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انتهاكات خطرية �صّد النواب الإ�صالميني 

ومكاتبهم قبل العتقال الأول ويف اأثنائه

على  و�العتد�ء  �ملالحقة  من  �لغربية  �ل�صفة  يف  �الإ�صالميني  �لنو�ب  من  �أحد  ي�صلم  مل 

�أنف�صهم ومكاتبهم و�أوالدهم و�ملوظفني �لذين يعملون معهم. بل و�صل �الأمر �إىل �إطالق 

�لنار عليهم و�إ�صابتهم بجر�ح على يد من �صموهم “كتائب �صهد�ء �الأق�صى”، كما حدث 

مع �لنائب �ل�صيخ حامد �لبيتاوي رحمه �هلل وغريه. 

وقد نال �لنو�ب جميعاً �لعديد من �النتهاكات و�العتد�ء�ت من قبل �لقوم، تنوعت بني 

حرق �ملكاتب �لنيابية، ومالحقة �ملوظفني �لعاملني يف �ملكاتب و�ملر�فقني للنو�ب، وحماولة 

�صورتهم،  وت�صويه  عنهم،  �لكاذبة  �الإ�صاعات  ون�رش  بالنو�ب  �خلطرية  �لتهم  �إل�صاق 

�أبنائهم،  و�عتقال  ليالً،  ومد�همتها  منازلهم  وحما�رشة  ومر�قبة  �صيار�تهم،  ومالحقة 

يف  معهم  عملو�  �لذين  على  �ل�صاملة  و�حلرب  �حلكومية،  �لوظائف  من  �أقاربهم  وف�صل 

و�جلامعات  و�ملد�ر�ص  �مل�صاجد  على  �ل�صاملة  �حلرب  ذلك،  ومن  �النتخابية.  �لدعاية 

و�ملوؤ�ص�صات و�أن�صار �حلركة �الإ�صالمية بعد �النتخابات �لت�رشيعية...�إلخ. 

1. حرق املكاتب النيابية:

�النتخابات  بعد  بد�أت  و�لتي  �لغربية،  �ل�صفة  يف  �ملمنهج  �الأمني  �لفلتان  غمرة  يف 

�لت�رشيعي  �ملجل�ص  �إف�صال  �إىل  تهدف  وكانت   ،2006 يناير  �لثاين/  كانون  يف  �لت�رشيعية 

�لت�رشيعي  �ملجل�ص  ��صتهدفت مقر�ت  �لتي  �ملوؤ�صفة  �الأحد�ث  �لعا�رشة، كانت  و�حلكومة 

 .2006 مار�ص  �آذ�ر/  �صهر  يف  �لفرعية  �لنو�ب  ومكاتب  �هلل،  ر�م  يف  �لوزر�ء  جمل�ص  ومقر 

فكان �حلرق و�لتدمري و�إطالق �لنار و�لفو�صى هي �ل�صيا�صة �ملتبعة يف �لتعامل مع كّل ما 

. وبعد �أحد�ث غزة �ملوؤ�صفة 
1
له �صلة باحلركة �الإ�صالمية ونو�بها ووزر�ئها وموؤ�ص�صاتها

يف حزير�ن/ يونيو 2007، حدثت �عتد�ء�ت �أخرى على هذه �ملكاتب �أ�صد و�أق�صى، وذلك يف 

�أثناء فرتة �ختطاف �لنو�ب �الإ�صالميني يف �صجون �الحتالل: 

 2006 �صنة  يف  �لعامة  و�ملوؤ�ص�صات  �لوز�ر�ت  على  �العتد�ء�ت  عدد  باأن  �الإن�صان  حلقوق  �مل�صتقلة  �لهيئة  �أقرت   
1

وحدها بلغت 273 حالة، �نظر: املرجع نف�شه، �ص 13.
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�لنو�ب  مكتب  بحرق  فتح  حركة  م�صلحي  من  جمموعة  قامت  �خلليل  مدينة  ففي   •

بالكامل يف �آخر �صهر حزير�ن/ يونيو 2007. 

نف�صه،  �ليوم  يف  �لعالول  عمارة  يف  �لكائن  �ملكتب  م�صلحة  قوة  �قتحمت  نابل�ص  ويف   •

وقامت باإحر�قه بالكامل ومنع �الإطفائية من �إخماد �لنري�ن. 

ويف ر�م �هلل مّت حرق مكتب �لنو�ب �الإ�صالميني �ملوجود يف عمارة �الإ�رش�ء يف �لتاريخ   •

نف�صه.

وكذلك �قتحمو� منزل رئي�ص �ملجل�ص �لت�رشيعي د. عزيز دويك يف ر�م �هلل و�أحرقوه.   •

وذلك يف �أثناء فرتة �ختطافه من قبل �الحتالل.

وحرقه  حمتوياته  و�رشقة  حلم  بيت  يف  �لنو�ب  مكتب  مد�همة  مّت  نف�صه  �ل�صهر  ويف   •

بالكامل. 

�صباط/  �صهر  يف  نو�فذه  وحتطيم  ليالً  �ملكتب  على  �لنار  �إطالق  مّت  قلقيلية  ويف   •

.2010 فب�ير 

و�صادرو�  ف�صاد�ً،  فيه  وعاثو�  طو�ص  �أبو  خالد  �لنائب  مكتب  �قتحمو�  طوبا�ص  ويف   •

جهاز �حلا�صوب �خلا�ص باملكتب. 

ويف ت�رشين �الأول/ �أكتوبر �صنة 2007 د�همو� مكتب �لنائب د. مرمي �صالح، يف �أثناء   •

وتكرر  حمتوياته،  بع�ص  و�صادرو�  بدقة  وفت�صوه  �الحتالل،  �صجون  يف  �عتقالها 

�العتد�ء نف�صه على مكتبها بعد ذلك باأ�صبوعني. 

وح�صلت �أمور م�صابهة لذلك ملعظم مكاتب �لنو�ب يف خمتلف �ملحافظات.  •

اإحراق مكتب �شلفيت النيابي كمثال:

فيها  �لت�رشيعية  �العتد�ء�ت، وتعر�صت مكاتبنا  تلك  �صلفيت من  ت�صلم حمافظة  مل 

�لنائب  فيها  �ختطف  �لتي  نف�صها  �لليلة  ففي  �ل�صفة،  يف  �ملكاتب  �صائر  له  تعر�صت  ملا 

يف  �مل�صتاأجرة  �صقتنا  يف  نائماً  كنت   ،2006/6/12 يف  �هلل  ر�م  مدينة  يف  �لربعي  خليل 

يف  �لنيابي  مكتبنا  مدير  بي  �ت�صل  ليالً  و�لن�صف  �لو�حدة  �ل�صاعة  متام  ويف  �هلل،  ر�م 

�أ�صتطع  مل  فيه.  ما  بكل  كامالً  �ملكتب  �أحرقو�  ملثمني  جمهولني  �أن  و�أخبين  �صلفيت، 

�حلدث.  الأعاين  �صلفيت  يف  �ملكتب  �إىل  توجهت  �لباكر  �ل�صباح  ويف  �لفجر،  حتى  �لنوم 

ر�أيت!! مبا  ففوجئت 
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�أخذو� منه مفتاح �لعمارة، وك�رشو� باب �ملكتب،  �أن ملثمني  �أخبين حار�ص �لعمارة 

ثم ر�صو� جميع غرفه وحمتوياته بجالون كبري من �لبنزين، ثم �أ�صعلو� فيه �لنار، فاأتت 

�لنري�ن على جميع مكونات �ملكتب و�أثاثه وحولته �إىل رماد، وتفتتت �جلدر�ن و�الأر�صيات 

من �صدة �حلر�ر�ة، وتاأثر �ملبنى كله من �لنار، وهو مبنى حديث �لبناء، وكانت �خل�صائر 

دوالر  �ألف   50 يدفع  �أن  �هلل  ر�م  يف  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  و��صطر  ومعنوياً،  مادياً  كبرية 

لرتميم �ملبنى فقط، �أما �الأثاث و�الأجهزة و�مللفات �ملهمة �الأخرى فال يكن تعوي�صها.

ويف يوم �جلمعة �لتايل خطبت يف م�صجد �صلفيت �لكبري، وتكلمت يف خطبتي عما حدث 

للمكتب، وقلت: �إن م�صكلتنا مع �الحتالل ولي�صت مع �أنف�صنا، و�أننا جميعاً م�صتهدفون، 

�لعامة  �ملوؤ�ص�صات  حرق  �إن  ثم  �الحتالل،  هو  �لتخريب  هذ�  من  �لوحيد  �مل�صتفيد  و�أن 

كّل دينار يف ظّل هذ� �حل�صار  �إىل  لنا جميعاً، الأننا بحاجة ما�صة  وتخريبها هو خ�صارة 

�لذي فر�صه علينا �الحتالل و�ملجتمع �لدويل كله... وبعد �ل�صالة قام �أحد قادة �الأجهزة 

�إ�صارة  وهي  �ملكتب،  حرق  من  حدث  ما  فيه  يبر  بكالم  �جلميع  وفاجاأ  �لكبار  �الأمنية 

و��صحة لتبني �مل�صوؤولية عما حدث. 

مل يكتف �لقوم بهذ� �لعمل، فبعد عدة �أيام من هذ� �العتد�ء �الآثم، قام فريق �آخر من 

�لقوم مبحاولة حرق مكتبنا �لنيابي �لثاين يف بلدة بديا، ولكن يقظة �الأخوة هناك منعتهم 

من تنفيذ ذلك، فاكتفى �لقوم باإلقاء زجاجات حارقة على �صبابيك �ملكتب �خلارجية و�أدى 

�إىل حرق �صباك �ملكتب، وبع�ص �الأثاث �لقريب من ذلك �ل�صباك، وهو �ملكتب نف�صه  ذلك 

�لذي �أحرقوه بالكامل يف يوم 2007/6/14 يف �أثناء وجودنا يف �صجون �الحتالل، لتتكرر 

�جلرية �ل�صنعاء نف�صها، دون �عتبار لوطن �أو دين �أو �أخالق. 

�لنو�ب  ح�صاب  على  جديد  من  تاأثيثه  و�إعادة  �صلفيت  يف  �ملكتب  مبنى  ترميم  وبعد 

�أحد  و�صهد  �لظالم،  جنح  يف  �أخرى  مرة  حمتوياته  ب�رشقة  نف�صه  �لفريق  قام  �خلا�ص، 

�الأ�صدقاء �أنه ر�أى بع�صاً من ذلك �الأثاث يف بيت �أحدهم.

2. اعتداءات على مدراء املكاتب النيابية:

منذ  �لغربية  �ل�صفة  حمافظات  جميع  يف  �لنيابية  �ملكاتب  وموظفو  مدر�ء  تعر�ص 

تعيينهم وحتى هذه �للحظة النتهاكات خطرية على يد �الأجهزة �الأمنية، لي�ص ل�صبب �إال 

ترك  على  حملهم  هي  �لظاملة  �حلملة  هذه  من  و�لهدف  �الإ�صالميني.  �لنو�ب  مع  لَعَملهم 
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�لعمل مع �لنو�ب، و�إبقاء �لنو�ب وحدهم دون �أّي م�صاعد �أو مر�فق �أو م�صت�صار، و�لهدف 

هو �إف�صال هوؤالء �لنو�ب يف عملهم �لنيابي، وبالتايل بقاء �لقوم وحدهم على ر�أ�ص �ل�صلطة 

دون منازع �أو �رشيك.

مدير مكتب د. عزيز دويك:

مل ي�صلم من هذه �النتهاكات �أحد من مدر�ء وموظفي �ملكاتب �لفرعية يف �ملحافظات، 

لالعتقال  تعر�ص  �لذي  �لت�رشيعي،  �ملجل�ص  رئي�ص  دويك  عزيز  د.  مكتب  مدير  حتى 

و�الختطاف مر�ت عديدة على يد هذه �الأجهزة �الأمنية، يحدثنا �الأ�صتاذ بهاء فرح مدير 

مكتب د. عزيز دويك عن هذه �النتهاكات فيقول: 

�أي قبل �النق�صام بني �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، قامت �الأجهزة   ،2006/12/15 يف   •

�الأمنية بقمع م�صرية يف ذكرى �نطالقة حركة حما�ص، وتعر�صت يف حينها لل�رشب 

مما �أدى �إىل �إ�صابتي بنزيف د�خلي يف �لكتف و�لظهر، كما تعر�صت جلرح يف حاجب 

عيني �ليمنى مّت قطبه بثالث غرز.

بعد �النق�صام، يف حزير�ن/ يونيو 2007، مّت وقفي عن �لعمل كمدير ملكتب د. عزيز   •

دويك، و�صدر قر�ر �لوقف باأثر رجعي من بد�ية �آذ�ر/ مار�ص 2007.

يف �آب/ �أغ�صط�ص2007، كان �أول ��صتدعاء يل للتحقيق من قبل جهاز �الأمن �لوقائي.  •

للمقابلة،  ��صتدعائي  بعد  �ملخابر�ت  جهاز  قبل  من  �عتقايل  مّت   ،2008/1/18 يف   •

لل�رشب  �العتقال  من  يوم  �أول  خالل  وتعر�صت  �أ�صبوعني،  �لتحقيق  يف  و�أم�صيت 

و�ل�صبح و�الإهانات، كما مّت منعي من �لنوم، وما زلت �أعاين حتى �ليوم من �آالم يف 

�أيلول/  �صهر  بد�ية  حتى  ذلك  بعد  �عتقايل  و��صتمر  �لتعذيب.  ب�صبب  �ليمنى  رجلي 

.2008 �صبتمب 

يف ني�صان/ �أبريل 2009، ��صتدعيت للتحقيق لدى جهاز �ملخابر�ت، ومّت �حتجازي ليلة   •

ثم �أفرج عني.

يف 2009/8/18، مّت �ختطايف من قبل جهاز �الأمن �لوقائي يف �أثناء مغادرتي �لعمل، ومّت   •

�حتجازي حتى 2009/9/3 تعر�صت خاللها لل�صبح الأكرث من مرة.

يف 2009/9/28، مّت �عتقايل لدى جهاز �الأمن �لوقائي بعد ��صتدعائي للمقابلة، و�أفرج   •

عني يف 2009/10/25.
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�مل�صكوبية،  حتقيق  مركز  �إىل  حتويلي  ومّت  �الحتالل  لدى  �عتقلت   ،2010/2/26 يف   •

�أم�صيت فيه �أربعني يوماً، ثم نقلت �إىل �صجن عوفر، و�أفرج عني يف 2010/5/27 بكفالة 

مالية قدرها 15 �ألف �صيكل )حو�يل 3,900 دوالر�ً(، وما زلت �أح�رش جل�صات حماكمة 

جهاز  م�صادرة  مّت  �العتقال  وخالل  �ليوم.  حتى  لالحتالل  �لع�صكرية  �ملحاكم  يف 

حا�صوب نقال Laptop خا�ص بي، وثالثة �أجهزة حممول، و�أور�ق و�صور.

يف 2010/7/23، مّت �عتقايل لدى جهاز �الأمن �لوقائي، و�حتجزت حتى 2012/8/16،   •

)حو�يل  �أردين  دينار  �آالف   3 قدرها  مالية  بكفالة  �ملحكمة  من  بقر�ر  عني  و�أفرج 

2,126 دوالر�ً(.

يف 2012/9/19، حا�رشت قوة من �الأمن �لوقائي منزيل ومنزل و�لدي العتقايل، ومّت   •

�عتقايل يف �ليوم �لتايل و�أفرج عني يف 2012/9/23.

بعد  لها  تعر�صت  �العتد�ء�ت  هذه  غري  �الأخرى  �ال�صتدعاء�ت  من  �لع�رش�ت  وهناك 

وحماولة  دويك،  عزيز  د.  ملكتب  كمدير  عملي  عن  فيها  معي  �لتحقيق  وكان  �النق�صام، 

ثنيي عن �لعمل مع �لدكتور بطرق و�أ�صاليب خمتلفة، وحماولة جتنيدي للعمل معهم. 

ومنهم  �لنو�ب،  مكاتب  موظفي  من  موظف  �أّي  �لظاملة  �حلملة  هذه  من  ي�صلم  مل  كما 

له  تعر�ص  ما  ملثل  جميعاً  تعر�صو�  �لذين  �الإ�صالميني  للنو�ب  �هلل  ر�م  مكتب  موظفو 

مدير مكتب د. عزيز �أو �أكرث، حتى مر��صل �ملكتب �الأخ عبد �هلل غامن �لذي يقدم �ل�صيافة 

�الآخر من هذه �حلملة، وتعر�ص لالعتقال و�ال�صتدعاء  للزو�ر و�ل�صيوف مل ي�صلم هو 

�أمام  مر�ت عديدة يف حماولة لثنيه عن �لعمل مع �لنو�ب. ولكنهم جميعاً �صبو� وثبتو� 

�أمام  مفتوحة  �لنيابية  �ملكاتب  بقاء  يف  كبري  دور  وثباتهم  ل�صبهم  وكان  �جلر�ئم،  هذه 

�ملو�طنني، جز�هم �هلل كّل خري.

مدير مكتب �شلفيت النيابي:

منذ �فتتاح مكتب �ملجل�ص �لت�رشيعي يف �صلفيت ��صتلم �إد�رة هذ� �ملكتب عدة �أ�صخا�ص 

تعر�صو� جميعاً الإجر�م �الحتالل و�نتهاكاته، و�إجر�م �الأجهزة �الأمنية �لفل�صطينية ب�صكل 

تبادل  على  �لقائمة  �الأجهزة  هذه  �صيا�صات  خالل  من  ذلك  و�ت�صح  ومتو��صل،  كبري 

�الأدو�ر وتكاملها مع جي�ص �الحتالل. فقد مّت �عتقال �أول مدير للمكتب، �الأ�صتاذ �إبر�هيم 

ما�صي، حيث ق�صى ثالث �صنو�ت يف �العتقال �الإد�ري يف �صجون �الحتالل، و�أكرث من 

�صنة يف �صجون �ل�صلطة �لفل�صطينية، مما ��صطره لعدم �لعودة �إىل �إد�رة �ملكتب. ثم قامت 
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�إد�رة  ��صتلم  �لذي  علقم  حممد  �ل�صيخ  �الآخر  �ملدير  باعتقال  �ل�صلطة  يف  �الأمنية  �الأجهزة 

2007، وتعر�ص هو �الآخر الأ�صناف �لتنكيل  �أو��صط �صنة  �ملكتب يف �أ�صعب �لظروف يف 

وتعّر�صه  وتعتقله  ت�صتدعيه  وبقيت  �لفل�صطينية،  �الأمنية  �الأجهزة  يد  على  و�لتعذيب 

للتعذيب لفرت�ت متقطعة. 

�أن  2008/8/14. علماً  ثم ��صتلم �إد�رة �ملكتب �الأ�صتاذ عّز �لدين �لفتا�ص �أبو ن�صال يف 

�أبا ن�صال عمل �صابقاً مدير�ً ملجل�ص �خلدمات �مل�صرتك يف �صلفيت، ومن�صقاً مل�صاريع مكتب 

�لتعاون �لبلجيكي، ثم ��صتقال و�لتحق بوز�رة �حلكم �ملحلي كمدير عام ملكتب �لوزير، 

مّت ف�صله من   2007 �أحد�ث غزة �صنة  �الإد�رية. وبعد  لل�صوؤون  عاماً  مدير�ً  �أي�صاً  وعمل 

وقوت  رزقه  يف  حما�رش�ً  جعله  مما  قانونية،  غري  وبطريقة  رئا�صي  مبر�صوم  �لوز�رة 

عياله، حتى مّت تعيينه مدير�ً ملكتب �صلفيت �لنيابي.

َيُرق  مل  و�لذي  �صلفيت،  يف  �لنيابي  �ملكتب  هذ�  ن�صاط  و��صح  وب�صكل  للجميع  ظهر 

من  لال�صتهد�ف  معر�صاً  جعله  مما  �الحتالل،  وجي�ص  �لفل�صطينية  �الأمنية  لالأجهزة 

مدر�ئه  و�عتقال  حمتوياته  و�رشقة  �لنيابي  �ملكتب  هذ�  بحرق  �لقوم  يكتف  فلم  كليهما، 

وموظفيه وتعذيبهم كما �صبق بيانه، فبعد �إعادة تاأهيل �ملبنى بد�أت �مل�صايقات و�ملالحقات 

وو�صائل  باأ�صاليب  ير�جعونه،  �أو  يدخلونه  �لذين  �ل�صيوف  ولكل  �ملكتب،  يف  للموظفني 

�لقانون  �أقرها  �لتي  ح�صانته  و�نتهاك  �ملكتب  هذ�  ��صتهد�ف  يف  و��صتمرو�  متعددة. 

�الأ�صا�صي �لفل�صطيني حتى هذه �للحظة. 

وفيما يلي بع�ص �ألو�ن هذ� �ال�صتهد�ف وهذه �النتهاكات:

متقطعة،  ولفرت�ت  �لزنازين  يف  �لفتا�ص  �لدين  عّز  �ملكتب  مدير  و�حتجاز  �عتقال   •

�لعالج  �إىل  وحاجته  �لقلب  يف  وخطري  نادر  مر�ص  من  معاناته  بذلك  م�صتغلني 

�لكيماوي لتمييع �لدم، و�أحياناً كانو� يعر�صونه لل�صبح على �لكر�صي يف �لزنازين، 

يوماً   18 �أحياناً  زنازينهم  يف  ومكث  �ل�صعب،  �ل�صحي  لو�صعه  مر�عاة  دون 

على  �ل�صبح  ب�صبب  �أكتافه  يف  دموي  نزيف  ذلك  ب�صبب  له  وح�صل  متو��صلة، 

�لكر�صي. ثم تناوبت �الأجهزة �الأمنية على ��صتدعائه و�حتجازه فمرة عند �لوقائي 

ومرة عند �ملخابر�ت ومرة عند �ال�صتخبار�ت. وبالرغم من كّل هذ�، �أ�رش �أبو ن�صال 

للنو�ب  �خلدمات  تقدمي  يف  و�ال�صتمر�ر  �لعمل  يف  �لبقاء  يف  حقه  وعلى  �لتحدي  على 

�أمثاله  من  �ل�صكاوى  و�أ�صحاب  للمظلومني  �خلدمات  وتقدمي  �ملتاح  �لنيابي  و�لعمل 
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�حلاجة  وذوي  �ل�صيا�صيني  و�ملعتقلني  �لعمل  من  �ملف�صولني  خا�صة  �ملحافظة،  يف 

لالإعالم  ومعاناتهم  �صكو�هم  �إي�صال  خالل  من  �ملحافظة،  مو�طني  من  وغريهم 

و�لدولية. �حلقوقية  وللموؤ�ص�صات 

له  وقالوها  �ملكتب.  �إد�رة  عن  و�لتخلي  �ال�صتقالة  على  الإجباره  للمدير  �لتهم  تلفيق   •

�رشيحة: �إنك �إن تركت �لعمل يف مكتب �لت�رشيعي فلن يجد نو�ب �ملحافظة من يعمل 

معهم يف حمافظة �صلفيت جميعها. ولذلك ��صتمرو� مبالحقته ومر�قبته طو�ل �لوقت، 

وو�صل �الأمر �إىل �تهامه بتبيي�ص �الأمو�ل، وتاأمني �مل�صاعد�ت و�لرو�تب للمف�صولني 

و�ملحتاجني و�ملعتقلني �ل�صيا�صيني �لذين مّت قطع خم�ص�صاتهم من قبل حكومة �صالم 

فيا�ص... وغريها �لكثري من �لتهم �لتي ال جمال لذكرها بالتف�صيل. 

جلاأت  �ل�صحية،  حلالته  ونظر�ً  �ال�صتقالة  على  �ملدير  �إجبار  من  �لقوم  يئ�ص  عندما   •

ففي  مقر�تها،  �إىل  متتالياً  يوماً   26 وملدة  يومياً  �ملدير  ��صتدعاء  �إىل  �الأمنية  �الأجهزة 

�أيار/ مايو 2010، ويف �أثناء �لتح�صري لالنتخابات �ملحلية، و�لتي مّت �إلغاوؤها يف حينه، 

�ملحلية  �ملجال�ص  و�أع�صاء  موؤيدي  من  �لع�رش�ت  باعتقال  �لوقائي  �الأمن  جهاز  قام 

بينهم  ومن  �ل�صابقة،  �النتخابات  يف  �الإ�صالمية  �حلركة  فعاليات  يف  �صاركو�  �لذين 

مدير مكتبنا �أبو ن�صال، وذلك من �أجل منعهم من �لتاأثري يف نتائج �النتخابات �ملنوي 

يحتجزونه  كانو�  �ملدة  هذه  وطو�ل  فتح.  حركة  وقو�ئم  ملر�صحي  حمايًة  �إجر�وؤها، 

يومياً من �ل�صاعة �لثامنة �صباحاً وحتى �صاعات �مل�صاء �ملتاأخرة.

وملدة  نف�صها  بالطريقة  و�حتجازه  ��صتدعاوؤه  مّت   ،2012 �أبريل  ني�صان/  �صهر  ويف 

�لتحقيق معه حول  �ملخابر�ت. ومّت  �ملرة من قبل جهاز  متتالياً، ولكن هذه  يوماً   23

�أمور تخ�ص �حل�صانة �لبملانية وحول �الأ�صخا�ص �لذين يتقدمون ب�صكاوى للمجل�ص 

�لت�رشيعي، �أو يطلبون �مل�صاعدة، �أو ��صرتجاع رو�تب �ملف�صولني عن �لعمل و�ملعتقلني 

�ل�صيا�صيني، وغريها من �لق�صايا. وطلبو� منه ب�رشيح �لعبارة باأن يوقف ن�صاطه يف 

�ملكتب، قائلني: “�نظب يف بيتك �أح�صن لك”.

وكذلك مّت �عتقال هذ� �ملدير م�صبقاً، يف كانون �الأول/ دي�صمب 2012، لدى خمابر�ت 

ر�م �هلل بدعوى �أنه معتقل على ذمة �ملحافظ، وق�صى �أكرث من 36 يوماً يف �الحتجاز 

�لعون  وتقدمي  �لبملانية،  �حل�صانة  تخ�ص  �لتي  نف�صها  �لق�صايا  حول  و�لتحقيق 

للم�صتكني و�ملف�صولني من وظائفهم و�ملت�رشرين من قبل �حلكومة يف ر�م �هلل. 
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وحني ف�صل هوؤالء يف حتقيق هدفهم باحل�صول على معلومات جتعلهم قادرين من 

خاللها على �الإ�صاءة للنو�ب و�لعمل �لنيابي، ��صتمرت �الأجهزة �الأمنية با�صتدعاء�تها 

ُيْفَرج عنه  �أن  �إىل  لهذ� ملدير، وباحتجازه يف كّل مرة يف ظروف مزرية وبدون دو�ء، 

د�ئماً  تو�صي  كانت  و�لتي  �الأمنية،  �الأجهزة  يف  �خلا�صة  �لطبية  �للجنة  من  بتو�صية 

بعدم �صالحية هذ� �لرجل لالحتجاز.

تعر�ص  فقد  �صخ�صياً،  �ملكتب  مدير  مبعاقبة  �لفل�صطينية  �الأمنية  �الأجهزة  تكتف  مل   •

تعر�صت  كما  مر�ت.  عدة  لال�صتدعاء  �صنه  �صغر  من  بالرغم  ن�صال  �الأكب  �بنه 

زوجته �أم ن�صال �أي�صاً للعقاب و�العتد�ء، و�لتي كانت تعمل مديرة ملدر�صة بنات بديا 

�إىل مدر�صة قرية �البتد�ئية، وهي قرية �صغرية نائية ال  �الأ�صا�صية، فعاقبوها بنقلها 

�أم  �أنها من �صكان مدينة �صلفيت وهي  �إال ب�صق �الأنف�ص، علماً  �إليها يف كّل يوم  ت�صل 

ل�صتة �أطفال، وكان من حقها �النتقال �إىل مدينة �صلفيت قريباً من �أهلها وعائلتها.

وقد عرف عن هذه �ملديرة �أنها من �أجنح �ملدير�ت يف �ملحافظة ب�صهادة �جلميع، مبن 

�ملاج�صتري  درجة  حتمل  وهي  �ملحافظة،  يف  و�لتعليم  �لرتبية  مديرية  م�صوؤولو  فيهم 

و�لعديد من �ل�صهاد�ت و�جلو�ئز، و�صاركت يف عدة دور�ت وور�ص عمل بع�صها على 

قبل  �صلفيت  فرع  �الجتماعية  جذور  جمعية  رئي�صة  �أي�صاً  وكانت  �لدويل.  �مل�صتوى 

�إغالقها من قبل �الأجهزة �الأمنية. ومل يكن لهذه �الإجر�ء�ت ما يبرها �صوى �ل�صغط 

على زوجها لرتك عمله مع �لنو�ب �الإ�صالميني. 

قو�ت  قامت  فقد  �الحتالل  جي�ص  مع  وتكاملها  �الأدو�ر  تبادل  �صيا�صة  �إىل  وبالعودة   •

�ملكتب  ومد�همة   2011 يناير  �لثاين/  كانون  �صهر  نهاية  يف  �ملدير  باعتقال  �الحتالل 

يف  �ملدير  و�حتجزت  �أخرى،  وملفات  �ملالية  و�مللفات  �حلو��صيب  و�صادرت  �لنيابي، 

و�لنو�ب،  �لنيابي  �لعمل  تخ�ص  ملفات  حول  معه  وحققت  �صهر،  من  �أكرث  �لزنازين 

وذلك من �أجل �نتز�ع �عرت�فات و�لبحث عن �أدلة لتبير متديد �الأحكام �الإد�رية للنو�ب 

2012/5/23، قبل يوم و�حد  يف حينه. كما عمد �الحتالل �إىل �عتقال ولده �الأكب ليلة 

�لنجاح. وما ز�ل معتقالً يف �صجون  من موعد مناق�صة م�رشوع تخرجه من جامعة 

من  �الحتالل  َت�َصلََّمها  لتهم  ملفات  منها  تهم،  عدة  له  ووجهو�  �الآن،  حتى  �الحتالل 

�الأجهزة �الأمنية �لفل�صطينية، على �لرغم من �أن هذه �لتهم ح�صلت معه قبل �أن يكمل 

�صّن �لـ 15 من عمره.
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ليلة  يف  عني،  �الإفر�ج  قبيل  �الحتالل  جي�ص  قام  حني  توقعناه  ما  ح�صل  و�أخري�ً 

�ل�صخ�صية من  �لثالثة، وم�صادرة �حلو��صيب  2012/6/27، مبد�همة منزل �ملدير للمرة 

و�أجهزة �حلا�صوب،  �ملالية  �مللفات  نف�صها وم�صادرة  �ل�صاعة  �ملكتب يف  �ملنزل، و�قتحام 

و�أبلغو� �ملدير باأن �ملكتب مغلق بقر�ر ع�صكري، وممنوع عليك �أنت ود. نا�رش ممار�صة 

�لعمل يف مكتب �صلفيت نهائياً، وهددو� باأنكم �إن عدمت للعمل وفتحتم �ملكتب ف�صوف يتم 

�عتقالكم فور�ً، وطالبوه بعدم �لنقا�ص �أو �ملماطلة يف تنفيذ هذ� �لقر�ر. 

لقد كان الإ�رش�ر �أخينا �أبي ن�صال و�إ�رش�ر باقي �ملدر�ء و�ملوظفني �الآخرين يف �ملكاتب 

�لذي  و�ال�صتهد�ف  �الأذى  كّل  من  بالرغم  �الإ�صالميني،  �لنو�ب  مع  �لعمل  على  �لنيابية 

حلقهم، �أثر �إيجابي يف �إبقاء هذه �ملكاتب �لنيابية مفتوحة �أمام �ملو�طنني، وقلل كثري�ً من 

�لت�رشيعي  �ملجل�ص  ل�صل عمل  �لهادفة  �الأمنية  ��صرت�تيجية �الحتالل و�الأجهزة  خطورة 

ونو�به، وعرقلة ن�صاطهم �الجتماعي و�الإعالمي و�لقانوين، بعد عرقلة عملهم �لت�رشيعي 

و�لرقابي. 

وبعد ياأ�ص �لقوم من �إغالق �ملكتب يف �صلفيت من خالل �ل�صغط على مديره، نّف�صو� 

�صلفيت،  حمافظة  نو�ب  �أ�صماء  عليها  �ملكتوب  �ملكتب،  باب  على  �لتي  بالالفتة  عد�ءهم 

�إليها  ياأتون  بديلة  الفتة  تو�صع  وعندما  مكانها،  من  فينزعونها  بالليل  ياأتون  فكانو� 

فينزعونها ثانية، وهكذ� الأكرث من خم�ص مر�ت حتى و�صعنا ورقة عادية بدل �حلديدية 

�أو �لبال�صتيكية، فيئ�صو� وتركوها.

حتدث كّل هذه �العتد�ء�ت على �ملكاتب �لنيابية ومدر�ئها على �لرغم من �أن �لقانون 

ينح هذه �ملكاتب ح�صانة برملانية، فال يجوز لل�صلطة �لتنفيذية �لتعر�ص لها باأي �صكل 

من �الأ�صكال، كما ين�ص �لقانون �الأ�صا�صي �لفل�صطيني. لكن يبدو �أن هناك �رشطاً �رشياً، 

غري مكتوب، لهذ� �لقانون ي�صرتط �أن ال تكون هذه �ملكاتب لنو�ب �إ�صالميني حتى ي�صتحق 

تلك �حل�صانة!! 

مع �لتذكري باأن ما حدث ملدير مكتبنا يف �صلفيت ومدير مكتب د. عزيز �لدويك قد حدث 

�أو �أكرث منه مع معظم مدر�ء وموظفي �ملكاتب �لنيابية يف جميع �ملحافظات، و�لتي  مثله 

كمثال  �الأخوين  مع  حدث  ما  ذكرنا  و�إمنا  �لدر��صة،  هذه  مثل  يف  ��صتق�صاوؤها  ي�صعب 

ومنوذج ملا ح�صل يف باقي �ملكاتب. علماً �أن هذه �العتد�ء�ت على مدر�ء �ملكاتب مل تتوقف 

حتى هذه �للحظة )2012/6/25(. 
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3. اآلة ت�شوير )كامريا( على باب املكتب:

�أو  يدخلها  من  وكّل  وموظفيها  �لنو�ب  ملكاتب  و�ملالحقات  �العتد�ء�ت  تتوقف  مل 

يتو��صل معها. فقد جاءنا مرة �أحد �الأ�صدقاء لزيارتنا يف مكتب نو�ب �صلفيت لالطمئنان 

علينا و�ل�صالم علينا، ومكث عندنا وقتاً ق�صري�ً ثم ذهب. ويف �ليوم �لتايل ��صتدعاه جهاز 

ر�أى  عندهم،  وجوده  �أثناء  ويف  �لزيارة.  تلك  عن  معه  وحققو�  �لفل�صطيني  �ملخابر�ت 

�صورة له وهو يدخل من باب �ملكتب، و�ل�صورة ماأخوذة من �ل�صقف، وحني �أخبنا عن 

تلك �ل�صورة حاولنا جاهدين �لبحث عن �لكامري� �لتي �لتقطت تلك �ل�صورة حول بو�بة 

�أنها كانت من �لنوع �ل�صغري  �أم  �إز�لتها  �أثر، فال ندري هل مّت  �ملكتب، فلم نعرث لها على 

�أجهزة  ت�صتخدمها  و�لتي  روؤيتها،  ن�صتطع  مل  بحيث  تكنولوجي(  )�لنينو  جد�ً   �حلجم 

�ملخابر�ت �لعاملية �صّد خ�صومها �خلطرين. وال ندري هل نحن من ذلك �لنوع �خلطري 

من �خل�صوم حتى ن�صتحق �أن ي�صتخدمو� معنا مثل هذه �الأ�صاليب �ال�صتخبارية؟! وكاأن 

جمتمعنا لي�ص فيه من ي�صتحق مثل هذه �الأ�صاليب عد� نو�ب �ل�صعب ومكاتبهم وموظفيهم 

و�أ�صدقائهم؟!

وقد تكررت مثل هذه �حلادثة مع �لنائب حممد �لطل حني و�صعت كامري�ت لت�صوير 

ولو  حتى  و��صتجو�به  باعتقاله  ذلك  بعد  وتقوم  منه،  يخرج  �أو  �لنائب  مكتب  يدخل  من 

دخل �ملكتب ب�صكل عر�صي.








