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حرب �صاملة على احلركة الإ�صالمية واأن�صارها

بعد اأحداث غزة �صنة 2007

�لعاملني  وخا�صة  و�أن�صارها،  ونو�بها  �الإ�صالمية  �حلركة  على  �لقوم  عد�ء  كان 

�نتخبوهم،  و�لذين  بل  �الإ�صالمية،  و�الإ�صالح  �لتغيري  ملر�صحي  �النتخابية  �لدعاية  يف 

ح�صلت  حتى  للتنفي�ص،  �ملنا�صبة  �للحظة  ينتظر  �صدورهم  يف  مكبوتاً  ظّل  كبري�ً  عد�ًء 

�نتظروها  �لتي  �لفر�صة  2007، فكانت  �ملوؤ�صفة يف غزة يف �صهر متوز/ يوليو  �الأحد�ث 

و�العتقاالت  �ملتو��صلة  �ملالحقة  فكانت  �ملكبوت.  �لعد�ء  هذ�  عن  لينّف�صو�  طويالً 

�جلماعية و�لتعذيب بكل �الأ�صاليب و�لو�صائل �ملمنوعة و�ملحرمة وفق �لقو�نني �لدولية 

�إن�صان كان له  �إىل كّل حّي وكّل بيت وكّل  و�لفل�صطينية، وو�صلت هذه �حلرب �ل�صاملة 

�أّي �صلة باحلركة �الإ�صالمية.

�أما �ل�صيا�صات �لتي �عتمدتها �ل�صلطة �لفل�صطينية و�الأجهزة �الأمنية يف حربها �ل�صاملة 

فكانت  �لدر��صة  هذه  كتابة  حتى  تتوقف  ومل  ذلك  بعد  تو��صلت  و�لتي  �ملرحلة  هذه  يف 

كالتايل:

فيها  مبالغ  باأ�صاليب  �لتعذيب  ثم  باجلملة،  للمو�طنني  و�الختطاف  �العتقال  �صيا�صة   .1

وو�صائل ال �إن�صانية، دون ذنب �أو تهمة حقيقية لهم، ثم عر�صهم على حماكم ع�صكرية 

هزلية غري قانونية.

�لتن�صيق �الأمني �ملبا�رش و�مليد�ين، وتبادل �ملعلومات و�مللفات مع �الحتالل. و�صيا�صة   .2

تبادل وتكامل �الأدو�ر مع هذ� �الحتالل، فال�صخ�ص �لذي ي�صكل �عتقاله مثالً حرجاً 

�أو �رشر�ً لل�صلطة �لفل�صطينية يقوم جي�ص �الحتالل باعتقاله... وهكذ�.

�لغطاء  �الإ�صالميني وهيئات مكاتبهم، وعزلهم ورفع  بالنو�ب  �لتهم �خلطرية  تلفيق   .3

�الجتماعي و�ل�صعبي و�ملوؤ�ص�صاتي عنهم، ومنعهم من �لتو��صل مع �ل�صعب و�لتفاعل 

مع ق�صاياه، الإثبات عدم م�صد�قية هوؤالء �لنو�ب يف خدمة �صعبهم وق�صيته �لعادلة. 

عدم �ل�صماح للحركة �الإ�صالمية و�أن�صارها من ممار�صة �أعمالهم و�لقيام بو�جباتهم   .4

جتاه �أمتهم ومنع �نخر�طهم مع �جلماهري �أو �لتاأثري فيهم. 

�صيا�صة �الإغالق و�حلرق و�ال�صتيالء على كّل �ملوؤ�ص�صات و�جلمعيات �لتابعة للحركة   .5

�الإ�صالمية.
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مع  �ملتعاطفني  من  �الأمنية  �الأجهزة  موظفي  قيود  وترقني  �لوظيفي  �لف�صل  �صيا�صة   .6

لن�صطاء  �ل�صود�ء”  “�لقائمة  وتعميم  عنهم،  �مل�صاعد�ت  وقطع  �الإ�صالمية  �حلركة 

�حلركة �الإ�صالمية ملنع توظيفهم.

وحماولة  و�نتمائهم،  و�إر�دتهم  باملو�طنني  و�لتالعب  و�لتلفيق  �البتز�ز  �صيا�صة   .7

�لع�صوية  ��صتمار�ت  تعبئة  �أو  و�صعوها،  �لتي  �ل�صاذة  �الأهد�ف  خلدمة  جتنيدهم 

حلركة فتح، حتى و�صل �الأمر �إىل حماولة �إ�صقاط بع�ص �أفر�د �حلركة �الإ�صالمية من 

�أجل �إجبارهم على �لعمل معهم كُمْخِبين من د�خل �صفوف �حلركة، متاماً كما يفعل 

�الحتالل.

بها  قامت  �لتي  و�الإجر�ء�ت  �ل�صيا�صات  هذه  لبع�ص  وتف�صيل  بيان  يلي  وفيما 

و�لتي  �خلطرية،  �ملرحلة  هذه  يف  لها  �لتابعة  �الأمنية  و�الأجهزة  �لفل�صطينية  �ل�صلطة 

وحتى  �لت�رشيعية  �النتخابات  بعد  ح�صلت  �لتي  و�النتهاكات  �ال�صتهد�ف  قمة  ت�صكل 

�الآن )حزير�ن/ يونيو 2013(:

1. اختطاف وتعذيب وانتهاكات باجلملة:

ما �إن بد�أت �أحد�ث غزة �ملوؤ�صفة يف حزير�ن/ يونيو 2007، حتى بد�أت �حلرب �ل�صاملة 

و�ملتو��صلة على �أبناء و�أن�صار �حلركة �الإ�صالمية كما ذكرنا. وتو��صلت هذه �حلملة بعد 

�ل�صديد  و�لتعذيب  و�الختطاف  �العتقال  و�صملت  �للحظة،  هذه  حتى  تتوقف  ومل  ذلك 

، و�صادت �أجو�ء �لرعب و�خلوف كّل �ملو�طنني يف �ل�صفة �لغربية، حتى �أن 
1
لالآالف منهم

معظم �لذين ت�رشرو� و�نتهكت حقوقهم ب�صبب هذه �حلملة مل يجروؤو� على جمرد رفع 

�ل�صكاوى للموؤ�ص�صات �حلقوقية �لر�صمية.

لل�صلطة،  تابعة  هيئة  وهي  مثالً،  �الإن�صان”  حلقوق  �مل�صتقلة  “�لهيئة  �صجلت  فقد 

 2008 �صنة  ويف   .
22007 �صنة  �لغربية  �ل�صفة  يف  �لتع�صفي  باالعتقال  فقط  �صكوى   125

نهاية  حتى   2007 يونيو  حزير�ن/  منذ  �أنه  �الإن�صان،  حلقوق  �حلق  موؤ�ص�صة  مدير  جبارين،  �صعو�ن  يوؤكد   
1

�صنة 2010، دخل �صجون �ل�صلطة �لفل�صطينية �أكرث من ع�رشة �آالف مو�طن ي�صتبه بتاأييدهم حلركة حما�ص، مل 

يحاكم منهم �إال مئات، معظم تهمهم حيازة �صالح غري م�رشوع. �نظر: بنيامني بارت، مرجع �شابق، �ص 242.

ال�شلطة الوطنية  االإن�شان يف مناطق  حقوق  و�شع  �الإن�صان )ديو�ن �ملظامل(،  �مل�صتقلة حلقوق  �لهيئة   �نظر: 
2

�لهيئة  �هلل:  )ر�م   2007 اأول  كانون  ثاين 2007 -31  كانون   1 ع�رش  الثالث  ال�شنوي  التقرير  الفل�شطينية: 

�لفل�صطينية �مل�صتقلة حلقوق �ملو�طن )ديو�ن �ملظامل(، 2008(، �ص 91.
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. �أما يف �صنة 2010 
4
. ويف �صنة 2009 تلقت �لهيئة 720 �صكوى

3
�صجلت 324 �صكوى فقط

. مع مالحظة 
5
1,559 �صكوى باالعتقال �ل�صيا�صي �لتع�صفي فقد �رتفع �لرقم �إىل حو�يل 

�أنه يف �صنة 2007 و�صنة 2008 كان عدد حاالت �العتقال �ل�صيا�صي �لتع�صفي �أكرث منه يف 

�صنتي 2009 و2010، ولكن �خلوف قّل نوعاً ما يف �صنة 2010، مما �صجع �ل�صحايا فيها 

على �لتجروؤ على رفع �ل�صكاوى للهيئة �مل�صتقلة حلقوق �الإن�صان وغريها من �ملوؤ�ص�صات. 

علماً، �أن هناك �أ�صعاف هذه �الأعد�د ممن مّت �عتقالهم بهذه �لطريقة وتعذيبهم خالل 

وما  �ملوؤ�ص�صات،  من  لغريها  �أو  �مل�صتقلة  للهيئة  بال�صكوى  يتوجهو�  مل  �ل�صنو�ت  هذه 

�لعديد من حاالت �العتقال و�لتعذيب  2013( نكت�صف  �الآن )حزير�ن/ يونيو  زلنا حتى 

�إىل  تفا�صيلها  ت�صل  ومل  توثق  مل  و�لتي  �ملرحلة،  تلك  يف  للمو�طنني  و�ال�صتهد�ف 

مار�صت  �لتي  �الأمنية  �الأجهزة  بط�ص  من  �أ�صحابها  خوف  ب�صبب  �حلقوقية  �ملوؤ�ص�صات 

هذه �النتهاكات. 

علماً �أنه مل يكن هناك �أّي �صبب �أو د�ع لكل هذه �حلمالت و�جلر�ئم يف �ل�صفة �لغربية، 

�صوى �النتقام ممن كانو� �صبب هزية �لقوم يف �النتخابات �لت�رشيعية و�ملحلية �الأخرية. 

فقد ثبت �أن معظم �لتحقيق مع هوؤالء كان حول �النتخابات و�مل�صاركة فيها باأي نوع من 

�مل�صاركة. ولي�ص هناك �صبب �آخر لكل هذه �جلر�ئم و�النتهاكات يف �ل�صفة �لغربية �لتي 

كانت بعيدة عن جمريات �الأحد�ث يف غزة ب�صكل عام. ومل ي�صجل يف �ل�صفة �لغربية �أّي 

حدث ي�صتدعي كّل هذه �جلر�ئم.

�لطو�رئ يف منت�صف  �لرئي�ص حلالة  �إعالن  �لعدو�نية بعد  �الإجر�ء�ت  جاءت كّل هذه 

حزير�ن/ يونيو 2007، وبعد �صدور �ملر��صيم �لرئا�صية �لتي لها قوة �لقانون، و�لتي هي 

ال�شلطة الوطنية  االإن�شان يف مناطق  حقوق  و�شع  �الإن�صان )ديو�ن �ملظامل(،  �مل�صتقلة حلقوق  �لهيئة  �نظر:   
3

�لهيئة  �هلل:  )ر�م   2008 اأول  كانون   31-2008 ثاين  كانون   1 ع�رش  الرابع  ال�شنوي  التقرير  الفل�شطينية: 

�لفل�صطينية �مل�صتقلة حلقوق �ملو�طن )ديو�ن �ملظامل(،2009(، �ص 66. 

ال�شلطة الوطنية  االإن�شان يف مناطق  حقوق  �الإن�صان )ديو�ن �ملظامل(، و�شع  �مل�صتقلة حلقوق  �لهيئة  �نظر:   
4

�لهيئة  2009 )ر�م �هلل:  اأول  2009 -31 كانون  1 كانون ثاين  التقرير ال�شنوي اخلام�س ع�رش  الفل�شطينية: 

�لفل�صطينية �مل�صتقلة حلقوق �ملو�طن )ديو�ن �ملظامل(، 2010(، �ص 98؛ و�نظر: موؤ�ص�صة �ل�صمري لرعاية �الأ�صري 

وحقوق �الإن�صان، التقرير االإداري ال�شنوي 2010 )ر�م �هلل: موؤ�ص�صة �ل�صمري لرعاية �الأ�صري وحقوق �الإن�صان، 

2011(، �ص 37.

ال�شلطة الوطنية  االإن�شان يف مناطق  حقوق  و�شع  �الإن�صان )ديو�ن �ملظامل(،  �مل�صتقلة حلقوق  �لهيئة  �نظر:   
5

�لهيئة  �هلل:  )ر�م   2010 اأول  2010-31 كانون  ثاين  1 كانون  ال�شاد�س ع�رش  ال�شنوي  التقرير  الفل�شطينية: 

�لفل�صطينية �مل�صتقلة حلقوق �ملو�طن )ديو�ن �ملظامل(، 2011(، �ص 76؛ و�نظر: موؤ�ص�صة �ل�صمري لرعاية �الأ�صري 

وحقوق �الإن�صان، مرجع �شابق، �ص 37.
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2007، و�لقا�صية بحظر ما  �أو�خر حزير�ن/ يونيو  ، يف 
6
�لقانون يف �حلقيقة خارجة عن 

وتو�صيع  �لع�صكرية،  و�صبه  �لع�صكرية  و�لت�صكيالت  �مل�صلحة  �مللي�صيات  �لرئي�ص:  �صماه 

عن  خارجة  حما�ص  وملي�صيات  �لتنفيذية  �لقوة  و�عتبار  �لع�صكري،  �لق�صاء  �خت�صا�ص 

.
7
�لقانون

فكانت هذه �حلملة �لعدو�نية �لظاملة عامة و�صاملة وبلغت كّل مدينة وكّل قرية وكّل 

حي وكّل زنقة وكّل بيت يف �ل�صفة �لغربية. حيث با�رشت �أجهزة �الأمن �لفل�صطينية، كما 

من  �ملئات  �صملت  ومد�همات  �عتقاالت  بحملة  �الإن�صان،  حلقوق  �مل�صتقلة  �لهيئة  تقول 

جهة  من  توقيف  مذكرة  ودون  �لقانونية  �الإجر�ء�ت  �تباع  دون  حما�ص،  حركة  �أن�صار 

�الخت�صا�ص، �أو دون تقدمي الئحة �تهام، �أو توجيه �تهامات باطلة �أو غري جدية... ومّت 

�فتتاح �صجون ع�صكرية جديدة يف حمافظة جنني �أوالً ثم يف باقي �ملحافظات، و�أعادت فتح 

�لوقائي و�ملخابر�ت  �الأمن  للتحقيق الأجهزة  نابل�ص ليكون مركز�ً  �صجن جنيد يف مدينة 

.
8
و�ال�صتخبار�ت

حمافظة �شلفيت مثاالً:

�أن�صار �حلركة  �ل�صاملة على جميع  بد�أت �حلرب  �ل�صغرية مثالً  يف حمافظة �صلفيت 

�الإ�صالمية، وخا�صة �لعاملني يف �لدعاية �النتخابية يف جميع قرى وبلد�ت �ملحافظة، وهم 

معروفون لديهم بالتف�صيل، ويعرفون ماذ� فعل كّل و�حد منهم، فقد تبني �أنهم �حتفظو� 

بكل �ملعلومات و�ل�صور و�لوثائق عن �لدعاية �النتخابية ومن قام بها، بل ومن غلب على 

�لذين عبو�  �أو حتى  �الإ�صالمية،  �لتغيري و�الإ�صالح  �نتخب قائمة ومر�صحي  �أنه  ظنهم 

عن فرحتهم بفوز �ملر�صحني �الإ�صالميني �أو �صاركو� يف مهرجانات �لفوز بعد �النتخابات. 

 تن�ص �ملادة 43 من �لقانون �الأ�صا�صي �لفل�صطيني �أن “لرئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية يف حاالت �ل�رشورة �لتي ال 
6

حتتمل �لتاأخري يف غري �أدو�ر �نعقاد �ملجل�ص �لت�رشيعي، �إ�صد�ر قر�ر�ت لها قوة �لقانون، ويجب عر�صها على 

�ملجل�ص �لت�رشيعي يف �أول جل�صة يعقدها بعد �صدور هذه �لقر�ر�ت، و�إال ز�ل ما كان لها من قوة �لقانون، و�إذ� 

عر�صت على �ملجل�ص �لت�رشيعي على �لنحو �ل�صابق ومل يقرها ز�ل ما يكون لها من قوة �لقانون”. وقد �أقرت 

�أن معظم قر�ر�ت �لرئي�ص وفق هذ� �لقانون مل يكن لها ما  موؤ�ص�صة �ل�صمري لرعاية �الأ�صري وحقوق �الإن�صان 

يبرها، ومل يتوفر فيها �رشط “�ل�رشورة �لتي ال حتتمل �لتاأخري” كما ين�ص �لقانون �الأ�صا�صي. �نظر: موؤ�ص�صة 

�ل�صمري لرعاية �الأ�صري وحقوق �الإن�صان، مرجع �شابق، �ص 36 و39.

�لوطنية  �ل�صلطة  و�لت�رشيع،  �لفتوى  ديو�ن  الفل�شطينية،  الوقائع  �صحيفة  يف  �ملر��صيم  هذه  تفا�صيل  �نظر   
7

�لفل�صطينية، �لقر�ر�ت 10–29، �صنة 2007؛ وديو�ن �ملظامل، التقرير ال�شنوي الثالث ع�رش، �ص 15.

 �نظر: ديو�ن �ملظامل، التقرير ال�شنوي الثالث ع�رش، �ص 99.
8
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فكانت �لعقوبات لهم جميعاً �صديدة وعنيفة، بعيدة عن �الأخالق وعن �لوطنية وعن 

�لدين وعن مبادئ حقوق �الإن�صان. معظمهم مّت �عتقالهم بطريقة وح�صية، وعذبوهم يف 

�لزنازين مبا ي�صيب منه �لولد�ن: علّقوهم باحلبال كاخلر�ف يف �أ�صقف �لزنازين بطريقة 

عجيبة، فكانو� يقيدون �لو�حد منهم بيديه خلف ظهره، ثم يربطون يديه بحبل �إىل �صقف 

�لزنز�نة، ويرفعونه ببكرة حتى ترتفع �أقد�مه عن �الر�ص فتنخلع �أكتافه. وبع�صهم يعلق 

من رجليه �إىل �صقف �لزنز�نة، وهو مقيد �الأيدي و�الأرجل ل�صاعات طويلة، حتى يتجمع 

�لدم يف وجهه وعينيه، وبع�صهم كان يفقد �لوعي يف �أثناء هذه �الأ�صاليب �لهمجية.

ويرتكونه  �صيء،  فيها  لي�ص  زنز�نة  يف  منهم  �لو�حد  يلقون  كانو�  �أخرى  حاالت  ويف 

�أ�صبوعاً �أو �أ�صبوعني يف ف�صل �ل�صتاء دون فر��ص �أو �أغطية �أو �أّي �صيء. و�أحياناً يلوؤون 

�أر�ص �لزنز�نة باملاء طو�ل هذه �ملدة. هذ� عد� عن �ل�صتائم باألفاظ قبيحة ووقحة، و�لتلفظ 

�لكهرباء  و�أ�صالك  بالع�صي  و�جللد  �ملبح  �ل�رشب  وكذلك  و�لف�صق...  �لكفر  باألفاظ 

و�لب�بي�ص. كما قامو� بتعرية بع�ص �ملو�طنني تعرية تامة يف زنازين �لتحقيق. 

وثبت �أن بع�ص هوؤالء �ملعتقلني تعر�صو� ملحاوالت �غت�صاب، و�لذي �صبب لهم �أزمات 

نف�صية حادة، كما حدث مع �الأخوين م.م و�أ.م عندنا يف حمافظة �صلفيت يف مقر �ملخابر�ت 

يف 2010/4/12، دون ذنب �قرتفاه، ودون جرية �رتكباها. وعند �نت�صار �خلب يف و�صائل 

�الإعالم �ّدَعْو� �أن ذلك ح�صل ب�صبب جتاوز�ت فردية قام بها بع�ص �ملحققني، ثم �أطلقو� 

�إن  بل  قانونية،  خمالفة  �أّي  �أو  جرية  �أّي  �صدهما  تثبت  �أن  دون  �الأخوين  هذين  �رش�ح 

�لعالية و�ملعاملة  �أهل بلدهما ي�صهد لهما بالطيبة و�لتدين و�الأخالق  كّل من عرفهما من 

�حل�صنة مع جميع �لنا�ص.

مع  ح�صل  كما  �لقوة،  با�صتخد�م  عنهم  رغماً  للم�صايخ  �للحى  حلق  �أي�صاً  ذلك  ومن 

�لرغم من  �صلفيت، على  �لوقائي يف  �الأمن  )�أبو ح�صان( يف زنازين  �ل�صيخ ح�صام حرب 

علمهم باأنه من رجال �لدين و�الإ�صالح �ملعروفني على م�صتوى �ملحافظة، وهو يعمل �إمام 

م�صجد منذ �صنو�ت طويلة، وتعر�ص لالعتقال و�ل�صجن على يد �الحتالل مر�ت عديدة، 

وهو �الآن )حزير�ن/ يونيو 2013( معتقل �إد�رياً يف �صجن �لنقب �ل�صحر�وي. ولكن عند 

هوؤالء �لقوم ال فرق عندهم بني كبري �أو �صغري وبني رجل �أو �مر�أة وبني عامل �أو جاهل. 

�لهمجية  و�الأ�صاليب  �لو�صائل  لهذه  تعر�صو�  �لكليات  وعمد�ء  �جلامعات  �أ�صاتذة  حتى 

نف�صها يف ق�ص�ص يندى لها جبني �الإن�صانية.
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�شهداء حتت التعذيب:

جمد  �أمثال:  من  �لتعذيب،  �صدة  من  ��صت�صهدو�  �ملو�طنني  بع�ص  �أن  �ملعلوم  ومن 

�أنهم  ذلك  بعد  �لقوم  و�ّدعى  حمادنة.  وفادي  عمرو،  وهيثم  �حلاج،  وحممد  �لبغوثي، 

�نتحرو� يف �لزنازين!! وقد �عرتفت موؤ�ص�صة �ل�صمري حلقوق �الإن�صان �أنه: 

�أمام  �جلر�ئم  هذه  يف  �ملتورطة  �الأمنية  �لعنا�رش  من  �أّي  حماكمة  تتم  مل 

�لق�صاء �لفل�صطيني، بل على �لعك�ص من هذ�، فقد متت تبئة 5 من �أفر�د جهاز 

�ملو�طن  بوفاة  �لت�صبب  تهمة  من  �خلليل  مدينة  يف  �لعامة  �ملخابر�ت 

)هيثم عمرو( يف حزير�ن 2009 يف حمكمة خا�صة ع�صكرية لعدم توفر �الأدلة، 

�ملوؤ�ص�صات  بع�ص  جمعتها  و�إفاد�ت  موثقة  تقارير  وجود  من  �لرغم  على 

 .
9

�ملوثوقة تفيد بوقوع جرية �لتعذيب

اأ�شاليب التعذيب يف اأقبية التحقيق:

مقار  يف  و��صع  نطاق  على  ��صتخدمت  �لتي  و�لو�صائل  �الأ�صاليب  بع�ص  يلي  وفيما 

�الأجهزة �الأمنية يف �ل�صفة �لغربية �صّد �ملعتقلني �ل�صيا�صيني يف هذه �ملرحلة، و�لتي ذكرها 

عدد من �ملعتقلني بعد �الإفر�ج عنهم من �صجون �ل�صلطة، و�أكدتها “�لهيئة �مل�صتقلة حلقوق 

 نذكرها باخت�صار على �صكل عناوين، 
�الإن�صان” و“موؤ�ص�صة �ل�صمري حلقوق �الإن�صان”10

ومن �أر�د �لتفا�صيل فلينظر �إىل �لوثائق و�ملالحق يف �آخر هذ� �لكتاب:

اأ. التعذيب اجل�شدي: 

�ل�صبح باالأ�صكال �ملختلفة )مب�صاركة طبيب(.   •

و�صع �لكي�ص يف �لر�أ�ص.  •

�صّد �لكلب�صات.  •

•  �لفلقة. 

�حلرمان من �لنوم.   •

�نظر: ديو�ن �ملظامل، التقرير ال�شنوي ال�شاد�س ع�رش، �ص 40.  
9

ال�شنوي  التقرير  �ملظامل،  وديو�ن  78-80؛  �ص  ع�رش،  الثالث  ال�شنوي  التقرير  �ملظامل،  ديو�ن  �نظر:   
10

و81-83؛   68-29 �ص  ع�رش،  اخلام�س  ال�شنوي  التقرير  �ملظامل،  وديو�ن  51-54؛  �ص  ع�رش،  الرابع 

�الأ�صري  لرعاية  �ل�صمري  وموؤ�ص�صة  ؛  و35   30 �ص  ع�رش،  ال�شاد�س  ال�شنوي  التقرير  �ملظامل،  وديو�ن 

مرجع �شابق، �ص 61. �الإن�صان،  وحقوق 
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�صكب �ملاء �لبارد على �جل�صد.  •

�إ�صد�ر �أ�صو�ت مزعجة.  •

وباالأيدي  و�لب�بيج،  �لكهرباء  وكو�بل  �لبنادق  و�أعقاب  بالهر�و�ت  �ل�صديد  �ل�رشب   •

و�الأرجل.

�رشب �لر�أ�ص باحلائط.   •

�حلرمان من �ملاء يف �ل�صيف.  •

�حلرمان من �لذهاب �إىل �حلمام.   •

�صحب �لفر�صة من �لزنز�نة.   •

عدم تلقي �لعالج �لطبي �لالزم و�حلرمان من �لطبيب.   •

ب. التعذيب النف�شي:

•  �صتم �لذ�ت �الإلهية و�صتم �لر�صول �صلى �هلل عليه و�صلم و�صّب �لدين.

�لتهديد �أحياناً بالقتل �أو بال�رشب �ل�صديد �أو باالعتد�ء على �الأهل.   •

�صّب �ملعتقل و�صتمه باألفاظ بذيئة مع �الإهانة و�ل�رش�خ.   •

�صماع تعذيب �الآخرين.   •

�لعزل �النفر�دي.   •

�حلرمان من �ال�صتحمام.   •

�حلرمان من �لتو��صل مع �الأهل �أو �ملحامي.  •

ج. انتهاك احلرية ال�شخ�شية: 

�ل�صوؤ�ل عن �النتخابات �لت�رشيعية و�لبلدية و�لطالبية وملن �صّوت فيها. وهي ق�صية   •

�صائعة وم�صتمرة حتى �الآن )حزير�ن/ يونيو 2013(. 

متابعة �ملعتقلني �ملفرج عنهم �لذين يدلون بت�رشيحات لو�صائل �الإعالم �أو �ملوؤ�ص�صات   •

�حلقوقية، ومعاقبتهم على ذلك.

م�صاعدة  يتلقى  ملن  �الأمو�ل  بتبيي�ص  �التهام  مثل  �لفل�صطيني؛  �لقانون  مر�عاة  عدم   •

�إن�صانية من موؤ�ص�صات �جتماعية وخريية.

د. انتهاك احلرمة الوطنية:

�صبب �العتقال: �خللفية �لوطنية لكل من �صارك يف �أّي عمل مناه�ص لالحتالل.   •

�ل�صب و�ل�صتم للقادة �ل�صيا�صيني و�لرموز �لوطنيني.   •
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�ل�صوؤ�ل عن �أن�صطة مقاومة لالحتالل.  •

�ل�صوؤ�ل عن �أ�صباب �ل�صجن لدى �الحتالل.   •

�تهام بع�ص �ملعتقلني بالعمالة، ثم تثبت �ملحكمة �لعليا بر�ءتهم.   •

�ل�صجون  �ملعتقل  مغادرة  بعد  �ل�صهيوين  �لع�صكري  �حلاجز  بلوغ  فور  �العتقال   •

�الإ�رش�ئيلية. 

عر�ص �ملعتقلني �ملدنيني على حماكم ع�صكرية و�حلكم عليهم باأحكام ع�صكرية خمالفة   •

للقانون �لفل�صطيني، وعدم �حرت�م قر�ر�ت حمكمة �لعدل �لعليا. 

جمريات التحقيق مع املعتقلني ال�شيا�شيني:

نقل  �ل�صالح، وعن  ُيحّقق معهم حول تنظيم حركة حما�ص، وعن  بع�ص هوؤالء كان 

�الأمو�ل وتبيي�صها، ولكن معظمهم كان يحقق معهم عن دورهم يف �النتخابات �لت�رشيعية 

�إعالن دعائي )بو�صرت(  �إنك فعلت كذ� وكذ�، وعلقت  �لبلدية، ويقولون للو�حد منهم:  �أو 

يف مكان كذ�، وكتبت �صعار كذ�، و��صتقبلت �ملر�صح �الإ�صالمي �لفالين يف بيتك يوم كذ�، 

ووزعت �الإعالنات و�لر�يات �خل�رش�ء،...�إلخ.

عالقة  �أّي  لهم  يكن  ومل  حما�ص،  حلركة  منتمني  يوماً  يكونو�  مل  هوؤالء  من  كثري 

�الإ�صالمية و�مل�رشوع  �لفكرة  يوؤيدون  و�إمنا كانو� مو�طنني عاديني  تنظيمية باحلركة، 

�أقرباء  من  كانو�  �أو  �الإ�صالميني،  �ملر�صحني  مع  وعاطفتهم  �الإ�صالمي،  �ل�صيا�صي 

�ملر�صحني �الإ�صالميني. وهذ� حّق لكل مو�طن ح�صب �لقانون �لفل�صطيني، ولكنه �لعد�ء 

تلك  وب�صبب  يتوقعوه،  مل  �لذي  �الإ�صالمية  �حلركة  فوز  ب�صبب  �لقوم  قلوب  مالأ  �لذي 

�الأجهزة  من  خا�صة  �الأفر�د  هوؤالء  مع  مار�صوه  �لذي  �لدماغ  وغ�صيل  �ل�صاذة  �لتعبئة 

حما�رشته  يف  د�يتون  كيث  �جلرن�ل  عنها  حتدث  �لتي  �لتدريب  دور�ت  يف  �الأمنية، 

�لفل�صطيني  “�صناعة  بعنو�ن  �الأو�صط  �ل�رشق  ل�صيا�صة  و��صنطن  معهد  يف  �ل�صهرية 

�أمام  �الأو�صط،  �ل�رشق  �صيا�صة  حول   SOREF �صوريف  ندوة  برنامج  يف  �جلديد” 

�إيجاد جيل  جتمع لكبار �ليهود و�ل�صا�صة �الأمريكيني، و�لتي �عرتف فيها باأنه جنح يف 

�ملناطق  يف  �الأمن  تثبيت  يف  عليهم  يعتمد  �لذين  �لفل�صطينيني  �الأمن  رجال  من  جديد 

.
11

�لفل�صطينية

)بريوت:   2009 ل�شنة  الفل�شطينية  الوثائق  �صعد،  وو�ئل  �صالح  حم�صن  يف:  �ملحا�رشة  هذه  ن�ّص  �نظر   
11

.339-330 �ص   ،)2012 و�ال�صت�صار�ت،  للدر��صات  �لزيتونة  مركز 
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كنت طو�ل هذه �ملدة �أ�صري�ً يف �صجون �الحتالل مع زمالئي �لنو�ب و�لوزر�ء، حتى 

�إخو�ين.  على  �ل�صاملة  �حلرب  هذه  بحجم  �أعلم  �أكن  ومل   .2009 �صبتمب  �أيلول/  �صهر 

من  و�عتد�ء�ت  و�نتهاكات  ق�ص�ص  من  ر�أيت  وما  �صمعت  ما  هالني  عني  �أفرج  وعندما 

ممن  �ملحافظة  وبلد�ت  قرى  جميع  يف  �أعرفهم  ال  من  وبع�ص  �أعرفهم  من  جميع  قبل 

�أو عّبو� عن فرحتهم  �الإ�صالميني،  �نتخبو� �ملر�صحني  �أو  �لدعاية �النتخابية،  عملو� يف 

�أو �صاعدو� �حلركة �الإ�صالمية باأي نوع من �مل�صاعدة يف هذه  بفوز �حلركة �الإ�صالمية، 

�النتخابات.

لقد �أح�صينا يف حمافظة �صلفيت وحدها، وهي من �أ�صغر حمافظات �لوطن، �ملئات من 

هوؤالء �لذين عوقبو� عقوبات �صديدة ب�صبب ممار�صتهم حلقهم �النتخابي يف �النتخابات 

�ل�صابقة. فمعظم من مّت �عتقالهم وتعذيبهم، �أو ��صتدعاوؤهم، �أو ف�صلهم من وظائفهم، �أو 

حرمانهم من �لوظيفة، �أو حرمانهم من ح�صن �ل�صلوك، كان ب�صبب عملهم يف �النتخابات 

�لت�رشيعية و�ملحلية �ل�صابقة مع كتلة �لتغيري و�الإ�صالح. وهذه �لق�صية �أ�صبحت معروفة 

هذه  كتابة  حتى  تتوقف  ومل  متو��صلة  �لعقوبات  وهذه  و�لكبري،  لل�صغري  حمافظتنا  يف 

�ل�صطور، ويعاين �ملو�طنون ب�صببها �أ�صد �ملعاناة، فكل مو�طن يتم �عتقاله �أو ��صتدعاوؤه 

)حتى حلظة كتابة هذه �لدر��صة( من �أن�صار �حلركة �الإ�صالمية يكون �لتحقيق معه مركز�ً 

يف �الأ�صا�ص على �النتخابات �لت�رشيعية ودوره فيها، وملاذ� عملت مع �لتغيري و�الإ�صالح، 

ومن �لذي عمل معك... ونحو ذلك. 

�حل�صانة  هي  هذه  وهل  هوؤالء؟  بها  تغنّى  �لتي  �لديوقر�طية  هي  هذه  هل 

وحتكمت  عندنا  �ملو�زين  �نقلبت  لقد  ومر�عاتها؟!  �حرت�مها  يّدعون  �لتي  �لبملانية 

يف  �إال  �أمثاله  نَر  مل  مبا  �لعذ�ب،  �صوء  و�أن�صارها  و�أذ�قتها  �الأكرثية،  ب�صوؤون  �الأقلية 

�ملتخلفة  �لدول  �أو عند  �لعامل،  يف  �لدكتاتوريات تطرفاً  �أ�صد  �أو عند  �لو�صطى  �لع�صور 

�لفل�صطيني  �أن هوؤالء يثلون �حللم  �لظالم. فهل حقاً  �لتي ما ز�لت تعي�ص يف ع�صور 

حترتم  حقيقية  �صلطة  �ل�صلطة  هذه  حقاً  وهل  طويلة؟!  عقود  منذ  �صعبنا  متناه  �لذي 

�أر�صنا،  عن  �الحتالل  ز�ل  لو  و�صلوكها  �صاأنها  �صيكون  وكيف  �لقانون؟!  �صيادة 

حقيقية؟! دولة  لها  و�أ�صبح 

هو  �لفل�صطيني  �النق�صام  مل�صكلة  �حلل  �أن  ليزعم  �لقوم  من  فريق  ياأتي  ذلك  وبعد 

عقد �نتخابات ت�رشيعية ورئا�صية جديدة، وكاأن هذه �النتخابات ع�صاً �صحرية حلل كّل 
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�أّي م�صكلة  �أنها مل حتل وحدها  م�صكالت �لوطن!! وكاأننا مل جنرب �النتخابات، ومل نَر 

بل فاقمتها!! فما هي هذه �النتخابات، �إذ� كان �لناخب �أو �لذي يعمل يف �لدعاية �النتخابية 

طويلة.  �صنو�ت  بعد  ولو  �لعقوبات  �أ�صد  ذلك  على  �صيعاقب  �أنه  يعلم  معني  لطرف  فيها 

�أثناء �عتقالهم يف زنازين �لوقائي و�ملخابر�ت  وكذلك فقد مّت �إجبار �الآالف من هوؤالء يف 

للحركة  �النتخابية  �لدعاية  يف  �لعمل  بعدم  تعهد  على  �لتوقيع  على  و�ال�صتخبار�ت 

قبل  �النتخابات  لهذه  م�صبقاً  تزوير�ً  هذ�  �ألي�ص  �لقادمة!!  �النتخابات  يف  �الإ�صالمية 

�إجر�ئها؟! 

2. حماكم ع�شكرية هزلية:

�ل�صيا�صيني على  �لكثري من هوؤالء �ملعتقلني  �أنهم عر�صو�  و�الأدهى من كّل ما �صبق، 

حماكم ع�صكرية هزلية، خالفاً ملا ين�ص عليه �لقانون �لفل�صطيني و�لقو�نني �لدولية. وقد 

�لع�صكرية خمالف  �أن عر�ص هوؤالء على �ملحاكم  �الإن�صان  �مل�صتقلة حلقوق  �لهيئة  �أكدت 

�أن  �الأمنية  �الأجهزة  با�صم  �لناطقني  �دعاء  و�أثبتت زيف  �لفل�صطيني،  �الأ�صا�صي  للقانون 

ُيعدُّ  �حتجازهم  �أن  وقالت  �صيا�صية،  ولي�ص  �أمنية  خلفية  على  �عتقلو�  �ملعتقلني  هوؤالء 

�لرقابية،  �جلهات  غياب  ظّل  يف  �صدر  �الحتجاز  هذ�  و�أن  له،  مبر  ال  تع�صفياً  �حتجاز�ً 

خا�صة �ملجل�ص �لت�رشيعي و�لنيابة �لعامة �صاحبة �الخت�صا�ص، و�أقرت بوجود �لتعذيب 

 .
12

يف �أقبية �لتحقيق

�أ�صباب  عن  كافية  مبعلومات  ُيبَلَّغو�  مل  �ملحتجزين  من  كثري�ً  باأن  كذلك  و�أقرت 

�حتجازهم، وُحِرم �لكثري من �ملحتجزين من �الت�صال بالعامل �خلارجي لفرت�ت طويلة 

مبا يف ذلك حقهم يف �الت�صال باالأهل �أو باملحامي، كما مل ُيعر�ص �لعديد منهم ولفرت�ت 

طويلة على �جلهات �لق�صائية �ملخت�صة وز�دت ظروف �حتجاز �الأ�صخا�ص ق�صوة، ومن 

 .
13

ذلك تعر�ص �لعديد منهم للتعذيب و�إ�صاءة �ملعاملة

�ل�صيا�صيني،  �ملعتقلني  �لكثريين من  باأن  �الإن�صان  و�عرتفت جميع موؤ�ص�صات حقوق 

�ملدين  �لق�صاء  على  ُيْعَر�صو�  مل  خا�ص،  ب�صكل  و�ملخابر�ت  �لوقائي  �الأمن  جهازي  عند 

 �نظر: ديو�ن �ملظامل، التقرير ال�شنوي الثالث ع�رش، �ص 50 و91؛ وديو�ن �ملظامل، التقرير ال�شنوي اخلام�س 
12

ع�رش، �ص 28 و105.

13 املرجع نف�شه.
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�صاحب �ل�صالحية، و�أنه مّت توقيفهم ملدد ت�صل �إىل �صتة �صهور دون حماكمة على ذمة 

�لنيابة �لع�صكرية، و�أقرت باأن �لق�صاء �لع�صكري يفتقد متاماً ملقومات �لق�صاء �لطبيعي، 

قوى  يف  �خلدمة  قانون  �إىل  يخ�صعون  ق�صاته  وجميع  �لتنفيذية،  �ل�صلطة  من  جزء  الأنه 

 .
�الأمن ل�صنة 142005

وحني تقرر �ملحكمة �لعليا �لفل�صطينية بر�ءة بع�ص هوؤالء وتو�صي بوجوب �إخالء 

يف  ماطلت  �أو  �لقر�ر�ت  هذه  حترتم  مل  كثرية  �أحيان  يف  �الأمنية  �الأجهزة  فاإن  �صبيلهم 

�آخر باعتقال من مّت �الإفر�ج عنه  �أمني  �أو �حتالت عليها من خالل قيام جهاز  تنفيذها. 

من قبل �ملحكمة �لعليا، �أو توجيه تهمة �أخرى له. وقد �أح�صت �لهيئة �مل�صتقلة �أكرث من 

2010 وحدها، حول �صدور قر�ر�ت من �ملحاكم �لفل�صطينية، ومل  181 �نتهاكاً يف �صنة 

.
15

تقم �ل�صلطة �لتنفيذية بتنفيذ تلك �لقر�ر�ت يف حينه

باأن  يق�صي  قر�ر�ً   2009 �صنة  يف  �لفل�صطينية  �لعليا  �ملحكمة  �أ�صدرت  �أن  حدث  وقد 

للقانون  خمالف  �أمر  �ل�صورة  بهذه  �لع�صكري  �لق�صاء  هيئة  ذمة  على  �ملدنيني  توقيف 

�الأ�صا�صي �لفل�صطيني، وقانون �الإجر�ء�ت �جلز�ئية �لفل�صطينية، و�أن �لتوقيفات يف هذه 

هيئة  �أن  �إال  �ملحتجزين.  عن  �لفوري  باالإفر�ج  �أمر�ً  وت�صمنت  والغية،  باطلة  �حلاالت 

�لق�صاء �لع�صكري ��صتمرت باإ�صد�ر �أو�مر �العتقال لالأجهزة �الأمنية، مما ي�صكل تعدياً 

.
16

�رشيحاً على �لقانون وعلى حقوق وحريات �ملو�طن

�الإن�صان  حلقوق  �ل�صمري  وموؤ�ص�صة  �الإن�صان  حلقوق  �مل�صتقلة  �لهيئة  ر�صدت  وقد 

�الأمن  �ل�صكاوى تفيد بامتناع جهازي  �لعديد من  �الأمنية و�صجلت  مماطلة من �الأجهزة 

هذه  �أن  و�عتبت  �لعليا،  �لعدل  حمكمة  قر�ر�ت  تنفيذ  عن  خا�صة  و�ملخابر�ت  �لوقائي 

خمالفة  يف  ملحوظ  ب�صكل  ومتاديا  �صالحياتهما،  من  ممكن  حّد  كّل  جتاوزت  �الأجهزة 

�لقانون... فقد ن�صت �ملادة 106 من �لقانون �الأ�صا�صي على �أن “�الأحكام �لق�صائية و�جبة 

باحلب�ص  عليها  يعاقب  نحو  �أّي  على  تنفيذها  تعطيل  �أو  تنفيذها  عن  و�المتناع  �لتنفيذ، 

 �نظر: ديو�ن �ملظامل، التقرير ال�شنوي الرابع ع�رش، �ص 80-85؛ وموؤ�ص�صة �ل�صمري لرعاية �الأ�صري وحقوق 
14

�الإن�صان، مرجع �شابق، �ص 37.

ال�شنوي  التقرير  �ملظامل،  وديو�ن  و121؛   28 �ص  ع�رش،  اخلام�س  ال�شنوي  التقرير  �ملظامل،  ديو�ن  �نظر:   
15

وموؤ�ص�صة  و89؛  و79   31 �ص  ع�رش،  ال�شاد�س  ال�شنوي  التقرير  �ملظامل،  وديو�ن  94؛  �ص  ع�رش،  الثالث 

�ل�صمري لرعاية �الأ�صري وحقوق �الإن�صان، مرجع �شابق، �ص 36. 

 �نظر: ديو�ن �ملظامل، التقرير ال�شنوي الرابع ع�رش، �ص 16، و79 ، و85؛ وديو�ن �ملظامل، التقرير ال�شنوي 
16

اخلام�س ع�رش، �ص 107.
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. وقد نقل �لكاتب �ل�صهري يف �صحيفة لوموند �لفرن�صية بنيامني 
و�لعزل من �لوظيفة...”17

تنفيذها  مّت   2008 �صنة  �هلل  ر�م  �أ�صدرتها حماكم  �لتي  �الأحكام  20% فقط من  �أن  بارت 

�أّي �إجر�ء�ت عقابية �أو  . و�عرتفت �لعديد من �ملوؤ�ص�صات �حلقوقية باأنه مل تتخذ 
18ً

عمليا

�الحتجاز،  مر�كز  د�خل  و�لتعذيب  �ملعاملة  باإ�صاءة  قامو�  �لذين  �الأفر�د  ملحا�صبة  تد�بري 

مقر�ت  يف  �ملعاملة  و�صوء  �لتعذيب  حاالت  عن  �ل�صكاوى  مئات  وجود  من  �لرغم  على 

. وعلى �لرغم من معرفة �جلميع باأ�صماء هوؤالء �لع�صاكر 
19

�جلهازين �لوقائي و�ملخابر�ت

وبلد�تهم.

ومن �لعجيب �أن �الأجهزة �الأمنية و�صعت خل�صة كامري�ت رقابة د�خل قاعات �ملحكمة 

�صافر  تدخل  من  �لكامري�ت  هذه  متثله  ما  مع  فيها،  يجري  ما  ملر�قبة  �لفل�صطينية  �لعليا 

من قبل �ل�صلطة �لتنفيذية بال�صلطة �لق�صائية، وما يكن �أن توؤثر على حرية �لق�صاة يف 

.
20

�إ�صد�ر قر�ر�تهم

وقد �أعلن �لقا�صي عي�صى �أبو �رش�ر، رئي�ص جمل�ص �لق�صاء �الأعلى، يف 2008/12/23، 

�ل�صلطة  قبل  من  �لفل�صطيني  �لق�صاء  بحق  متار�ص  و�صغوطات  تدخالت  وجود  عن 

بتعر�صهم  يقّرون  �لق�صاة  من   %54 �أن  �إىل  و�لدر��صات  �لتقارير  وت�صري   .
21

�لتنفيذية

لل�صغوط من قبل �الأجهزة �الأمنية... مما ي�صكل موؤ�رش�ً خطري�ً على ��صتقاللية �لقا�صي 

.
22

وحياديته

يحدث كّل ذلك يف �ل�صلطة �لق�صائية على �لرغم من �أن حكومة �صالم فيا�ص و�صعت 

�صيادة  مبد�أ  �إر�صاء  �أ�صا�ص  على  ترتكز  “�أنها  ت�صكيلها:  بعد  لها  يوم  �أول  من  عنو�ناً  لها 

�لقانون و�حرت�م �أركانه” كما �رشح �صالم فيا�ص عندما عر�ص حكومته على �لرئي�ص، 

ين�ص  كما  �ل�صاأن،  بهذ�  �الخت�صا�ص  �صاحب  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  على  عر�صها  من  بدالً 

�لقانون �الأ�صا�صي �لفل�صطيني.

وحقوق  �الأ�صري  لرعاية  �ل�صمري  وموؤ�ص�صة   .87 �ص  ع�رش،  الرابع  ال�شنوي  التقرير  �ملظامل،  ديو�ن  �نظر:   
17

�الإن�صان، مرجع �شابق، �ص 36 و37.

بنيامني بارت، مرجع �شابق، �ص 109.
 18

 �نظر: ديو�ن �ملظامل، التقرير ال�شنوي الرابع ع�رش، �ص 62 و201.
19

20 املرجع نف�شه، �ص 12، 29 و105.

21 املرجع نف�شه، �ص 100.

 �نظر: ديو�ن �ملظامل، التقرير ال�شنوي ال�شاد�س ع�رش، �ص 91.
22
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3. الف�شل من الوظيفة ومنع التوظيف:

�حلركة  �أن�صار  معظم  بف�صل  �الأمنية  و�الأجهزة  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  قامت  وكذلك 

�الإ�صالمية و�لذين عملو� يف �لدعاية �النتخابية من وظيفتهم �لعمومية، خا�صة �لذين مل 

يكونو� مثبتني يف وز�رة �ملالية، �أو �لذين كان تعيينهم من قبل �حلكومة �لعا�رشة �ملنبثقة 

عن �ملجل�ص �لت�رشيعي �ملنتخب، و�أح�صينا يف مكاتب �لت�رشيعي يف خمتلف �ملحافظات من 

هوؤالء �أكرث من �ألف موظف مّت ف�صلهم من �ملوؤ�ص�صات �حلكومية ومن �الأجهزة �الأمنية، 

وهناك �آخرون كثريون من �ملف�صولني مل يجروؤو� على �الت�صال بنا )كنو�ب( و�إخبارنا 

عن ف�صلهم خوفاً من بط�ص �الأجهزة �الأمنية. 

فمن هوؤالء على �صبيل �ملثال �صابط يف �ملخابر�ت �لعامة برتبة نقيب من �أبناء عمومتي 

ب�صيطة  م�صاعدة  ب�صبب  �خلدمة،  من  �صنو�ت  ع�رش  من  �أكرث  بعد  �جلهاز  من  ف�صله  مّت 

و�لده  منزل  �رشفة  على  �جلو�د  عبد  نا�رش  د.  �الإ�صالمي  للمر�صح  �صور  لتعليق  قدمها 

يف �لقرية يف �أثناء �لدعاية �النتخابية، وب�صبب ح�صوره ملهرجان �لفوز بعد ذلك!! وحني 

حاول تو�صيط بع�ص �مل�صوؤولني �لكبار يف �ل�صلطة الإعادته �إىل وظيفته رف�صو� ذلك ب�صدة، 

وقالو� له ب�رشيح �لعبارة: لو كنت جا�صو�صاً لليهود لكان �أ�صهل علينا �إعادتك من و�صعك 

�حلايل ب�صبب هذه �لتهم �ملوجهة �إليك!! 

ي�صتطيعو� ف�صلهم،  �ملالية، ومل  كانو� مثبتني يف وز�رة  �إن  �ملدنيون  �ملوظفون  و�أما 

�أماكن عمل بعيدة عن �صكنهم وبعيد�ً عن �لتجمعات �ل�صكانية �لكبرية.  �إىل  فقد نقلوهم 

مدر�صة  مدير  منهما  و�حدة  كّل  يف  �هلل  ر�م  حمافظة  يف  ورمون  كوبر  قريتَْي  يف  فمثالً 

من �لقرية نف�صها حم�صوب على �حلركة �الإ�صالمية، وكالهما على كر�صي �الإد�رة منذ 

�صنني طويلة، مل ي�صتطيعو� ف�صلهما من �لوظيفة، ولكن فوجئ كّل و�حد منهما بكتاب 

�أن  �أي  �الأخرى”  �لقرية  �إىل  نقلك  مّت  �أمنية  “الأ�صباب  فيه:  و�لتعليم  �لرتبية  مديرية  من 

مع  بلده،  غري  �إىل  يعني  كوبر،  �إىل  نقل  رمون  ومدير  رمون  �إىل  نقل  كوبر  قرية  مدير 

�لقر�ر�ت  �إال �اللتز�م بهذه  �أمامهما  25 كم. ومل يكن  �لقريتني تزيد عن  �مل�صافة بني  �أن 

�لظاملة.

منهم  فطلبو�  بهم  يفعلون  ماذ�  يعرفو�  مل  �لذين  �ملوظفني  من  �لعديد  وهناك 

رو�تبهم،  �رشف  ��صتمر�ر  مع  �لر�صمي  �لدو�م  ح�صور  وعدم  بيوتهم  يف  �لبقاء 
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�صيا�صة  على  ت�صوي�صهم  ملنع  �أو  �ملو�طنني  �أو  �لتالميذ  على  تاأثريهم  منع  بهدف 

 .
23

كثرية ذلك  على  و�الأمثلة  �ل�صلطة، 

�لتوقف  مّت  �لذين  �ملوظفني  عدد  �أن  �الإن�صان  حلقوق  �مل�صتقلة  �لهيئة  �أقرت  وقد 

�صهر  بعد  موظفاً   6,141 بلغ  �خلزينة  من  �لغربية  �ل�صفة  يف  رو�تبهم  �رشف  عن 

نهاية  حتى  فقط  �صكوى   742 �إال  هوؤالء  من  �لهيئة  تتلَق  ومل   .2007 يونيو  حزير�ن/ 

�الإ�صالمية. �أن�صار �حلركة  �أن غالبية هوؤالء هم من  . علماً 
242010 �صنة 

يف  �ل�صلطة  لرئي�ص  قر�ر�ت  �إىل  �لوظائف  من  �لتع�صفي  �لف�صل  بهذ�  ��صتندو�  وقد 

�لتعيني  قر�ر�ت  ب�صحب  عبا�ص  حممود  �لرئي�ص  قام  فقد   .2007 يونيو  حزير�ن/  �صهر 

مكة  �تفاق  بعد  �لوطنية  �لوحدة  حكومة  �أقرتها  �لتي  �لعموميني  للموظفني  و�لرتقية 

جمل�ص  وقيام  فيا�ص.  �صالم  حكومة  �لطو�رئ،  �إنفاذ  حكومة  من  تن�صيب  على  بناًء 

من  �أّي  مع  �لتعامل  بعدم   2007/6/20 يف  قر�ر  باإ�صد�ر  �لطو�رئ  �إنفاذ  حكومة  وزر�ء 

�لوطنية  �لوحدة  حكومة  �أي  �ل�صابقة،  �حلكومة  عن  �ل�صادرة  و�لقر�ر�ت  �الإجر�ء�ت 

وغري  �رشعية  غري  باعتبارها  باأمرها  ياأمتر  من  �أو  حما�ص،  حركة  فيها  �صاركت  �لتي 

عقود  �إنهاء  ب�صبب  �ملدنية  �خلدمة  من  موظفني  بف�صل  قر�ر�ت  �إىل  �إ�صافة  قانونية. 

معهم،  تعاقدت  قد  �ل�صابقة  �حلكومات  كانت  ممن  �حلكومية  �لدو�ئر  يف  لعاملني  �لعمل 

�أفر�د �لقوة �لتنفيذية وملي�صيات حما�ص يف كافة �لوظائف  و�إلغاء جميع قر�ر�ت تعيني 

 .
25

�حلكومية وف�صخ عقودهم

وكذلك ��صتندو� �إىل قر�ر جمل�ص �لوزر�ء يف �ل�صفة �لغربية يف 2007/8/27 و�لقا�صي 

�ملوظف، و�إذ� كان  �إليها  �لتي ينتمي  �لفئة  بف�صل كّل موظف ال يلتزم بال�رشعية ح�صب 

�ملوظف من �لفئة �خلا�صة و�لعليا، فاإنه يتم ف�صله من �لوظيفة بقر�ر من رئي�ص �ل�صلطة 

 .
26

�لفل�صطينية بناًء على تن�صيب من جمل�ص �لوزر�ء

�ملوظفني  من  �ملئات  بف�صل  �أقرت  �لتي   ،30 �ص  ع�رش،  اخلام�س  ال�شنوي  التقرير  �ملظامل،  ديو�ن  �نظر:   
23

�حلكوميني على خلفية �صيا�صية، حتت ذريعة �ل�صالمة �الأمنية �أو عدم �العرت�ف بال�رشعية �أو ب�صبب تو�صية 

من �جلهات �الأمنية، يف تناق�ص �صارخ لن�ص �لقانون.

ال�شنوي  التقرير  �ملظامل،  وديو�ن  و113؛   111 �ص  ع�رش،  الرابع  ال�شنوي  التقرير  �ملظامل،  ديو�ن  �نظر:   
24

ال�شاد�س ع�رش، �ص 31.

ال�شنوي  التقرير  �ملظامل،  وديو�ن  و127؛   41 �ص  ع�رش،  الثالث  ال�شنوي  التقرير  �ملظامل،  ديو�ن  �نظر:   
25

الرابع ع�رش، �ص 16 و107.

 �نظر: ديو�ن �ملظامل، التقرير ال�شنوي الرابع ع�رش، �ص 113.
26
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منوذج عن كتاب الف�شل الوظيفي الذي عانى منه االآالف من املواطنني

منع التوظيف:

�الأجهزة  مع  بالتعاون  �هلل  ر�م  حكومة  به  قامت  ما  �لوظيفي،  �لف�صل  من  و�الأدهى 

و�ملقربني  �الإ�صالمية  �حلركة  �أن�صار  من  خريج  �أو  مو�طن  �أّي  توظيف  منع  من  �الأمنية 

منها، ومنع �إعطائهم �أّي م�صاعدة �أو رخ�صة الأي م�رشوع، م�صتخدمني ما ي�صمى بـ“ح�صن 

وقد  �ملو�طنني.  رقاب  على  م�صلطاً  �صيفاً  �أ�صبحت  �لتي  �الأمنية”  “�ل�صالمة  �أو  �ل�صلوك” 

�تخذ جمل�ص �لوزر�ء يف ر�م �هلل يف جل�صته �الأ�صبوعية �ملنعقدة يف 2007/9/3 قر�ر�ً باعتبار 
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�لقر�ر  هذ�  �أن  و�لغريب  �لعمومية.  �لوظيفة  يف  �لتعيني  عملية  من  جزء�ً  �الأمني  �لفح�ص 

لع عليه �أحد، وحينما طلبت �ملحكمة �لعليا يف �ل�صفة  مل ين�رش يف و�صائل �الإعالم ومل يطَّ

جمل�ص  رف�ص  �جلل�صة،  تلك  حم�رش  عن  ب�صورة  تزويدها  �لوزر�ء  جمل�ص  من  �لغربية 

.
27

�لوزر�ء ذلك، معتب�ً ذلك من �أ�رش�ر جمل�ص �لوزر�ء

يخ�صع  �ل�صلطة  �أجهزة  يف  �لتوظيف  �أن  �الإن�صان  حلقوق  �مل�صتقلة  �لهيئة  و�عرتفت 

و�أن  �لقانونية،  �الأ�ص�ص  فيها  ير�ع  مل  �لتعيينات  من  �لكثري  و�أن  ف�صائلية،  العتبار�ت 

.
28

حركة فتح لها �لن�صيب �الأكب يف هذه �لتعيينات

�لوظيفة  طالب  من  يطلبو�  �أن  �الأمنية  �الأجهزة  �صباط  �عتاد  �حلاالت  هذه  مثل  ويف 

�لعمل،  زمالء  على  للتج�ص�ص  كمندوب  و�لعمل  معهم،  �الرتباط  عمل  الأي  �لت�رشيح  �أو 

فقد  ذلك  وفوق  وتكر�ر�ً.  مر�ر�ً  ح�صل  كما  فتح،  حركة  يف  �لع�صوية  ��صتمارة  تعبئة  �أو 

حاولو� جتنيد �لعديد من �أقارب �لنو�ب، و�أنا و�حد منهم، كمندوبني )جو��صي�ص( ملر�قبة 

�لنائب وحتركاته وكّل من يت�صل به، �أو مر�قبة بيته، وكتابة �لتقارير يف ذلك و�إر�صالها 

ال  حتى  �أ�صمائهم  ذكر  �أريد  وال  �الأقارب،  هوؤالء  من  �لعديد  يل  �عرتف  وقد  للمحققني. 

�أن �الأجهزة �الأمنية طلبت منهم ذلك �رش�حة  �أو �مل�صاءلة، �عرتفو� يل  �أوقعهم يف �حلرج 

دون حياء �أو خجل، متاماً كما يفعل �الحتالل يف حماوالته لتجنيد �أقارب قياد�ت �ملقاومة 

و�لعمل �لوطني!! 

قائمة �شوداء:

و��صتمر�ر�ً للحرب �ملعي�صية �صّد �أبناء ون�صطاء �حلركة �الإ�صالمية يف �ل�صفة �لغربية 

�لذين  باأ�صماء  قائمة  �إعد�د  على  �الأمنية  �الأجهزة  عملت  �النتخابات،  يف  نا�رشهم  ومن 

تر�صحو� �صمن قو�ئمها، �صو�ء كم�صتقلني �أو ممثلني عن �حلركة، و�صملت �لقائمة �أي�صاً 

بتعميم  وقامت  ��صم.   500 من  �أكرث  �لقائمة  هذه  و�صمت  و�ملنا�رشين.  �ملوؤيدين  بع�ص 

من  �لعديد  على  وحتى  لل�صلطة،  �لتابعة  و�ملوؤ�ص�صات  �لوز�ر�ت  جميع  على  �لقائمة  هذه 

مع  �لعاملني  و�ملقاولني  �لكبرية  و�ل�رشكات  �لبنوك  وعلى  �ملانحة  �الأجنبية  �ملوؤ�ص�صات 

�ل�صلطة، بحيث ينع كّل �صخ�ص ورد ��صمه يف هذه �لقائمة من �حل�صول على وظيفة يف 

هذه �ملوؤ�ص�صات دون �إبد�ء �الأ�صباب لهذ� �لت�رشف �ل�صائن. وقد �أ�رّش لنا بع�ص �لعاملني 

 �نظر: ديو�ن �ملظامل، التقرير ال�شنوي ال�شاد�س ع�رش، �ص 90.
27

 �نظر: ديو�ن �ملظامل، التقرير ال�شنوي الثاين ع�رش، �ص 7 و8.
28



99

حرب �ص�ملة على احلركة االإ�صالمية واأن�ص�ره� بعد اأحداث غزة

عدم  عليهم  فر�صت  �الأمنية  �الأجهزة  باأن  وبينهم  بيننا  فيما  �ملوؤ�ص�صات  هذه  �إد�ر�ت  يف 

توظيف من ورد ��صمه يف هذه �لقائمة... .

حرمان  �إىل  �لوظائف  بخ�صو�ص  �لظاملة  �لقر�ر�ت  وهذه  �ل�صيا�صة  هذه  �أدت  وقد 

�أ�صحاب  ومن  �أبنائه،  من  �ل�صادقني  و�ملخل�صني  كفاء�ته  خرية  من  �لفل�صطيني  �ملجتمع 

مما  �ل�صبع”!!  �أكل  وما  و�لنطيحة  “�ملرتدية  �لوظائف  هذه  يف  منهم  بدالً  وُعنيِّ  �ملو�هب، 

�صرنى نتائجه �لوخيمة على جمتمعنا بعد حني. 

بل طال هذ� �الأمر �أي�صاً �ملوؤ�ص�صات �خلا�صة، مثل �أ�صحاب حمطات �لوقود و�صيار�ت 

و�ملتاجر  �ملهن  و�أ�صحاب  �ل�صغار  �ملقاولني  وبع�ص  �خلا�صة  و�ل�رشكات  �لعمومي 

هددو�  �أو  �الأمنية،  �ل�صالمة  �ل�صلوك،  ح�صن  على  �حل�صول  من  فمنعوهم  وغريها، 

�أ�صحاب هذه �ملوؤ�ص�صات بعدم تعيني �أن�صار �حلركة �الإ�صالمية و�ملف�صولني من وظائفهم 

من  بع�صاً  و�أعرف  هوؤالء،  من  للعديد  كبري�ً  حرجاً  �صبب  مما  �خلا�صة،  موؤ�ص�صاتهم  يف 

�لال�أخالقية  �ل�صيا�صة  ب�صبب هذه  و�أوالدهم  و�أهلهم  �ل�صديد هم  �لذين وقعو� يف �حلرج 

و�لالوطنية.

ح�شن ال�شلوك وابنة العمة:

بلدتنا  يف  عندنا  ح�صل  ما  �خلبيثة  �ل�صيا�صة  هذه  على  �لو��صحة  �الأمثلة  ومن 

�لبلدة  يف  �لبنات  مدر�صة  مق�صف  يف  للعمل  بطلب  يل  عمة  �بنة  تقدمت  حني  بلوط  دير 

�ملاأكوالت للتلميذ�ت. و�فقت مديرية �لرتبية و�لتعليم يف �صلفيت  �لفالفل وبع�ص  لبيع 

على ذلك، و��صرتطت �حل�صول على ح�صن �صلوك، �ملو�فقة �الأمنية، من ثالث جهات: 

للجهات  طلبات  فقدمت  �لعامة.  �ملخابر�ت  ومن  �لوقائي  �الأمن  ومن  �ل�رشطة  من 

على  �ملدر�صة  مق�صف  يف  ود�ومت  �ل�صلوك،  ح�صن  على  �حل�صول  �أجل  من  �لثالث 

من  �صلوك  ح�صن  على  �حل�صول  من  متكنت  وقد  �ل�صلوك.  ح�صن  على  �حل�صول  �أمل 

�ل�رشطة، فاملر�أة لي�ص عليها �صيء عند �ل�رشطة، ولي�ص لها �صو�بق جنائية �أو �أمنية �أو 

�أمامها يف مقر  للمثول  �لعامة  �ملخابر�ت  ��صتدعاء من  غري ذلك، ولكنها فوجئت بطلب 

�لتحقيق  �صابط  �إىل  باإدخالها  فوجئت  لهناك،  ذهبت  وعندما  �صلفيت.  يف  �ملخابر�ت 

حول  مركز�ً  معها  �لتحقيق  وكان  �لقانون،  عن  وخارجة  كمجرمة  معها  تعامل  �لذي 

نية:  بح�صن  فاأجابت  �النتخابات؟  هذه  يف  �صوتت  وملن  �لت�رشيعية،  �النتخابات 

�نتخبت �بن خايل د. نا�رش. فقالو� لها �إذن لن حت�صلي على ح�صن �ل�صلوك ولي�ص لك 
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وظيفة لبيع فالفل �أو �أّي �صيء �آخر يف �ملدر�صة!! و��صطرت �إىل ترك �لعمل يف �ملدر�صة 

 .2010/9/28 21 يوماً من �لعمل. وكان ذلك يف  بعد 

�ل�رشطة  جهاز  يف  عمله  من  �الآخر  هو  ف�صله  مّت  �ملر�أة  هذه  زوج  فاإن  للتذكري، 

متتالية،  �أ�صهر  �أربعة  من  الأكرث  �ال�صتخبار�ت  لدى  و�صجن  �عتقل  �أن  بعد  �لفل�صطينية، 

يحر�ص  متدين  رجل  الأنه  �إال  ل�صبب  لي�ص  �ل�صديد،  و�لتعذيب  لل�صبح  خاللها  تعر�ص 

�لتغيري و�الإ�صالح  باأنه �صّوت ملر�صح  �ل�صلو�ت �خلم�ص يف �مل�صجد، و�تهموه  �أد�ء  على 

�نتماء �صيا�صي، ولي�ص عليه  �أّي  له  �أنه لي�ص  2006، علماً  �لت�رشيعية �صنة  يف �النتخابات 

�ل�صلوك،  يتمتع بح�صن  الأنه ال  لكنه ف�صل من عمله  �أو غريها،  �أمنية  �أو  �صو�بق جنائية 

وفق مقايي�صهم �ملقلوبة، ومل يح�صل حتى �الآن )حزير�ن/ يونيو 2013( على م�صتحقاته 

�ملالية من �ل�رشطة، �لتي عمل فيها �أكرث من ع�رش �صنو�ت، حتى تعر�ص هو و�أوالده للعوز 

و�حلرج �ل�صديد.

هذه �لعائلة �لفقرية �ملتو��صعة مثال ملا حدث يف �ل�صفة �لغربية يف ظّل حكم �لع�صكر 

�جلدد، وهو يعطينا منوذجاً لو�قع �حلال يف كّل �ملوؤ�ص�صات �خلا�صة و�لعامة يف �ل�صفة، 

فاإذ� كان بيع �لفالفل يف مدر�صة يحتاج لكل هذه �الإجر�ء�ت، ويحتاج �إىل ح�صن �ل�صلوك 

�الأجهزة  �لتحقيق يف مقر�ت  �إىل مر�كز  و�إذالل �حلر�ئر وجّرهن  �أمنية،  من ثالث جهات 

�الأمنية �ملختلفة، فكيف يكون �حلال مبن يتقدم للعمل كمعلم يف تلك �ملدر�صة؟ وكيف حال 

من يتقدم للرتقية كمدير يف تلك �ملدر�صة؟ �أو يود �لعمل يف �ل�صلك �لق�صائي �أو �لدبلوما�صي 

�أو �ل�صيا�صي �أو �الإعالمي؟!

وهذ� مثال للمئات بل �الآالف من �حلاالت �لتي حدثت يف �ل�صفة �لغربية مع �الأ�صف، 

فكل من يتقدم الأّي وظيفة حكومية �أو خا�صة، يتعر�ص ملثل هذه �الإجر�ء�ت. وهذ� يعني 

�أن �مل�صكلة لي�صت فقط يف �لف�صل �لتع�صفي من �لوظيفة الأ�صباب �صيا�صية كما هو �صائع، 

فهناك م�صكلة �أكب تدور يف �خلفاء منذ �صنو�ت، ومبوجبها يتم حرمان خرية �لكفاء�ت 

�لعلمية و�الأكاديية من �ملو�طنني و�خلريجني من �لوظائف و�لعمل، حتت ذريعة ح�صن 

هذه  قيمة  يعرفون  ال  �لذين  �الأمنية،  �الأجهزة  الأفر�د  يروقون  ال  الأنهم  فقط  �ل�صلوك، 

ويعمل  �ملوؤهلة،  وكفاء�ته  �حلقيقية،  قياد�ته  من  �ملجتمع  ُيْحرم  ذلك  وب�صبب  �لكفاء�ت، 

مكانهم من ال ي�صتحقون �أن يكونو� يف هذه �ملو�قع، و�لذين يف�صدون �أكرث مما ي�صلحون، 

�لتي  �ملجاالت  وهي  و�الإعالم.  و�ل�صحة  و�الأوقاف  و�لتعليم  �لرتبية  جماالت  يف  خا�صة 

حتظى من كّل دول �لعامل بالرعاية و�الهتمام �لكبريين. 
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يف  �لفل�صطينيني  �ملو�طنني  رقاب  على  م�صلطاً  �صيفاً  هذ�  �ل�صلوك  ح�صن  �أ�صبح  لقد 

�ل�صفة �لغربية، ويتم ��صتخد�مه الإذاللهم، و�رش�ء ذممهم، وجتنيدهم للعمل كمندوبني 

لالأجهزة �الأمنية، لتثبيت حكم �لع�صكر �جلدد. ففي ظّل هذ� �لو�قع �أ�صبح �ملو�طن �ل�رشيف 

و�ملالحقة  و�لتعذيب،  لالعتقال  يتعر�ص  �ل�صلوك”  “�صيء  �أ�صبح  و�ملتدين،  �لوطني 

و�لت�صييق و�لف�صل من �لعمل. بينما �مل�صبوه و�صيء �الأخالق و�ل�صلوك، و�لذي يعتدي 

�ل�صرية  ح�صن  ُيعدُّ  فهذ�  �الآمنة،  �لبيوت  على  ويعتدي  �حلرمات  وينتهك  �الأعر��ص  على 

و�ل�صلوك، ويتمتع بحماية ورعاية �الأجهزة �الأمنية، كما ح�صل مر�ر�ً وتكر�ر�ً.

4. اختال�س يف و�شح النهار واتهام خطري:

هذه  يف  �الإ�صالميني  للنو�ب  و�ال�صتهد�ف  �النتهاكات  من  �أخرى  �ألو�ن  وهناك 

يف  للطعن  �الأكاذيب  هذه  ��صتغالل  ثم  و�الفرت�ء�ت  �الأكاذيب  �فتعال  ومنها  �لفرتة، 

وطنيتهم و�أخالقهم. فمن ذلك ما حدث يف �أثناء �ختطافنا يف �صجون �الحتالل ويف �أو�خر 

�صباطها  �أحد  مع  �لفل�صطينية  للمخابر�ت  تابعة  جمموعة  �صطت  حني   ،2007 �صنة 

وقدرها  مالية  �أمانة  ��صتودعته  كنت  يل،  عم  �بن  منزل  على  حمافظتنا  يف  �ملعروفني 

نا�رش  د.  للنائب  �ملبلغ  هذ�  �أن  علمو�  وحني  دوالر(،   11,500 )حو�يل  �صيكل  �ألف   45

�صادروه، وحني �أخبهم �بن عمي �أن ذلك �ملبلغ خا�ص بالدكتور نا�رش و�أنه �أمانة عنده، 

قالو� له: ما د�م هو للدكتور نا�رش �إذن هو حلركة حما�ص!! وهددوه حتى �صلم ذلك �ملبلغ.

�لرغم  على   ،)2013 يونيو  )حزير�ن/  �الآن  حتى  عندهم  حمتجز�ً  �ملبلغ  هذ�  ز�ل  وما 

وتعيني  �لفل�صطينية  �ملحاكم  �إىل  دعوى  رفع  من  وبالرغم  الإعادته،  �ملحاوالت  كّل  من 

حمام خا�ص لذلك، وما ز�لت �لق�صية عالقة، بالرغم من و�صوح �صاأنها و�عرت�ف �جلميع 

�حل�صانة  تكون  فهكذ�  غريها.  �أو  حما�ص  بحركة  �صلته  وعدم  �ملبلغ،  هذ�  بخ�صو�صية 

�لنيابية للنو�ب وممتلكاتهم و�أمو�لهم عند هوؤالء ح�صب قانونهم.

اتهام خطري:

َعو� �أن �لنائب د. نا�رش ر�صد هذ� �ملبلغ من  وحتى يبرو� هذ� �لت�رشف �ل�صائن �دَّ

�أجل �رش�ء �صالح ناري ملقاومة �ل�صلطة ورجاالتها، و�دعو� �أنهم عرثو� على ق�صا�صة 

ورق مكتوب عليها �أ�صماء �أربعة من م�صوؤويل حركة فتح يف �لبلدة من عائالت خمتلفة، 
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وهل  �هلل  �صبحان  نف�صي:  يف  فقلت  �ل�صالح.  بذلك  عليهم  �لنار  باإطالق  ت�صفيتهم  ير�د 

��صمه على ورق ليكون ذلك حجة عليه يف  �أحد يقوم بكتابة  �لنار على  �إطالق  من يريد 

�مل�صتقبل؟!

و�النتماء  �حل�صن  و�خللق  بالتدين  معروف  �مل�صجد  �صباب  �أحد  باعتقال  قامو�  ثم 

تعذيب  طرق  معه  و��صتخدمو�  قا�صياً،  ع�صكرياً  حتقيقاً  معه  بالتحقيق  وقامو�  �لوطني، 

وح�صية ج�صدية ومعنوية الأكرث من �صهرين حتى يعرتف �أنه على �ت�صال مع د. نا�رش يف 

�ل�صجن، و�أنه تلقى ر�صائل منه، و�أن �لدكتور وعده بـ 45 �ألف �صيكل ل�رش�ء �صالح الغتيال 

�أولئك �الأربعة. وعا�ص هذ� �ل�صاب يف زنازين �لتحقيق، كما �أخبين بعد �الإفر�ج عني، يف 

ظروف ع�صيبة مل يَر مثلها طو�ل حياته؛ لكنه �صب و�حت�صب حتى رّد تلك �لفرية �لتي 

يعلم �هلل �أنني بريء منها “بر�ءة �لذئب من دم يو�صف”. فاأنا مل ي�صبق يل �أن �أ�صاأت �إىل �أحد 

من بلدتي، و�أردت د�ئماً لها والأهلها جميعاً كّل خري، وعالقتي �ل�صخ�صية بكل �أهلها مبن 

 .
29

فيهم �أولئك �الأربعة عالقة طيبة وح�صنة

وبعد  يحدث،  كان  ما  �أدري  وال  �الحتالل،  �صجون  يف  مغيب  و�أنا  هذ�  كّل  حدث  لقد 

�الإفر�ج عني يف �أيلول/ �صبتمب 2009 فوجئت بكل تلك �الأحد�ث وكّل ذلك �لتلفيق و�لتاآمر، 

وال �أدري حتى �الآن )حزير�ن/ يونيو 2013( من �مل�صوؤول عن كّل ذلك، وال �الأهد�ف �لتي 

ير�د حتقيقها من ور�ء هذه �الفرت�ء�ت و�الأكاذيب. 

�أولئك  من  �ثنني  مع  �ملو�صوع  فتح  حاولت  �ملُلَفَّقة،  �التهامات  تلك  �صمعت  وحني 

�الأربعة، فاعرتف �أحدهم، وهو �صابط يف �الأجهزة �الأمنية، بعدم م�صد�قية هذه �لق�صة، 

�أمنية وال  �أجهزة  �أنتم  له:  �ملزعومة. فقلت  �لورقة  تلك  تاأكدنا من عدم �صحة  �إننا  وقال: 

تخفى عليكم �الأمور، هل حققتم يف هذه �مل�صاألة وعرفتم من �مل�صوؤول عنها؟ فاإن من يفعل 

مثل هذه �جلرية مرة يكن �أن يكررها يف �مل�صتقبل، وهذ� �صيوؤدي �إىل خالف كبري بني 

�لعائالت يف �لبلدة، ويكن �أن ت�صيل ب�صببها دماء؟ فقال: �إننا عرفنا كّل �لتفا�صيل. ولكنه 

رف�ص �أن يخبين بها.

و�أما �الآخر، فعندما فاحتته باملو�صوع �دعى عدم علمه بهذه �لفرية، ورف�ص طلبي 

وباإخوته  به  تربطني  طيب  رجل  �أنه  علماً  عنها.  �مل�صوؤولني  وك�صف  فيها  بالتحقيق 

�لرغم من  �لت�رشيعية، على  ثم  �لبلدية  �النتخابات  بلدتي بي و�نتخابهم يل يف  �أهل  ثقة   لعل ذلك كان �صبباً يف 
29

�حلرب �ل�صاملة �لتي �صنها �خل�صوم علّي يف �أثناء �لدعاية �النتخابية يف كلتا �لدورتني.
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وبعد  عني  �الإفر�ج  بعد  ولكن  �جلامعة.  ويف  �ملدر�صة  يف  خا�صة  وزمالة  �صد�قة  جميعاً 

�أم�صو� مقاطعني يل ومدبرين عني، وينظرون �إيل نظرة مريبة، حتى  تلفيق هذه �لفرية 

�إنهم ال يردون علي �ل�صالم، مما يدل على تاأثري هذه �لفرية �مللفقة عليهم. 

5. م�شد�س بني الرايات اخل�رشاء:

قوة  �قتحمت   ،2007 �صنة  �أو�خر  يف  �الحتالل  �صجون  يف  �ختطايف  �أثناء  ويف  و�أي�صاً، 

ت�صبه  همجية  بطريقة  �لبلدة  يف  و�لدي  منزل  �ملحافظة  يف  �الأمنية  �الأجهزة  من  م�صرتكة 

طريقة �الحتالل يف �قتحامها للبيوت �الآمنة، يبحثون عن ر�يات خ�رش�ء وو�صائل �لدعاية 

�لقوم  �أ�صبحت يف عرف  �لت�رشيعية، و�لتي  �النتخابات  ��صتخدمناها يف  �لتي  �النتخابية 

من �ملمنوعات و�ملحرمات، وكاأنها �أ�صبحت مظاهر للخيانة �لوطنية و�لن�صالية. 

وفت�صوه  باحل�صانة،  يتمتع  �أن  �ملفرو�ص  من  كان  �لذي  �ملنزل،  مبحتويات  عبثو� 

بدقة، وقلبوه ر�أ�صاً على عقب، ثم جمعو� �لر�يات �خل�رش�ء يف �رشفة �أمام بو�بة �ملنزل، 

فا�صتغل �أحد �ل�صباط غفلة زمالئه و�صحب م�صد�صه �خلا�ص من على جنبه وو�صعه على 

�أنه عرث  ليوهم  �لر�يات  �مل�صد�ص مع  �لنقال وبد�أ ي�صور  �لر�يات �خل�رش�ء، و�أخذ هاتفه 

على �مل�صد�ص مع �لر�يات �لتي تخ�ص �لنائب �الإ�صالمي، و�لتي كان من �ملمكن ب�صبب هذه 

 .
30

�ل�صورة من خالل �لتن�صيق �الأمني �أن يحكم �الحتالل علي بال�صجن ل�صنو�ت طويلة

ولكن رحمة �هلل تد�ركت �ملوقف، فقد ت�صادف يف هذه �الأثناء وجود �بنة عّم يل على �صباك 

منزلها �ملطل على منزل �لو�لد، و�صاهدت ذلك �ل�صابط وهو يقوم بفعلته �ل�صود�ء، فما 

كان منها �إال �أن �صاحت به قائلة: يا جمرم تريد �أن تخرب بيت �بن عمي؟! �أال يكفي �أنه 

يف �ل�صجن؟! ماذ� تفعل يا...؟ عندئذ جتمع باقي �لعنا�رش حولها وقالو� لها: ما �مل�صكلة؟ 

فاأخبتهم مبا ر�أت من ت�رشف ذلك �ل�صابط. فقالو� لها: خال�ص �أ�صكتي وال ت�رشخي، 

وزعمو� لها �أنهم قامو� بحذف تلك �ل�صور من �لهاتف.

يف  ي�صاركون  �ل�صفة  يف  �الإ�صالميني  �لنو�ب  �أن  �إثبات  �لفعلة  هذه  من  �ملر�د  كان  لقد 

�لفلتان �الأمني، و�أنهم ي�صتخدمون �ل�صالح �صّد �ل�صلطة ورجالها. فهذه �حلادثة �متد�د 

�جلر�ئم  تلك  كّل  تبير  منه  يهدفون  طويل  م�صل�صل  من  جزء  وهي  �ل�صابقة،  للحادثة 

 للتذكري فاإن �الحتالل قد حكم على �لكاتب بعد �النتخابات �لت�رشيعية بال�صجن �أربعني �صهر�ً فعلياً و25 �صهر�ً 
30

�آخر�ً، مع وقف �لتنفيذ بتهمة و�حدة هي ع�صويته يف قائمة �لتغيري و�الإ�صالح �لبملانية، فكيف لو �أ�صيف �إىل 

ذلك تهمة حيازة �صالح ناري غري مرخ�ص؟!
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و�العتد�ء�ت على �لنو�ب �الإ�صالميني وذويهم ومنا�رشيهم، على �لرغم من �أنه ثبت يقيناً 

�أن �الأو�صاع يف �ل�صفة �لغربية هادئة، و�أن �أن�صار �حلركة �الإ�صالمية فيها مل ي�صدر منهم 

�أّي �عتد�ء على �ل�صلطة �أو على �أّي من موؤ�ص�صاتها وعنا�رشها. 

اأهداف هذه احلرب ال�ص�ملة:

فهي  و�العتد�ء�ت  �النتهاكات  هذه  كّل  من  حتقيقها  �لقوم  �أر�د  �لتي  �الأهد�ف  �أما 

و��صحة كّل �لو�صوح، فمنها:

�إر�صاء �الحتالل من خالل �لتنفيذ �لدقيق و�الأمني و�ملخل�ص لالتفاقات �الأمنية �ملوقعة   .1

معه يف �أو�صلو وما بعدها، ملنع �ملقاومة وجتفيف ينابيعها.

�إر�صاًء  وذلك  �الإ�صالمية،  �حلركة  مر�صحي  فوز  يف  �صبباً  كانو�  �لذين  معاقبة  �أر�دو�   .2

لغرورهم �ملك�صور، وكر�متهم �لتي �أهينت ب�صبب هذه �النتخابات.

�إجبار �لنو�ب و�حلكومة على مغادرة �ل�صاحة وتركها حلركة فتح و�أعو�نها. و�صمان   .3

�صيطرتهم �ملنفردة على �لقر�ر �لفل�صطيني يف �صلطاته �لثالث �لت�رشيعية و�لتنفيذية 

و�لق�صائية.

�أو  �الإ�صالمية  �حلركة  ي�صاعد  من  كّل  باأن  �ملو�طنني  قلوب  يف  و�خلوف  �لرعب  �إلقاء   .4

و�صيعاقب  هوؤالء،  كم�صري  م�صريه  �صيكون  ينتخبهم  �أو  �مل�صتقبل  يف  مر�صحيها 

على ذلك ولو بعد �صنو�ت. وهذ� قد ي�صمن لهم �لفوز يف �النتخابات �لقادمة ح�صب 

تخطيطهم.

وهو �الأهم: ت�صويه �صورة �لنو�ب �الإ�صالميني �أمام عامة �لنا�ص، وعزلهم عن �ملو�طنني   .5

وعن �لناخبني مبا يوؤدي �إىل ف�صلهم يف عملهم �لنيابي، الأن هذه �الإجر�ء�ت و�النتهاكات 

ترعب �لنا�ص ومتنعهم من �القرت�ب من هوؤالء �لنو�ب �أو طلب �أّي م�صاعدة منهم. ومن 

�ملعلوم �أن �أّي نائب �إن عزل عن ناخبيه وعن �ملو�طنني فم�صريه �لف�صل، الأن �ملو�طنني 

�نتخبوه ليكون معهم وليكون قريباً منهم ويحل م�صاكلهم وي�صاركهم يف منا�صباتهم. 

وف�صل �لنو�ب يعني ف�صل �مل�رشوع �لذي تقدمه �حلركة �الإ�صالمية كبديل عن م�رشوع 

�لت�صوية �لذي تتبناه حركة فتح و�ل�صلطة �لفل�صطينية، وهذ� بال �صّك هدف كبري للقوم 

�لذين يحملون م�رشوعاً خمتلفاً ومتناق�صاً مع م�رشوع �حلركة �الإ�صالمية.








