�خل 

باختطاف  و�النتهاكات  �الإجر�ء�ت  هذه  تّوجت  ثم  �ل�صاملة.  �حلرب  هذه  يف  �خلارج  مع 

من  فقط  �صهور  خم�صة  بعد  �الحتالل،  يد  على  �لغربية  �ل�صفة  ووزر�ء  نو�ب  جميع 

بيدهم ولكن  لي�ص  و�أملهم يف ذلك، ولكن  �لقوم  نبوءة  �لت�رشيعية، وحتققت  �النتخابات 

بيد �الحتالل.

�لذي مل يتمكن  �لغربية،  �ل�صفة  �لت�رشيعي يف  �ملجل�ص  �لكامل الأعمال  �لتعطيل  فكان 

�لقو�نني  �لت�رشيعي و�لرقابي، عد� بع�ص  �إجناز حقيقي يف �ملجال  �أّي  �أع�صاوؤه من عمل 

و�لقر�ر�ت �لتي �أ�صدرها بالرغم من كّل هذه �لظروف. ومع ذلك فقد جنح هذ� �ملجل�ص 

وحقوق  �لديوقر�طية  على  باحلر�ص  �لقوم  �دعاء�ت  زيف  ك�صف  يف  كبري�ً  جناحاً 

خا�صة  “�ملنافق”  �لغربي  للنظام  �حلقيقي  �لوجه  وللعامل  ل�صعبنا  وك�صف  �الإن�صان، 

�ملتحدة،  و�الأمم  ورو�صيا،  �الأوروبي،  و�الحتاد  �الأمريكية،  �ملتحدة  �لواليات  �لرباعية: 

�لتي فر�صت �حل�صار على �صعب كامل الأنه مار�ص حقه �لديوقر�طي بحرية ونز�هة!! 

بنيامني بارت، مرجع �شابق، �ص 228.  15
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�ل�صلطة  فيه  �لذي غرقت  �الإد�ري و�ملايل و�الأخالقي  �لف�صاد  �ملجل�ص عن  كما ك�صف هذ� 

طو�ل �ل�صنو�ت �ل�صابقة و�لذي كان معظمه خافياً على �ملو�طنني.

�أحد�ث  وقبل  مبا�رشة،  �النتخابات  بعد  كانت  �الأحد�ث  تلك  كّل  باأن  �لتذكري  مع 

وذريعة  �صماعة  �ُّتِخذت  غزة  �أحد�ث  �أن  يوؤكد  مما  ون�صف،  �صنة  بحو�يل  �ملوؤ�صفة  غزة 

لالنتهاكات و�العتد�ء�ت �لتي ح�صلت يف �ل�صفة �لغربية بعد ذلك، فهذه �النتهاكات بد�أت 

فعلياً يف وقت مبكر يف �ل�صفة ويف غزة على �ل�صو�ء، بل كانت يف غزة �أ�صمل و�أو�صح و�أ�صد 

عنفاً و�أكرث جر�أة.

5. حكاية االأمني العام للمجل�س الت�رشيعي:

�أمني عام �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفتحاوي �ملعَّني يعمل حالياً كرئي�ص للمجل�ص �لت�رشيعي 

بدل �لرئي�ص �حلقيقي �ملنتخب د. عزيز �لدويك �ملغيب قهر�ً عن مكتبه يف �ملجل�ص، وذلك 

بعد �ختطافه مع �لنو�ب �الإ�صالميني من ِقبل �الحتالل يف حزير�ن/ يونيو 2006، وما ز�ل 

علماً  �لتنفيذية.  �ل�صلطة  من  بقر�ر   )2012 يونيو  )حزير�ن/  �الآن  حتى  مكتبه  عن  مغيباً 

�أن هذ� �الأمني �لعام �ملعني للمجل�ص تر�صح لالنتخابات �لت�رشيعية، وخ�رش فيها خ�صارة 

منكرة!!

�لت�رشيعي  �ملجل�ص  قبل  من  �لعام  و�الأمني  �لعامة  �الأمانة  من�صب  ��صتحد�ث  مّت  وقد 

�ل�صابق �لذي كانت ت�صيطر عليه حركة فتح منذ �صنة 1996، بعد �النتخابات �لت�رشيعية 

يف  ثغرة  ��صتغلو�  ولكنهم  �الإ�صالمية،  �حلركة  فيها  فازت  �لتي   ،2006/1/25 يف  �لثانية 

ود�عية  جل�صة  يف  �النتخابات  �إجر�ء  بعد  باالنعقاد  �ل�صابق  للمجل�ص  ت�صمح  �لقانون 

بروتوكولية �إىل �أن يتم �أد�ء �ليمني �لد�صتورية من قبل �أع�صاء �ملجل�ص �جلديد. فقبل �أد�ئنا 

��صتثنائية  جل�صة  �لفتحاوية،  �لغالبية  ذو  �ل�صابق،  �ملجل�ص  عقد  �لد�صتورية  �ليمني  لهذه 

2006/2/13، و�تخذو� خاللها قر�ر�ت خطرية وكبرية  �أخالقية يف  �صاذة وغريبة وغري 

هدفها و�صع �لعر�قيل �أمام �لنو�ب �الإ�صالميني �لفائزين يف �ملجل�ص �جلديد.

، ثم قامو� بتغيري �لنظام 
16

ومن هذه �لقر�رت ��صتحد�ث من�صب �الأمني �لعام للمجل�ص

�ملجل�ص  �رّش  �أمني  �صالحيات  معظم  ف�صحبو�  �لقر�ر،  هذ�  مع  ليتو�ءم  للمجل�ص  �لد�خلي 

�لت�رشيعي �ملنتخب، �لذي �صيكون حتماً من �لنو�ب �الإ�صالميني، و�أعطوها لالأمني �لعام 

 ديو�ن �ملظامل، التقرير ال�شنوي الثاين ع�رش، �ص 43.
16
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يف  �ال�صتعجال  وب�صبب  �النتخابات.  يف  و�خلا�رش  �لتنفيذية  �ل�صلطة  من  �ملعني  للمجل�ص 

�تخاذ هذ� �لقر�ر، و�ال�صتعجال يف تغيري مو�د �لالئحة �لد�خلية للمجل�ص لتتو�ءم مع هذ� 

�لقر�ر، ح�صل تناق�ص عجيب وو��صح يف مو�د هذه �لالئحة، و�لذي ما ز�ل قائماً حتى 

هذه �للحظة.

تلك  �إلغاء  �لد�صتورية  �ليمني  �أد�ئه  بعد  �ملنتخب  �جلديد  �ملجل�ص  حاول  وحني 

فتح  حركة  نو�ب  بني  كالمية  م�صاد�ت  ح�صلت  �لكبري،  �خللل  هذ�  ومعاجلة  �لقر�ر�ت 

وبني هيئة �ملجل�ص �ملنتخبة، و��صتمر �ملجل�ص يعاين من تلك �لقر�ر�ت �جلائرة، ويعاين 

من �أعمال �الأمني �لعام �ملعني وتدخالته �ل�صافرة يف كّل �صوؤون �ملجل�ص، ومناكفاته مع 

جل�صاته  عقد  عن  �ملجل�ص  توقف  حتى  �لرحمي،  حممود  د.  �ملنتخب،  �ملجل�ص  �رّش  �أمني 

�جلندي  �أ�رش  �إثر   ،2006 يونيو  حزير�ن/  يف  �الإ�صالميني  �لنو�ب  جميع  �ختطاف  بعد 

�الإ�رش�ئيلي جلعاد �صاليط. 

وبعد ذلك ويف �أثناء غيابنا يف �صجون �الحتالل رفع نو�ب حركة فتح دعوى ق�صائية 

للمحكمة �لعليا تطالب بتثبيت تلك �لقر�ر�ت �لظاملة وتثبيت هذ� �لرجل يف مكانه يف �ملجل�ص 

كاأمني عام معني من قبل �ل�صلطة �لتنفيذية، هذه �ل�صلطة �لتي كان من �ملفرت�ص �أن حترتم 

غري  �لطريقة  بهذه  �لت�رشيعية  �ل�صلطة  �صوؤون  يف  تتدخل  فال  �ل�صلطات  ف�صل  قانون 

�لد�صتورية. ومع �الأ�صف ��صتجابت �ملحكمة �لعليا لطلب قائمة فتح يف جل�صتها �ملنعقدة 

 ،
17

�لوطنية وغري  �الأخالقية  غري  �جلل�صة  تلك  قر�ر�ت  جميع  و�أقرت   ،2006/12/19 يف 

مل  �لذين  �الحتالل،  �صجون  يف  �الإ�صالميني  �لنو�ب  من  �لعظمى  �لغالبية  غياب  م�صتغلة 

لت�صارك  ن�صابها،  �إىل  �الأمور  و�إعادة  �لعد�لة  وحتقيق  بو�جبهم  �لقيام  من  يتمكنو� 

و�جلريحة  �ليتيمة  �لت�رشيعية  �ل�صلطة  على  �ملوؤ�مرة  يف  �الأخرى  هي  �لق�صائية  �ل�صلطة 

ب�صبب �إجر�ء�ت �الحتالل و�إجر�ء�ت �ل�صلطة �لتنفيذية!!

وحتى �الآن )حزير�ن/ يونيو 2013(، يقوم هذ� �لرجل �ملعني )�الأمني �لعام( بالتحكم 

نف�صه  �ملجل�ص  رئي�ص  فيهم  مبن  �ملنتخبني  ونو�به  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  �صوؤون  بجميع 

�لنو�ب وم�صتحقات  �لنافذة، ويتحكم مبكاتب  �لدويك، وكلمته يف �ملجل�ص هي  د. عزيز 

باأن  �الإن�صان  حلقوق  �مل�صتقلة  �لهيئة  �أقرت  وقد  ذلك.  وغري  �ملوظفني  و�صوؤون  �ملكاتب 

�لعر�قيل  من  �لعديد  وو�صع  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  لعمل  �إرباكاً  �أحدث  �لرجل  هذ�  تعيني 

17 املرجع نف�شه، �ص 6، �ملقدمة.
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�الإد�رية لهذ� �ملجل�ص، وذكرت �أن غالبية �ملوظفني �الإد�ريني يف �ملجل�ص كانت تتبع لهذ� 

�لرجل، كونهم تابعني حلركتهم )حركة فتح( �لتي يثلها يف �ملجل�ص هذ� �لرجل، ولي�ص 

.
18

لرئي�ص �ملجل�ص د. عزيز �لدويك وال الأمني �رّش �ملجل�ص د. حممود �لرحمي

د هذ� �لرجل �مل�صتحقات �ملالية ملكاتب �لنو�ب �الإ�صالميني يف �ل�صفة  وقد حدث �أن َجمَّ

2010 بعد خروجنا من �صجون �الحتالل،  �أ�صهر متتالية يف بد�ية �صنة  �لغربية خلم�صة 

تعر�صت فيه هذه �ملكاتب وموظفوها الأزمة مالية كبرية. كنا نظن �أن هذ� �لتجميد عام لكل 

نو�ب �ملجل�ص مبن فيهم نو�ب حركة فتح كما كانو� يقولون لنا، ولكننا عرفنا من خالل 

طرقنا �خلا�صة �أن م�صتحقات مكاتب نو�ب حركة فتح مل تنقطع طو�ل هذه �ملدة، وتاأكدنا 

من ذلك. وكانت ف�صيحة كبرية لهم ��صطرو� بعدها الإعادة �رشف هذه �مل�صتحقات.

6. م�رشحية هزلية:

�لت�رشيعية  �النتخابات  بعد  �لفلتان  فرتة  يف  له  تعر�صنا  �لذي  �الأبرز  �حلدث  كان 

2006/6/12، �لهجوم �لذي �صنه رجال ملثمون وم�صلحون من  وخا�صة يف يوم �الإثنني 

�الإ�صالميني يف  �لنو�ب  �الأق�صى على مكتب  �الأمنية وحتت مظلة كتائب �صهد�ء  �الأجهزة 

عمارة �الإ�رش�ء يف ر�م �هلل، وقامو� باإطالق �لنار على �لنو�ب يف �أثناء خروجهم من �ملكتب، 

خالية،  منطقة  �إىل  �لعينني  ومع�صوب  مكبالً  و�قتادوه  �لربعي،  خليل  �لنائب  و�ختطفو� 

و�رشبوه و�أهانوه، وبقي هناك حتى فرتة متاأخرة من �لليل.

�لنو�ب وكنت معهم، فقد �حتمينا يف �ملكتب ومل جنروؤ على �خلروج، حتى  �أما باقي 

جاءو�  باأنهم  وتظاهرو�  �لع�صكري،  بلبا�صهم   ”17 “قوة  �لرئا�صة  حر�ص  من  �أفر�د  جاء 

�أنه  �لكبار  �لقادة  �أحد  �أخبنا  وهناك  �هلل،  ر�م  يف  �ملقاطعة  مقر  �إىل  و�أخذونا  حلمايتنا، 

يتوقع �أن �لفاعل هو فالن �ملعروف، �أحد قادة �صهد�ء �الأق�صى �ملطاردين، و�أنه �صيعمل 

حتت  �ل�صكنية  �صققنا  �إىل  �أعادونا  ثم  �صاعة،  ن�صف  خالل  �لربعي  �لنائب  �إح�صار  على 

�مل�صوؤول، ليخبنا  �أخبنا ذلك  �أقل من �صاعة، كما  �لربعي بعد  �لنائب  حر��صتهم، وعاد 

مبا ح�صل معه من �إهانات و�إذالل متعمد.

�أكرث من �صنتني  �إال بعد �عتقالنا من قبل �الحتالل، فبعد  لنا  لكن �مل�رشحية مل تظهر 

�الأ�رشى  �لزمالء  �أحد  جاءين  جمدو،  �صجن  يف  وجودي  �أثناء  ويف  �حلادثة،  هذه  على 

18املرجع نف�شه، �ص 43، �لهام�ص.
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من حركة فتح يعتذر �إيل ب�صدة، ويقول: �صاحمني؟ فقلت له: ملاذ�؟ قال: هل تذكر عندما 

�أنت و�لنو�ب �الإ�صالميون و�أنتم يف عمارة �الإ�رش�ء يف ر�م �هلل من قبل ملثمني؟  هوجمت 

من  نحن  قائالً:  حدث  ما  بتفا�صيل  وحدثني  منهم!!  و�حد�ً  كنت  �أنا  فقال:  نعم.  قلت: 

وهم  مدين  بلبا�ص  تهاجمكم  جمموعة  جمموعتني،  �إىل  �أنف�صنا  ق�صمنا  �الأمنية،  �الأجهزة 

لتظهر وكاأنها  �لع�صكري  بلبا�صها  �لرئا�صة  �لقوة �حلقيقية من حر�ص  تاأتي  ثم  ملثمون، 

�ملنقذ لكم، وقال �إن �لهدف من هذه �حلركة هو �إي�صال ر�صالة معينة، و�أن �لقر�ر بذلك جاء 

من �صخ�صيات معروفة يف غزة. و�عرتف باأن قائدهم يف ذلك هو ذلك �لقائد من �صهد�ء 

�الأق�صى �لذي ذكره لنا �مل�صوؤول يف �ملقاطعة.

ونحن ن�صهد �أن �إعد�د هذه �مل�رشحية و�إنتاجها ومتثيلها و�إخر�جها كان حمكماً وعمالً 

�لفنية، ولكن هل هذه هي وظيفة �الأجهزة �الأمنية يف �ل�صفة �لغربية،  �لناحية  بارعاً من 

يف ظّل �لظروف �لتي حتياها حتت �الحتالل؟ ويف ظّل �الخرت�ق �الأمني �لذي يعاين منه 

�صعبنا؟ ويف ظّل هذ� �النت�صار �ل�رشطاين لال�صتيطان يف �أر�صنا ومقد�صاتنا؟!

مر�ر�ً،  عنه  حتدثنا  �لذي  باإحكام،  له  و�ملخطط  �ملمنهج  �الأمني  �لفلتان  من  جزء  �إنه 

�أهد�فه وغاياته و��صحة للعيان. و�لذي ع�صناه وعا�صه �صعبنا مدة طويلة،  و�لذي باتت 

��صتقر�ر  وبعد  �ملوؤ�صفة،  غزة  �أحد�ث  وبعد  �لفل�صطيني  �النق�صام  بعد  حتى  ينته  ومل 

�الأو�صاع يف �ل�صفة ل�صالح حركة فتح و�ل�صلطة.

ملاذا �ُشِمح للحركة االإ�شالمية امل�شاركة يف االنتخابات؟

ونو�بها  �الإ�صالمية  �حلركة  �صّد  و�عتد�ء�ت  �نتهاكات  من  �صبق  عما  �حلديث  بعد 

هذه  باإجر�ء  �لقوم  �صمح  �أجله  من  �لذي  �ل�صبب  عن  �صائل  ي�صاأل  قد  ووزر�ئها، 

دويل  و�إ�رش�ف  بنز�هة  فيها  �الإ�صالمية  مب�صاركة �حلركة  و�صمحو�  �أ�صالً،  �النتخابات 

وحملي كاملني. 

�أن  ح�صاباتهم  يف  ي�صعو�  ومل  �الإ�صالمية،  �حلركة  فوز  يتوقعو�  مل  �لقوم  �أن  يبدو 

لو  �أنه حتى  �الأ�صو�ت، وظنو�  �لكبرية من  �لن�صبة  �الإ�صالمية على هذه  حت�صل �حلركة 

ح�صلت �حلركة �الإ�صالمية على �أغلبية ب�صيطة فاإنهم من خالل حتالفاتهم مع �لتيار�ت 

�الأخرى، �لتي ت�صري يف ركاب حركة فتح، لن تتمكن �حلركة �الإ�صالمية من �ل�صيطرة على 

�ملجل�ص �لت�رشيعي، وبالتايل يتم مترير م�رشوع �ل�صالم �لذي كان �صبه جاهز للتوقيع لو 

ح�صلت حركة فتح على �الأكرثية يف هذ� �ملجل�ص، وت�صتطيع �حلركة �الإ�صالمية بعدها �أن 
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ت�صيح كمعار�صة كما ت�صاء، و�أن تكون �صاهد زور على هذ� �التفاق، فر�أي �الأغلبية هو 

�لذي �صي�صيطر �أخري�ً على �مل�صهد �ل�صيا�صي �لفل�صطيني. 

لل�صلطة  �ملو�لية  و�لدر��صات  �الأبحاث  مر�كز  به  قامت  ما  �لتحليل  هذ�  يوؤكد  ومما 

ن�رشت  فقد  �النتخابات؛  قبيل  للر�أي  ��صتطالعات  من  نف�صها  فتح  وحركة  �لفل�صطينية 

25% فقط  �الإ�صالمية حو�يل  �أعطت �حلركة  �حلقيقة حيث  بعيدة عن  نتائج  �ملر�كز  هذه 

�حلركة  فوز  يخ�صو�  ومل  �ال�صتطالعات  هذه  لنتائج  �لقوم  فركن  �ملو�طنني،  تاأييد  من 

�أكرث من  �الإ�صالمية. و�ت�صح الحقاً خطاأ هذه �ال�صتطالعات فقد كانت �لنتائج �حلقيقية 

60% من �أع�صاء �ملجل�ص �لت�رشيعي للحركة �الإ�صالمية كما هو معلوم. 

�ليوم  يف  �النتخابات  �إلغاء  فتح  حركة  قياد�ت  من  عدد  طالب  عندما  �أنه  حدث  وقد 

�لثاين من �النتخابات، وقبل �إعالن �لنتائج �لر�صمية، رف�ص �لرئي�ص حممود عبا�ص ذلك 

بحجة �أن هذ� م�صتحيل، كما �أخبنا بذلك �أحد �أع�صاء جلنة �النتخابات �ملركزية. فعندها 

عنه  �ملنبثقة  �لعا�رشة  و�حلكومة  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  عمل  ل�صل  �ل�صاملة  �خلطة  ُو�ِصَعت 

و�إ�صقاطهما يف غ�صون ثالثة �صهور كما �رشحت به كوندوليز� ر�ي�ص وزيرة �خلارجية 

وهي  بالقوة،  �إ�صقاطها  وهي  �لبديلة  �خلطة  كانت  �خلطة  هذه  تفلح  مل  فلما  �الأمريكية، 

�خلطة �لتي و�صعها كيث د�يتون Keith Dayton. وهذ� يعني �أنهم مل يتوقعو� �أبد�ً فوز 

يح�صبو�  مل  �لتي  �لنتيجة  لهذه  �صدمو�  و�أنهم  �لكبرية،  �لن�صبة  بهذه  �الإ�صالمية  �حلركة 

ح�صابها مطلقاً، ومل تخطر على بالهم. ولذلك �صمحو� مب�صاركة �حلركة �الإ�صالمية فيها 

ليقولو� للعامل باأن �ل�صعب �لفل�صطيني بغالبيته مع �مل�صرية �ل�صلمية ومع �العرت�ف بدولة 

�الحتالل، ومع م�رشوع �لت�صوية �لذي ر�صموه. ولكن �هلل �صلّم.








