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اأبو اأوي�س





9

تنبيه مهم

�أمني الأحد�ث ح�صلت  للتاريخ ونقل  �إال �صهادة  �أيدينا ما هي  �لتي بني  �لدر��صة  هذه 

هي  وبالتايل  �أ�صحابها،  �أفو�ه  من  ماأخوذة  رو�ية  وهي  �لو�قع،  �أر�ص  على  بالفعل 

وثيقة تاريخية مهمة، توثق ملرحلة قد تكون من �أخطر �ملر�حل �لتي مرت على �لق�صية 

�لتي ح�صلت مع  �لفل�صطينية يف تاريخها �ملعا�رش. وهي و�صف دقيق لبع�ص �الأحد�ث 

نو�ب �ملجل�ص �لت�رشيعي يف دورته �لثانية و�ملح�صوبني على �لتيار �الإ�صالمي، وو�صف 

دقيق لبع�ص ما ح�صل للحركة �الإ�صالمية و�أن�صارها وموؤ�ص�صاتها يف �ل�صفة �لغربية يف 

�أو  �أو جهة معينة،  �لطعن يف طرف  �لهدف من ذكر هذه �حلقائق  �ملرحلة نف�صها. ولي�ص 

�أّي  �النتقام من  �أو حب  �أحد،  لي�ص عنده حقد على  فالكاتب �صخ�صياً  �أحد.  �لتهجم على 

�أو عدو�ن  �أذى  �إليه، ويحت�صب ما تعر�ص له من  �أ�صاء  �أو  طرف، فهو قد عفا عمن ظلمه 

يف �صبيل �هلل، يبتغي به �الأجر و�لثو�ب من �هلل تعاىل. وياأمل �لكاتب �أن يكون يف ت�صجيل 

وتوثيق هذه �الأحد�ث ون�رشها در�ٌص وعبة للم�صتقبل حتى ال تتكرر مثل هذه �الأحد�ث، 

�إىل ن�صابها، وتعود ل�صعبنا وحدته وتاآلفه، بعيد�ً عن كيد �لكائدين  وحتى تعود �الأمور 

ومكر �الأعد�ء �ملرتب�صني.

د. نا�رش عبد �جلو�د 





التقدمي 
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التقدمي

التقدمي

                                                                                                    بقلم د. عزيز دويك 

رئي�س املجل�س الت�رشيعي الفل�شطيني

�حلمد هلل و�ل�صالة و�ل�صالم على �صيدنا ر�صول �هلل وعلى �آله و�صحبه ومن و�اله. �أما 

بعد:

للعجائب   Guinness World Records �لقيا�صية  لالأرقام  غيني�ص  مو�صوعة  فاإن 

نوعها  من  فريدة  تاريخي  ظلم  حالة  لت�صجيل  �ليوم  مدعوة  و�الإبد�عات  و�لغر�ئب 

وع�صوية  لرئا�صة   2006 �صنة  دورة  يف  �ملنتخبون  و�الإ�صالح  �لتغيري  نو�ب  عا�صها 

 ،2013 �صنة  بد�ية  هذ�،  يومنا  وحتى  �نتخابهم  فمنذ  �لفل�صطيني.  �لت�رشيعي  �ملجل�ص 

بطريقة  ثقته  �ملجل�ص  منحهم  �لذين  �لوزر�ء  وحتى  �ملجل�ص  هذ�  و�أع�صاء  ورئي�ص 

�لغا�صم، دون  �الإ�رش�ئيلي  يتناوبون مو�قعهم يف �صجون �الحتالل  ديوقر�طية ر�ئدة 

مر�عاة حل�صانتهم �لبملانية، �أو حقيقة �أنهم رموز منتخبة ل�صعب طال �حتالُل �أر�صه 

و�لعبُث مبقّدر�ته.

وحرق  �الأمنية  �ملتابعة  من  �أخرى  حلقة  مع  �لو�قع  هذ�  يت�صاوق  �الأ�صف  ومع 

يف  كاملة  �صعبية  باإر�دة  �ملمنوح  �لديوقر�طي  حلقهم  و�لتنكر  و�لبيوت،  �ملكاتب 

و�الجتماع  مكاتبهم  �إىل  و�لو�صول  �صعبهم  �أبناء  خدمة  يف  �لطليعي  دورهم  ممار�صة 

ذلك  وكّل  �لد�صتورية.  �صالحياتهم  ممار�صة  �أو  و�ملحا�صبة،  و�لرقابة  للت�رشيع 

و�ل�صلطة  جهة  من  �الحتالل  �صلطات  بني  عميق  �أدو�ر  وتبادل  وثيق  بتعاون  يتم 

نت�صور  وال  نظريها،  عّز  �لب�رشي  �لتاريخ  يف  �صابقة  يف  �أخرى،  جهة  من  �لفل�صطينية 

�أّي �أمة من �الأمم. تكر�رها عند 

لقد هدف �الحتالل من �عتقال 43 نائباً ووزير�ً �أو��صط �صنة 2006 �إىل �إر�صال ر�صائل 

عديدة بع�صها يتعلق بالنو�ب ودو�ئرهم �ملقربة من �أهل و�أقارب، و�أخرى تتعلق بال�صعب 

�لفل�صطيني �لعظيم يف كّل �أماكن تو�جده، و�آخرها تتعلق بالعامل كله �لذي ُتدلُّل فيه قوى 

كبى و�زنة �الحتالَل وتكافئه على ممار�صاته �ملجافية للحق و�لعدل وحقوق �الإن�صان 
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عبثها  خالل  من  �لعامل  مب�صتقبل  تعبث  �لقوى  هذه  �إن  نقول  حني  مبالغة  وال  وكر�مته، 

�الإ�صالمي و�قعاً  �لعربي  �مل�رشق  �أنها بالد  �الأو�صط، و�حلق  مبنطقة ما ي�صمى بال�رشق 

.
1
وتاريخاً وح�صارة

وبالتف�صيل فاإن مر�مي ذلك �العتقال و�ال�صتهد�ف لنو�ب �ل�رشعية متعدد �الأغر��ص 

وعلى ر�أ�صها:

�إي�صال �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني �إىل حالة من �ل�صلل �لكامل، و��صتهد�ف �ملجل�ص   .1

�ل�صفة  يف  نظر�ئهم  مع  �لتو��صل  على  قدرتهم  عدم  خالل  من  غزة،  قطاع  يف  نف�صه 

�لقدرة  ينحهم  �أن  يكن  كامالً  قانونياً  ن�صاباً  مبجموعهم  ي�صكلون  �لذين  �لغربية، 

على �لتاأثري يف �لنظام �ل�صيا�صي �لفل�صطيني. وال �أدل على ذلك من قيام طري�ن �لعدو 

 2009-2008 �صنة  حرب  يف  غزة  يف  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  مباين  بق�صف  �الإ�رش�ئيلي 

�لعدو�نية على قطاع غزة. ذلك �لق�صف �لذي ترك مباين �ملجل�ص هناك قاعاً �صف�صفاً 

ال ترى فيه عوجاً وال �أمتاً.

�إيقاع �الأذى �جل�صدي و�لنف�صي بالنو�ب و�لوزر�ء وذويهم وهيئات مكاتبهم وعلى   .2

�لدعاية  �صاحات  يف  لدعمهم  �حت�صد  �أو  �القرت�ع  �صناديق  عب  ثقته  منحهم  من  كّل 

�النتخابية، وال �أدل على ذلك من �ملالحقات �الأمنية �ملتكررة ملجموع هوؤالء �الأن�صار 

و�ملوؤيدين.

منع �لتطور �لطبيعي للنظام �ل�صيا�صي �لفل�صطيني، و�إبقاوؤه متخلفاً.  .3

بها  ينعم  ال  حتى  ثمارها  توؤتي  �أو  تتطور  �أن  من  �لفل�صطينية  �لديوقر�طية  منع   .4

�ل�صعب �لفل�صطيني، �أو �أن تكون مرتكز�ً قوياً للدفاع عن حقوق هذ� �ل�صعب وثو�بته 

ومقدر�ته، �لتي متثل نقي�ص م�رشوع �الحتالل وتوؤذن باأفول جنمه وزو�ل دولته 

و�حتالله عن �الأر�ص �لفل�صطينية، مبا يكفل حرية �صعب فل�صطني وحرية ممار�صته 

يف  وبخا�صة  �ملقد�ص  �لوطني  تر�به  فوق  �إر�دته  و�إم�صاء  �مل�صري  تقرير  يف  حلقه 

�ملقد�ص.  بيت 

�إعالم �ل�صعب �لفل�صطيني باأن نو�به �لذين �نتخبهم على �أمل �أن يقومو� بخدمته و�صّن   .5

�لقيود  �لالزمة حلماية وجوده ورفاهيته وتاأمني م�صتقبله يرزحون يف  �لت�رشيعات 

و�الأغالل، فال ح�صانة لهم وال حماية الأي منهم.

�الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  دولة  ج�صم  جعل  مق�صده  م�صلل،  �صيا�صي  م�صطلح  هو  �الأو�صط”  “�ل�رشق  م�صطلح   
1

�لغريبة جزء�ً من بالد �لعرب و�مل�صلمني، و�ل�صحيح هو م�صطلح “�مل�رشق �لعربي - �الإ�صالمي”.
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�لعامل  �صهد  �لتي  �لديوقر�طية  �النتخابات  نتائج  �صّد  وقوفه  يف  �لعامل  مظاهرة   .6

بنز�هتها و�صفافيتها، وم�صتو�ها �لذي تفوَّق حتى على ديوقر�طيات غربية عريقة 

�لتي جاءت  �لفل�صطينية  كالدول �الإ�صكندنافية و�صوي�رش� ونحوها. هذه �النتخابات 

�الأمريكية ومن �صار يف  �ملتحدة  على عك�ص ما ت�صتهي دول غربية و�زنة كالواليات 

�ل�صهيوين يف و��صنطن، وهي دول  �للوبي  �الن�صياع الأو�مر  فلكها ونهج نهجها يف 

ترى رغبات دولة �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �أو�مر يجب �اللتز�م بها وتطبيقها كما تريد 

“�إ�رش�ئيل” ال كما يريد �حلق و�لعدل.

�الأمني  �لتعاون  بتكري�ص  تت�صم  قادمة  �صيا�صية  ملرحلة  �لفل�صطينية  �ل�صاحة  تهيئة   .7

“�إ�رش�ئيل” وبني �ل�صلطة يف ر�م �هلل، وما يعنيه ذلك من ��صتهد�ف للعمل  �لكامل بني 

�ملقاوم بعامة و�لعمل �الإ�صالمي �ملقاوم ب�صورة خا�صة.

�إي�صال �لق�صية �لفل�صطينية �إىل �ملربع �الأخري بعد �أن �أعادتها �النتخابات �صنة 2006   .8

�إىل �ملربع �الأول و�لقا�صي باملر�جعة �لكلية للق�صية وتطور�تها.

ولقد مرت حالة �العتقال للنو�ب و�لوزر�ء و�لزج بهم يف �صجون �الحتالل �الإ�رش�ئيلي 

مبرحلتني:

االعتقال االأول: �لذي �متد ما بني 2006 و2010، و�صمل 43 نائباً وع�رشة وزر�ء، �أي 

جّل نو�ب ووزر�ء �ل�صفة �لغربية.

 ،2013 �أو�ئل  �آثاره ممتدة حتى  2010 وما ز�لت  �لذي يتد ما بني  الثاين:  االعتقال 

و�صمل �عتقال 24 نائباً وثالثة وزر�ء وجميعهم من �ل�صفة �لغربية.

ويذكر �أن هذين �العتقالني قد تر�فقا مع �صحب �لهويات �ملقد�صية للنو�ب �ملقد�صيني 

�لثالثة، وهوية وزير �لقد�ص �ل�صابق يف �حلكومة �لعا�رشة. كما تر�فق �عتقالهم و��صتمر�ر 

�عتقال زمالئهم مع هجمة �رش�صة لئيمة من ذوي �لقربى، مّت فيها �العتد�ء على حقوق 

�لبملانية  و�الإ�صالح  �لتغيري  برنامج  ت�صمنهما  هدفني  �أعلى  وهما  وكر�مته،  �الإن�صان 

�لتي �صعت للحفاظ على حقوق �صعب فل�صطني �لتاريخية باملز�وجة بني �حلكم و�ملقاومة 

�أهم مرتكز�ت �حلكومة �ملنبثقة عن جمل�صها  حلماية ظهرها وتعزيز منطلقاتها، وكانت 

�ملنتخب. 
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�أن يوؤكد على و�صوله  �لفل�صطيني  �لت�رشيعي  وي�صتطيع �ملر�قب ل�صري عمل �ملجل�ص 

�إىل حالة �لتعطل �لكامل، و�أن ي�صيف مالحظات مهمة ت�صهد على ظلم �ملحتل ومن خ�صع 

الإمالء�ته من بني جلدتنا، و�أهمها:

تنكر �لغرب وعلى ر�أ�صه �لواليات �ملتحدة �الأمريكية ملنظومة ِقيَمها ومبادئها �ملتعلقة   .1

ممثليها  و�ختيار  كلمتها  قول  يف  �ل�صعوب  وحّق  �الإن�صان  وحقوق  بالديوقر�طية 

وحّق تقرير �مل�صري. و�صل ذلك �إىل حّد �لنفاق �ل�صيا�صي �ملف�صوح: فمن جهة دعت 

�البن  بو�ص  جورج  �الأمريكي  �لرئي�ص  وفر�صها  �النتخابات،  �إجر�ء  �إىل  �لدول  هذه 

George W. Bush، ومن جهة �أخرى تنكرت هذه �لدول لنتائج �لعملية �النتخابية 

بالرغم من �صهادتها لها. ومل تقف هذه �لدول عند حّد �لتنكر بل جتاوزته �إىل فر�ص 

�ملقاطعة �ل�صيا�صية و�ملالية وغريها على �لنو�ب �ملنتخبني، وما �أفرزته �لديوقر�طية 

�لفل�صطينية من حكومة نالت ثقة �ملجل�ص �لت�رشيعي.

فريق  بدعم  �لفل�صطيني  �لد�خلي  �ل�صاأن  يف  �أمريكا  بقيادة  �لغربية  �لدول  تدخل   .2

�لنو�ب  ح�صاب  على  �لقوة  �أ�صباب  بكل  و�إمد�ده  �النتخابات  يف  �لفا�صل  �ل�صلطة 

على  وز�دت  �لديوقر�طية.  �لعملية  نتائج  �أفرزتها  �لتي  �ل�رشعية  و�حلكومة 

وت�صع  و�حلكومة،  �ملجل�ص  على  حتر�ص  �لتي  و�ملوؤمتر�ت  �للقاء�ت  بعقد  ذلك 

خدمة  يف  �ملاأمول  بدورهما  قيامهما  دون  و�حليلولة  ملحاربتهما  �ال�صرت�تيجيات 

و�أر�صاً. فل�صطني ق�صيًة و�صعباً 

مع  �لتعامل  يف  و�جلزرة  �لع�صا  �صيا�صة  ��صتعمال  يف  �لغرب  دول  �أمعنت   .3

�النتخابي،  برناجمهم  تنفيذ  عن  �ملنتخبني  ثني  �أمل  على  �لفل�صطينية  �حلالة 

لتمهيد  منها  حماولة  يف  �ملنطقة،  يف  �لغربي   - �الإ�رش�ئيلي  �مل�رشوع  مع  و�لتماهي 

�بتالع  �إىل  �لر�مية  وخمططاتها  “�إ�رش�ئيل”  ل�صالح  �أو�صطية  �ل�رشق  �ل�صاحة 

عرف  ما  فر�صت  ولذلك  �لدولة”.  “يهودية  و�إعالن  كلها،  �لفل�صطينية  �الأر�ص 

�لثالث وهي:  Quartet �لدولية  �لرباعية  �للجنة  ب�رشوط 

�العرت�ف بـ“دولة �إ�رش�ئيل” ك�رشط م�صبق. �أ. 

مع  )م.ت.ف(  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  وقعتها  �لتي  باالتفاقيات  �العرت�ف  ب. 

“�إ�رش�ئيل”، وعلى ر�أ�صها �تفاق �أو�صلو �مل�صوؤوم.

ج. نبذ �لعنف و“�الإرهاب”. 
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و�لعجيب وغري �ملنطقي يف هذه �ل�رشوط �أن حالة �لنفاق �لغربية تريد �أن تبتز �ل�صحية 

كي يعرتف باجلالد �لظامل، و�أن يعرتف �ملحتلة �أر�صه باملحتل �لغا�صب، كّل ذلك بدل �أن 

يطالب �لغرب بزو�ل �الحتالل وبحق �ل�صعب �لفل�صطيني باحلرية، وحّق �لعودة �إىل �لبيت 

و�ملزرعة، وحّق تقرير �مل�صري.

و�أما �تفاقيات �أو�صلو ومفرز�تها فقد �صهد �لعامل كله وحتى مهند�صوها �أنف�صهم باأنها 

قد ماتت منذ �نتهاء �أجلها �صنة 1999، عندما مل تقم دولة فل�صطينية م�صتقلة ح�صب �تفاق 

1993/9/13، ولذلك �رشح  )Declaration of Principles )DOP يف  “�إعالن �ملبادئ” 

�لزعماء �ل�صهاينة �أكرث من مرة �أن “Oslo is dead” �أي �أو�صلو ماتت.

ميثاق  على  �لغرب  من  �عتد�ء  ففيه  و“�الإرهاب”  �لعنف  نبذ  �رشط  وبخ�صو�ص 

�الأمم �ملتحدة �لذي يعطي لل�صعوب حتت �الحتالل حّق مقاومته بكل �لو�صائل مبا فيها 

�ملادية. وكذلك مل ت�رش هذه �لدول �إىل “�إرهاب �لدولة” �لذي متار�صه دولة �الحتالل �صّد 

منازله  و�مل�صتباحة  �أبناوؤه،  و�ملقتّل  �صعبه  و�مل�رشد  �أر�صه  �ملحتلة  �لفل�صطيني  �ل�صعب 

وت�رشيد�ً  قتالً  تو�جده  �أماكن  كّل  يف  �لعذ�ب  �صوء  ي�صام  �لذي  �ل�صعب  هذ�  ومز�رعه. 

عّد  من  �أكرث  �إىل  وت�صل  و�حلركة،  و�ملعابر  و�جلو  و�ملاء  لالأر�ص  وم�صادرة  و�عتقاالً، 

�أن  �أقل  ال  �إن�صانية،  ال  ممار�صات  من  كله  �لعامل  ذهن  يف  ر�صخ  ما  كّل  وكذلك  �الأنفا�ص، 

وحالة  �ملمتلكات،  وم�صادرة  �ملنازل  وهدم  �لعن�رشي،  �لف�صل  جد�ر  منها  نذكر 

7.6 مليون فل�صطيني، يعي�صون حالة مزرية ب�صورة غري م�صبوقة يف تاريخ  لـ  �للجوء 

�الإن�صانية  �ملمار�صات غري  فليتابع  �ملو�صوع  �ال�صتز�دة يف هذ�  �أر�د  �الإن�صان، ومن  بني 

�ل�صلطة  �الإن�صان يف مناطق  لـ“و�صع حقوق  �ل�صنوية  �لتقارير  و�أعو�نه يف  �الحتالل  من 

www.ichr.ps :لوطنية �لفل�صطينية” يف �ملوقع�

�لذي  �لغرب  يف  ماأخذها  �أخذت  قد  باأ�صكاله  �لنفاق  وحالة  و�جلحود  �لتنكر  كان  و�إذ� 

بنى “�إ�رش�ئيل” وينافح عن وجودها وديومتها، فاإن من يدور يف فلك �لغرب يف منطقتنا 

بناطح  ما  “�لكف  و�صيا�صة  و�إمالء�ته  �لغرب  طروحات  مع  �الآخر  هو  يتماالأ  �لعربية 

خمرز” كما يقولون.

لكن �الأنكى و�الأدهى و�الأمّر �أن جند من �أبناء فل�صطني من مل يرت�ص ما �رت�صاه �صعب 

�أن يريح �الحتالل،  �أجل  �لليل و�لنهار من  فل�صطني لنف�صه بحرية و�ختيار، فبات يكر 

بيت  من  �أوهن  ومبر�ت  و�هية  ذر�ئع  حتت  وذلك  �الحتالل،  به  يطالب  مبا  ويطالب 
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�لعنكبوت. وهم يطالبون �أن يتنازل نو�ب �ل�رشعية عن برناجمهم �النتخابي وبخا�صة 

ما يتعلق ب�رشط �العرت�ف بـ“دولة �إ�رش�ئيل”.

نزلت �إىل �ل�صارع 
ُ
�أ َت �مل�صري�ت �لتي  ومن �أجل ذلك ��صتُْخِدم �ملال �ل�صيا�صي، و�ُصريِّ

ت�صتم وتقذف نو�ب �ل�رشعية منذ �ليوم �الأول �لذي و�صل فيه رئي�ص �ملجل�ص �ملنتخب 

�إىل مكتبه، وو�صل �الأمر �إىل حّد �إحر�ق �ملبنى �لرئي�ص ملكاتب �ملجل�ص �لت�رشيعي يف ر�م 

�هلل بينما رئي�ص �ملجل�ص يعقد لقاًء �صحفياً يف مكتبه يف �ملبنى نف�صه. وكان يوماً م�صهود�ً 

لها(  �لتابعة  �الأمنية  و�الأجهزة  �لفل�صطينية  و�ل�صلطة  فتح  حركة  )�أبناء  �لقوم  فيه  متاالأ 

ملنع �إجر�ء حتقيق مو�صوعي يف �الأ�صباب و�ملت�صببني يف ذلك �حلريق. و�أما يف غزة فقد 

�لرئي�صي  �ملبنى  د�خل  �لنو�ب  وحو�رش  و�ل�صبابيك،  �لنو�فذ  وحماية  �الأبو�ب  ُخلَِعت 

“�لفو�صى �خلاّلقة” �لتي دعت لها  للمجل�ص هناك. كانت هذه بع�ص مظاهر �قرت�حات 

�لفو�صى  هذه  �الأمريكية،  �خلارجية  وزيرة   ،Condolieezza Rice ر�ي�ص  كوندوليز� 

�لتي ترف�صها �لواليات �ملتحدة و�لغرب ب�صكل عام يف دولهم و�أماكن وجودهم، ولكنها 

�لو�صيلة  تبر  �لغاية  حيث  �مليكيافيلية”  “�ل�صيا�صة  مع  �لفل�صطينية  �حلالة  يف  تت�صاوق 

ولو على ح�صاب �لقيم و�ملبادئ.

ولقد تكررت �الإ�صاء�ت و�ملمار�صات �لقمعية وحو�رشت مباين �ملجل�ص �لت�رشيعي يف 

ر�م �هلل بينما رئي�ص �ملجل�ص و�أمني �ل�رش يف د�خله، و�أطلقت �الأعرية �لنارية من �الأ�صلحة 

�ل�صلطة  يف  �الأمنية  �الأجهزة  يف  عنا�رش  �ملحا�رِشين  �أن  وتبني  �مل�صهد  و�ُصوِّر  �ملختلفة، 

منزله  من  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  يف  �لنو�ب  �أحد  �ختطاف  مع  ذلك  تر�فق  وقد  �لفل�صطينية. 

ظلم  من  �جلميع  وعانى  �ملقاطعة.  من  باأمر  �رش�حه  �إطالق  يعاد  �أن  قبل  طو�ل  ل�صاعات 

�الأقارب و�الأباعد، و�عتقل �أبناء �لنو�ب، و�أ�صيء �إىل ذويهم، وهوجمت مكاتبهم، و�أوذي 

كّل من �صعى للتعاون معهم.

ويكن تلخي�ص م�صل�صل �العتد�ء�ت على رئي�ص �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني ورمز 

�ل�رشعية يف فل�صطني مبا يلي:

�إحر�ق مكتبه يف مدينة �خلليل.  .1

�إحر�ق منزله يف مدينة ر�م �هلل.  .2

�إحر�ق مبنى �ملجل�ص �لت�رشيعي يف ر�م �هلل وهو بد�خله.  .3

�إطالق �لر�صا�ص بكثافة حول مبنى �ملجل�ص يف ر�م �هلل بينما كان رئي�صه بد�خله.  .4
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م�صادرة �صيارته �مل�صفحة وعدم �إعادتها �إليه.  .5

�الإعالن �لكاذب باإ�صاعة �أنه طلب �صيارة م�صفحة جديدة مبئات �آالف �لدوالر�ت.  .6

�صحب وتفتي�ص �ل�صيارة �خلا�صة برئي�ص �ملجل�ص من قبل خمابر�ت ر�م �هلل.  .7

�ل�صلطة  رئي�ص  مطالبته  من  بالرغم  و�ل�صخ�صية  �ملنزلية  �حلماية  يف  حقه  من  منعه   .8

بذلك.

م�صادرة منزله يف ر�م �هلل.  .9

م�صايقة و�عتقال زو�ر منزله يف �خلليل.  .10

�العتقال و�لتحقيق مع كّل من ياأخذ �صور�ً مع رئي�ص �ملجل�ص.  .11

مر�قبة �ملنزل وزو�ره.  .12

حرمانه من حقوقه �ملادية �ملن�صو�ص عليها يف �لقانون و�ملعروفة عرفاً.  .13

“�ل�صالمة  �ل�صلوك  ح�صن  من  �إليه  �ملقربني  و�أقرب  �ملجل�ص  رئي�ص  زوجة  حرمان   .14

�الأمنية” �لذي متنحه �الأجهزة �الأمنية �لفل�صطينية و�ل�رشوري ملمار�صة �أّي عمل يف 

�لوظيفة �لعمومية �أو �خل�صو�صية.

حرمان زوجة رئي�ص �ملجل�ص من حقها يف �لعالج ح�صب �لنظام �لد�خلي للمجل�ص.  .15

�صالحياتهم  وممار�صة  �أدو�رهم  و�أد�ء  مكاتبهم  دخول  من  �ل�رش  و�أمني  حرمانه   .16

د�خل مباين �ملجل�ص �لت�رشيعي.

كّل هذ� غي�ص من في�ص من م�صل�صل �ملمار�صات غري �لديوقر�طية �لتي عاي�صها نو�ب 

من  �لرغم  على  �صعبهم  �أبناء  خدمة  حّق  من  حرمانهم  وبخا�صة  ووزر�وؤها،  �ل�رشعية 

�لعديد من �لر�صائل �إىل رئي�ص �ل�صلطة،  باعتباره ر�أ�ص �ل�صلطة �لتنفيذية، ب�رشورة �إعادة 

تفعيل �ملجل�ص �لت�رشيعي و�إعطائه حقه يف ممار�صة �صالحياته من موقع م�صوؤوليته، �إال 

�أن  �آذ�ناً �صماء وعيوناً عمياء، ال ترى وال ت�صمع وال تريد  �لر�صائل وجدت  �أن كّل هذه 

ترى وت�صمع بالرغم من �ملناد�ة �لد�ئمة باأن �لهدف �الأ�صمى هو �إجناز �مل�صاحلة وحتقيق 

�صعبنا  جماهري  وحركة  �ل�صارع  نب�ص  عن  تعبري�ً  �لفل�صطيني،  �ل�صدع  ور�أب  �للحمة 

�لفل�صطيني �لعظيم. 

و�أذكر هنا باأن �لقانون �الأ�صا�صي �لفل�صطيني ين�ص �رش�حة على �نتهاء والية رئي�ص 

والية  �متد�د  على  �لد�صتور  هذ�  ين�ص  حني  يف  �نتخابه،  من  �صنو�ت  �أربع  بعد  �ل�صلطة 

�لفل�صطينية  �الأر��صي  �نتخابات حرة نزيهة و�صفافة يف  �إجر�ء  �لت�رشيعي حتى  �ملجل�ص 

وحتى يق�صم �ملجل�ص �جلديد �ملنتخب �ليمني �لد�صتورية.
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كتبه  و�لذي  �أيدينا  بني  �لذي  �لكتاب  هذ�  مو�صوع  هي  وغريها  �ملمار�صات  هذه  كّل 

زميلنا �لنائب د. نا�رش عبد �جلو�د، و�لذي ُيعدُّ بحق وثيقة تاريخية مهمة توؤرخ ملرحلة 

�نعطاف تاريخية تعي�صها منطقتنا �لعربية �الإ�صالمية يف ظّل �لربيع �لعربي، �لذي ��صتمد 

�لتاريخي �لذي ير به �صعب فل�صطني. وهذه  وقود ثورته من حالة �لظلم و�ال�صطهاد 

حكام  من  و�جلالدين  �جلالوزة  �إر�دة  على  �ل�صعوب  �إر�دة  فيها  تنت�رش  �لتي  �لثور�ت 

�ل�صوء، �لذين ي�صتمدون �رشعيتهم من �لنظام �لغربي وماله �ل�صيا�صي، وال ي�صتمدونها 

�الأمة  ل�صالح  �ملو�زين  وتقلب  �ملعادلة  تغري  �أن  لها  ويوؤمل  و�أمتهم،  �صعوبهم  �إر�دة  من 

و�ل�صعب.

بعامة،  �الإ�صالمية  �لعربية  منطقتنا  لتاريخ  د�ر�ص  كّل  من  ي�صتحق  �لكتاب  هذ�  و�إن 

�لنظر يف  و�أن يعن  يقتنيه  �أن  تاريخ �صعبنا،  �ملرحلة �حلا�صمة من  تاريخ هذه  وخا�صة 

جمموع �حلقائق �لتي يطرحها. ويف �ملح�صلة ال ي�صح �إال �ل�صحيح، و�هلل غالب على �أمره 

ولكّن �أكرث �لنا�ص ال يعلمون، و�لعاقبة للمتقني.

�أبناء  �أكرث  �أن موؤلفه د. نا�رش عبد �جلو�د و�حد من  �لكتاب  �أهمية هذ�  ومما يزيد يف 

�ملجل�ص  يف  منتخب  ع�صو  وهو  و�ملقد�صات.  و�ل�صعب  للق�صية  ووفاًء  �إخال�صاً  فل�صطني 

حرية  عن  دفاعه  ب�صبب  طويالً  عانى  وقد  �صلفيت.  حمافظة  عن  �لفل�صطيني  �لت�رشيعي 

�صعب فل�صطني وحقوقه وثو�بته. وعانى مر�رة �ل�صجن و�آهاته ل�صنو�ت طويلة ز�دت عن 

�لعقد و�لن�صف من �لزمن. وقد ح�صل على �صهادة �لدكتور�ه وهو يكابد ور�ء �لق�صبان. 

كما كان بني �أبرز �لنو�ب �لذين �عتقلو� يف مرحلتي �العتقال �ملذكورتني يف هذ� �لتقدمي.

جزى �هلل �ملوؤلف �لكرمي خري�ً على هذ� �ل�صجل وهذه �لوثيقة �لتاريخية �ملهمة، ونفع 

�هلل به و�أجزل له �لعطاء. �للهم �آمني.

             د. عزيز �صامل �لدويك

              رئي�ص �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني

                 مدينة خليل �لرحمن، 2012/11/7
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�حلمد هلل حمد �ل�صابرين �ل�صاكرين، �حلمد هلل �لذي �ألهمنا �ل�صب و�لر�صاد على �لرغم 

من كرثة �ال�صتفز�ز�ت و�البتالء�ت، و�ل�صالة و�ل�صالم على ر�صوله �الأمني �صيد �الأولني 

�آله و�صحبه �لغر �ملحجلني، �لذين �صبو� على �الأذى و�البتالء حتى  و�الآخرين، وعلى 

�أتاهم �ليقني، ومن تبعهم على �لنهج و�ل�صبيل ذ�تهما باإح�صان �إىل يوم �لدين. 

وبعد: 

مهماً  2006/1/25 مف�صالً  �لثانية يف  �لفل�صطيني  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  �نتخابات  مثلت 

جميع  و�صفافيتها  لنز�هتها  �صهد  �لتي  �النتخابات  هذه  �لفل�صطينية،  �لق�صية  تاريخ  يف 

�النتخابات  ولعلها  و�لدولية.  �ملحلية  و�حلقوقية  �لرقابية  �ملوؤ�ص�صات  وكّل  �الأطر�ف 

�لتي �صارك فيها جميع مكوناته تقريباً م�صاركة  �لفل�صطيني  �ل�صعب  �لوحيدة يف تاريخ 

فعالة، وعب فيها هذ� �ل�صعب بكامل �ختياره، وللمرة �الأوىل، عن قناعاته �حلقيقية ور�أيه 

يف �مل�صهد �ل�صيا�صي �لقائم بكل جر�أة وو�صوح. 

وب�صبب م�صاركة �حلركة �ال�صالمية يف هذه �النتخابات، وفوزها فوز�ً كبري�ً �أذهل 

�ل�صيا�صات  كّل  وتغريت  �لفل�صطينية،  بالق�صية  �ملتعلقة  �ملو�زين  كّل  �نقلبت  �جلميع، 

�لتي كانت �صائدة قبل ذلك. فقد عززت هذه �النتخابات عالمة �ال�صتفهام �لكبرية على 

�لعربية  �لدول  جامعة  �أقرته  �لذي  �لتمثيل  هذ�  �لفل�صطيني،  لل�صعب  م.ت.ف  متثيل 

�ملتحدة  و�لواليات  �الأوروبي  �الحتاد  خا�صة  �لعامل،  دول  معظم  وتبنته   ،1988 �صنة 

�لفل�صطيني.  لل�صعب  و�لوحيد  �ل�رشعي  �ملمثل  و�عتبوها  �ملتحدة،  �الأمم  ثم  �الأمريكية 

حلقيقة  �لتمثيل  هذ�  يف  �لنظر  �إعادة  �رشورة  على  دلّت  �النتخابات  هذه  نتيجة  ولكن 

مكونات �ل�صعب �لفل�صطيني.

�ملجل�ص  يف  �الأقلية  على  �إال  جمتمعة  حت�صل  مل  م.ت.ف  ف�صائل  جميع  الأن  وذلك 

�لت�رشيعي �لفل�صطيني، بينما ح�صلت �حلركة �الإ�صالمية وحدها على �أكرث من 60% من 

مقاعد هذ� �ملجل�ص، ومن �ملعلوم �أن �حلركة �ال�صالمية غري ممثلة يف م.ت.ف حتى �الآن 

)حزير�ن/ يونيو 2013(. 
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هذه �ملعادلة �جلديدة و�صعت م�صرية �ل�صالم منذ �تفاقيات �أو�صلو يف عني �لعا�صفة، 

�أو�صلو هو م.ت.ف، �لتي  �أ�صالً يف مهب �لريح. وذلك الأن �لذي وقَّع �تفاق  و�لتي كانت 

�نفردت باالعرت�ف بـ“�إ�رش�ئيل”، بينما �حلركة �الإ�صالمية مل تعرتف باأو�صلو وال بدولة 

لهذ�  برف�صها  ��صرت�تيجيتها  عن  و�إ�رش�ر  و�صوح  وبكل  د�ئماً  تعلن  وهي  �الحتالل، 

الإر�دة  �حلقيقي  �ملمثل  هي  �الإ�صالمية  �حلركة  �أن  �النتخابات  هذه  فاأثبتت  �العرت�ف. 

�ل�صعب �لفل�صطيني وتوجهاته وقناعاته، و�أن هذ� �ل�صعب يرف�ص هذه �مل�صرية �ل�صيا�صية 

�ل�صائدة منذ حو�يل �لع�رشين �صنة. 

الأنه  �مل�صهد،  هذ�  �أمام  منده�صاً  وقف  �لذي  �لدويل،  �ملجتمع  �صدمت  �حلقيقة  هذه 

�أو هكذ� كان ياأمل، هذ� �ملجتمع  �لفل�صطيني،  �أن م.ت.ف متثل غالبية �ملجتمع  كان يظن 

�لدويل �لذي �صّم �آذ�ننا بحديثه عن �لديوقر�طية وعن �رشورة �حرت�م �إر�دة �ل�صعوب، 

نز�هتها  على  و�أثنى  عليها،  و�أ�رشف  ومّولها  �لفل�صطينية  �النتخابات  دعم  �لذي  وهو 

�أن ر�أى فوز �حلركة �الإ�صالمية فيها وبهذه �الأغلبية �لكبرية حتى  و�صفافيتها، ولكن ما 

تبنيها  على  وحّث  بها  نادى  �لتي  و�ملبادئ  �لقيم  بكل  وكفر  عقبيه،  على  ناك�صاً  �نقلب 

�ل�صعب  �إر�دة  يحرتم  ومل  �النتخابات،  هذه  بنتيجة  يعرتف  فلم  �ل�صابقة.  �لعقود  طو�ل 

�لفل�صطيني، ووقف مع �جلهة �لتي متثل �الأقلية �صّد �الأكرثية �لفائزة.

�أ�صقط  فقد  �صعبنا  �أبناء  من  فتح(  حركة  )خا�صة  �لت�صوية  م�رشوع  �أ�صحاب  �أما 

�آمالهم  كّل  عليه  بنو�  �لذي  �مل�رشوع  هدم  لهم  بالن�صبة  تعني  �لنتيجة  فهذه  �أيديهم،  يف 

�لوحيد  �لطريق  هو  و�ملفاو�صات  �ل�صالم  طريق  باأن  �آمنو�  �لذين  فهم  وطموحاتهم. 

الإعادة �حلقوق وبناء �لدولة �لفل�صطينية، و�أ�صقطو� كّل �خليار�ت �الأخرى. ولكن نتيجة 

�النتخابات قلبت كّل مو�زينهم و�أثبتت �أن �ل�صعب �لفل�صطيني ال يوؤمن بهذ� �خليار �لذي 

�لتي  �ملقاالت  �لنتيجة. ومن ي�صتعر�ص  تبنوه، ولذلك كانت ردة فعلهم عنيفة على هذه 

كتبوها يف �ل�صحف �ملحلية بعد �النتخابات مبا�رشة يدرك هول �ل�صدمة �لتي حلّت بهم، 

�ل�صلطة، بب�صاطة الأنه ال  �لعي�ص خارج  �إن حركة فتح ال ت�صتطيع  فقد قال قائلهم مثالً: 

�إذ� �أخرج من �ملاء فاإنه يوت، و�ل�صلطة بالن�صبة  يوجد لها مكان �آخر، فهم مثل �ل�صمك 

حلركة فتح هي �ملاء �لذي �إذ� �أخرجت منه فقدت �حلياة.

و�الأجهزة  �لفل�صطينية  و�ل�صلطة  فتح  حركة  )�أبناء  �لقوم  يقر  �أن  �ملفرو�ص  من  كان 

يتنّب  مل  �لذي  �ل�صعب  من  �لغالبية  ر�أي  عند  وينزلو�  �النتخابات،  هذه  بنتيجة  �الأمنية( 
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�لعامل.  يف  �لديوقر�طية  و�حلركات  �الأحز�ب  جميع  تفعل  كما  ومنهجهم،  خيارهم 

بنتائج  �العرت�ف  عدم  على  فاأجمعو�  �الأمام،  �إىل  �لقوم  هروب  كان  ذلك  من  بدالً  ولكن 

�النتخابات، وو�صع جميع �لعر�قيل و�لعقبات �أمام �حلركة �الإ�صالمية �لفائزة وحكومتها 

�ملنتخبة بهدف �إف�صالها وتدمري م�رشوعها. فبد�أو� باتخاذ �صل�صلة من �الإجر�ء�ت �ل�صاذة 

عام،  ب�صكل  ومنا�رشيها  وموؤ�ص�صاتها  �الإ�صالمية  �حلركة  �صّد  �لغريبة  و�العتد�ء�ت 

ووزر�ئها ونو�بها �ملنتخبني ب�صكل خا�ص. 

عدة  ومن  �رش�صة  حلرب  �نتخابهم  منذ  �ل�صفة  يف  �الإ�صالميون  �لنو�ب  تعر�ص  لقد 

�لقو�نني  �لرقابة و�ملحا�صبة وت�رشيع  �الأ�صلي يف  جبهات، منعتهم من ممار�صة دورهم 

�الأكب  �لدور  لالحتالل  وكان   .
1
ذلك وغري  �ملو�طنني...  م�صاكل  وحّل  �مليز�نيات  و�إقر�ر 

عليهم  و�حلكم  �لنو�ب  لهوؤالء  �جلماعي  �الختطاف  خالل  من  �ل�رش�صة،  �حلرب  هذه  يف 

�أي معظم �ملدة  45 �صهر�ً من فرتة واليتهم �لنيابية.  بال�صجن ملدة طويلة بلغ متو�صطها 

�لقانونية للدورة �النتخابية. وبعد �الإفر�ج عنهم عند �نق�صاء هذه �الأحكام ي�صبح �صيف 

دون  تلقائياً  يتجدد  �لذي  �العتقال  هذ�  رقابهم،  على  م�صلطاً  �لظامل  �الإد�ري  �العتقال 

معرفة تاريخ �الإفر�ج �حلقيقي عن �صاحبه.

وقد تعر�ص كاتب هذه �ل�صطور، و�لذي فاز باملقعد �لنيابي �لوحيد عن د�ئرة حمافظة 

و�لطرف  �الحتالل  بها  قام  �لتي  و�النتهاكات  �العتد�ء�ت  هذه  من  و�فر  لقْدٍر  �صلفيت، 

�خلا�رش يف هذه �النتخابات، مما يدل على مدى ما �أ�صابهم جميعاً من مفاجاأة و�صدمة 

ب�صبب هذ� �لفوز. 

ويف هذه �لدر��صة ن�صتعر�ص �أهم �لو�صائل و�الأ�صاليب �لتي ��صتخدمت يف هذه �حلملة 

�لظاملة، �صو�ء �لتي ح�صلت مع �لكاتب �أم مع زمالئه �لنو�ب �الإ�صالميني �الآخرين وهيئات 

مكاتبهم وذويهم يف �ل�صفة �لغربية. جريتهم �أنهم فازو� يف �النتخابات باأغلبية كبرية، 

�لن�صايل  تاريخهم  وال  �لثقة  هذه  لهم  ت�صفع  فلم  حمافظاتهم.  يف  �ملو�طنني  ثقة  ونالو� 

 كان �ملاأمول �أن يقوم �ملجل�ص �لت�رشيعي باالأدو�ر �لتالية: 
1

تغيري مالمح �لق�صية �لفل�صطينية من مالمح �لتفاو�ص و�لتنازل �إىل مالمح �ل�صمود و�ملقاومة.   •
تغيري مالمح �لنهج �الإد�ري ملوؤ�ص�صات �ل�صلطة �لوطنية �لقائم على �لف�صاد و�لر�صوة و�ملح�صوبية و�لفئوية   •

و�البتز�ز و�مل�صح �الأمني... وغريها من �ملالمح �لتي ال تليق ب�صلطة حتت �الحتالل. 

فر�ص �مل�صاحلة �ملجتمعية على خمتلف مكونات �ل�صعب �لفل�صطيني و�جتاهاته �حلزبية و�ل�صيا�صية �ملعقدة   •
و�ملتباينة، وتوجيهها وجهة جديدة ل�صالح وحدة �ل�صعب �لفل�صطيني ونيل حقوقه يف مو�جهة �الحتالل.

باالإ�صافة �إىل دوره �الأ�صا�صي �لقائم على �لرقابة و�ملحا�صبة وت�رشيع �لقو�نني و�إقر�ر �مليز�نيات... ونحوها.   •



26

الدميوقراطية الزائفة واحل�سانة امل�سلوبة

يف  �إن ذلك كان �صبباً  بل  تاريخهم يف مقاومة �الحتالل،  �لطويل، وال  و�لوطني و�لديني 

متادي �الحتالل و�ل�صلطة �لفل�صطينية و�إ�رش�رهما على ��صتهد�فهم و�النتقام منهم.

وال بّد من �لتذكري هنا باأن هذه �لدر��صة ت�صكل جزء�ً من �الأحد�ث �لتع�صفية �لتي حدثت 

يف �ل�صفة �لغربية خالل �لفرتة �لتي ق�صاها �لكاتب يف �حلرية بعيد�ً عن �صجون �الحتالل، 

باقي  ملا ح�صل مع  �ل�صنتني. وهي مثال ومنوذج  ال تتجاوز  ن�صبياً  وهي فرتة ق�صرية 

�أبناء �حلركة �الإ�صالمية ونو�بها وموؤ�ص�صاتها، و�لتي ي�صعب ح�رشها و��صتق�صاوؤها يف 

�أثناء  �ل�صحر�وي يف  �لنقب  ُكتِب معظُمها يف �صجن  �ملخت�رشة، و�لتي  �لدر��صة  مثل هذه 

ق�صائه فرتة �العتقال �الإد�ري يف بد�يات �صنة 2012 بتهمة ��صتمر�ر ع�صويته يف �ملجل�ص 

�لت�رشيعي. وهي تعطي منوذجاً جلملة �لو�صائل و�الأ�صاليب �لتي ��صتخدمت على نطاق 

و��صع يف �ل�صفة �لغربية على يد �الحتالل وعلى يد تلك �لفئة �لتي خ�رشت �النتخابات.

�لز�ئفة و�حل�صانة �مل�صلوبة: زفر�ت نائب عن  “�لديوقر�طية  و�أ�صميت هذ� �لكتاب: 

�ل�صفة �لغربية يف �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني”.

�صكر وتقدير:

�إىل كّل من  �ل�صكر و�لعرفان و�لتقدير  �لتمهيد من تقدمي جزيل  بّد يف نهاية هذ�  وال 

رئي�ص  بالذكر  ونخ�ص  �لنور.  �إىل  �إخر�جها  ويف  �لدر��صة  هذه  �إعد�د  يف  �صاعد  �أو  �أ�صهم 

�لر�زق  عبد  عمر  د.  �لنائب  و�صعادة  �لدويك  عزيز  د.  �لفل�صطيني  �لت�رشيعي  �ملجل�ص 

و�صعادة �لنائب �الأ�صتاذ ح�صني �لبوريني و�صعادة �لنائب د. �إبر�هيم �أبو �صامل حفظهم 

�هلل جميعاً، �لذين كان ملالحظاتهم �ملهمة و�إ�صافاتهم �لقيمة دوٌر مهٌم يف تعزيز و�إغناء 

�الأ�صتاذ  �صلفيت  يف  �لنيابي  مكتبنا  مدير  �إىل  �أي�صاً  مو�صول  و�ل�صكر  �لدر��صة.  هذه 

�لذي حفظ غيبتنا ونحن يف �صجون  �هلل كّل خري،  �أبو ن�صال، جز�ه   - فتا�ص  �لدين  عّز 

�أذى  من  له  تعر�ص  مما  �لرغم  على  مفتوحاً  �ملكتب  الإبقاء  جهده  كّل  وبذل  �الحتالل، 

كذلك  و�ل�صكر  معنا.  �لعمل  مو��صلة  على  و�إ�رش�ره  موقفه  ب�صبب  ومالحقة  ومعاناة 

كّل  وّفرو�  �لذين  )�لغرف(،   9 ق�صم  �ل�صحر�وي  �لنقب  �صجن  يف  �الأ�رشى  لزمالئنا 

�الأجو�ء �ملمكنة و�الحتياجات �لالزمة للبحث و�لدر��صة. بارك �هلل فيهم جميعاً وجز�هم 

عني كّل خري.

              د. نا�رش عبد اجلواد








