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تقدمي:
�إن ما تقدم ذكره من جرائم وانتهاكات و�إجراءات عدوانية وعقابية حاقدة من احتالل
همجي بغي�ض ،وما حلق بنا من �أذى ال�سجون والتعذيب نحن وذوينا وهيئات مكاتبنا
من هذا االحتالل الغا�شم تلقيناه ب�صمود و�شموخ واعتزاز ،وتلقيناه ب�صدر رحب
و�صرب جميل ،لأنه كان متوقعا ً من عدو حمتل ظامل ال يرقب يف م�ؤمن �إالً وال ذمة .وهو
جزء من ثمن املقاومة الواجب علينا دفعه �أمام ظلم االحتالل وبط�شه الذي مل ي�سلم منه
�أحد من �أبناء �شعبنا الفل�سطيني ،ونحن نرجو من هذا الأذى وهذه املعاناة الأجر والثواب
من اهلل تعاىل.
ولكن الذي جرحنا و�أدمى قلوبنا وكان �أ�شد م�ضا�ضة على �أنف�سنا من ك ّل ذلك هو
ما القيناه من �أذى وا�ستهداف وعدوان من ذوي القربى من بني جلدتنا ،ممن كنا نظن
فيهم �أن يكونوا عونا ً و�سندا ً لنا �أمام �إجراءات االحتالل وبط�شه ،كوننا ن�شرتك جميعا ً
يف املعاناة والقهر والإذالل ،ونتعر�ض جميعا ً لالعتداءات نف�سها واال�ستهداف نف�سه من
قبل هذا االحتالل.
كم هو م�ؤمل وحمزن �أن يعي�ش املرء بني قومه ويف بلده ووطنه ،وهو يرى املحتل ينه�ش
�أر�ضه ومقد�ساته ،وي�ستبيح ال�شجر واحلجر والب�رش ،يتوغل يوميا ً داخل املدن والقرى
واملخيمات الختطاف �أبنائه و�إخوانه ...وعلى الرغم من ذلك يرى فريقا ً من �أبناء �شعبه
والذي كان ميثل يوما ً من الأيام حالة ثورية ون�ضالية ،ولكنه �أ�صبح بني ع�شية و�ضحاها
جالدا ً ل�شعبه يالحق ال�رشفاء واملقاومني ،ويبذل ك ّل اجلهد والوقت والإمكانات لي�س
حلماية �شعبه و�أمنه ،ولكن حلماية االحتالل وم�ستوطنيه وجنوده.
�إنها فئة �أ�صبحت متثل الأقلية يف ال�شعب الفل�سطيني ،ح�سب نتائج �آخر انتخابات
نزيهة للربملان الفل�سطيني وللبلديات واملجال�س املحلية وغريها ،لكنها ت�سلطت على
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الأكرثية ،ومار�ست اجلرائم والبط�ش والعدوان جتاه الفئة التي متثل الأكرثية يف ال�شعب
الفل�سطيني ،م�ستخدمة ع�صا الأجهزة الأمنية الغليظة ،دون �ضوابط قانونية �أو �أخالقية
�أو وطنية �أو دينية.
بع�ض ه�ؤالء كان قا�صدا ً ومتعمدا ً هذه االعتداءات على احلركة الإ�سالمية و�أن�صارها
وم�ؤ�س�ساتها ،يدفعه احلقد والتع�صب الفئوي ،وبع�ضهم كان �ساذجا ً غ�سلوا دماغه،
وجنحوا يف خداعه و�إقناعه ب�أن الفئة التي فازت يف االنتخابات و�أ�صبحت متثل الأغلبية يف
املجتمع الفل�سطيني هي فئة �ضالة م�ضلة ،خارجة عن ال�صف الوطني ،و�أنها تقف عقبة
�أمام امل�رشوع الوطني واحللم الفل�سطيني ،وبالتايل فهي �أخطر على الق�ضية من العدو
املحتل نف�سه ،ولذلك يجب ا�ستئ�صالها والق�ضاء عليها ،وجتفيف ينابيعها قبل البدء
ب�إزالة االحتالل نف�سه.
وا�ستحلوا يف �سبيل ذلك ك ّل الأ�ساليب والو�سائل املحرمة مبا يف ذلك التن�سيق الأمني مع
االحتالل ،وت�سليم امللفات الأمنية لأبناء احلركة الإ�سالمية و�أن�صارها لأجهزة خمابرات
العدو ،لتقوم هي الأخرى بدورها يف هذه احلرب اال�ستئ�صالية ،من خالل التقا�سم
الوظيفي والتكامل مع االحتالل ،بحيث تقوم �أجهزة ال�سلطة الأمنية بجمع املعلومات عن
�أن�صار احلركة الإ�سالمية وت�سليمها لالحتالل ،ثم يقوم االحتالل باعتقالهم من بيوتهم
والتحقيق معهم حول تلك املعلومات التي و�صلتهم ،ثم ال�سجن بنا ًء عليها ملدد طويلة يف
�أقبيته وزنازينه!!
لي�س هذا الكالم من اخليال ،بل هو حقيقة واقعة �شاهدناها ب�أم �أعيننا ،ور�أينا �ضحايا
هذه ال�سيا�سة يف �سجون االحتالل بالع�رشات بل باملئات .لقد �أ�صبح احلليم حريانا ً مما
يرى من انقالب املوازين وتبدل الثقافات والأعراف الوطنية والأخالقية ،يرى وي�شاهد
�أنا�سا ً يدمرون �أوطانهم ب�أيديهم ،يحاربون قومهم و�أبناء جلدتهم ،حتى �أ�صبح الوطن
يعاين من احتاللني ولي�س من احتالل واحد ،وهم يف ذلك يح�سبون �أنهم يح�سنون �صنعاً،
و�أنهم يبنون وطنا ً ويحققون حلماً.
على �سبيل املثال ,عندما �أعيد اعتقالنا (نحن النواب) اعتقاالً �إداريا ً بدايات �سنة ،2012
وكنا �أكرث من ن�صف النواب الإ�سالميني يف ال�ضفة الغربية يف �سجون االحتالل نعاين
من هذا االعتقال الإداري الظامل ،بعد �أن �أنهينا فرتة حمكوميتنا ال�سابقة والتي ا�ستمرت
�سنوات ،وك ّل ه�ؤالء النواب عندهم قناعة �أن �سبب اعتقالهم الإداري يرجع �إىل التن�سيق
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الأمني بني ال�سلطة واالحتالل .والدليل على ذلك� :أن التحقيق معنا كان كله مركزا ً على
ن�شاط النواب �ض ّد �إجراءات ال�سلطة والأجهزة الأمنية واعتداءاتها على املواطنني يف
ال�ضفة ،خا�صة يف و�سائل الإعالم ومتابعتها مع امل�ؤ�س�سات احلقوقية والإن�سانية� ،أو
ب�سبب ن�شاطهم االجتماعي والدعوي ك ّل يف منطقته.
فقد �أخربنا مثالً النائب د .عمر عبد الرازق عن فرتة التحقيق الطويلة الأخرية معه
يف �أقبية التحقيق يف معتقل اجللمة ،وكيف �أنها كانت يف معظمها مركزة على ن�شاطه
الإعالمي واحلقوقي حول ممار�سات �أجهزة ال�سلطة ال�شاذة �ض ّد املواطنني الفل�سطينيني
و�ض ّد امل�ؤ�س�سات اخلريية واالجتماعية ،ومل يحققوا معه �أبدا ً عن ن�شاطه الإعالمي البارز
�ض ّد االحتالل .وهذا ما �رصح به القا�ضي الع�سكري للنائب د .حممود الرحمي ب�شكل
وا�ضح ب�أن �سبب اعتقاله الإداري هو التن�سيق الأمني مع ال�سلطة ،و�أن ال�سلطة ال تريده
خارج ال�سجون .وهو ما ز ّل به ل�سان �أحد الق�ضاة يف املحكمة الع�سكرية ،حني قال يل
ب�رصيح العبارة� :إن جتديد االعتقال الإداري لك كونك نائبا ً يف املجل�س الت�رشيعي� ،أي
ب�سبب متتعك باحل�صانة الربملانية .وقيلت العبارة نف�سها �أي�ضا ً ولكن من قبل النائب
الع�سكري للزميل النائب �أنور الزبون!!

بداية االنتهاكات:
بد�أت احلملة املمنهجة واملتوا�صلة �ض ّد النواب الإ�سالميني واملقربني منهم بعد
االنتخابات مبا�رشة يف بداية �سنة  ،2006ومل تتوقف حتى الآن (كانون الثاين/
يناير  ،)2013وفق خطة حمكمة و�شاملة توفرت لها ك ّل الإمكانات املادية والب�رشية،
والتي تهدف �إىل �ش ّل عمل املجل�س الت�رشيعي واحلكومة ال�رشعية املنبثقة عنه ،من خالل
الفلتان الأمني املمنهج واالعتداء على امل�ؤ�س�سات اخلا�صة والعامة ،وبا�ستخدام �أ�ساليب
الت�شويه وقلب احلقائق ون�رش الإ�شاعات والدعايات الكاذبة ،وترويع املواطنني العاديني
و�إلقاء الرعب يف قلوبهم ،والذي ظهر وك�أنه انتقام منهم على انتخابهم احلركة الإ�سالمية
يف االنتخابات الت�رشيعية.
لقد كانت �صدمة القوم من نتائج االنتخابات كبرية منذ ظهور نتائجها ،وحاولوا
بكل الو�سائل �إلغاءها و�إف�شالها منذ �أول يوم ،فبعد � 24ساعة فقط من ظهور �أوىل
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ألح املقربون من الرئي�س �أبي مازن عليه ب�إلغاء النتائج و�إعالن
النتائج لالنتخابات � ّ
حالة الطوارئ ،لكنه رف�ض ذلك م�ستذكرا ً احلالة اجلزائرية ،وحاول البيت الأبي�ض
�أي�ضا ً بدوره االلتفاف على نتيجة هذه االنتخابات ،ف�شجع الرئي�س �أبا مازن على �إعالن
نف�سه بديالً عن احلكومة .ويف ت�رشين الأول� /أكتوبر �سنة � ،2006أحلت كوندوليزا
راي�س ،وزيرة اخلارجية الأمريكية ،على حممود عبا�س �أن يحل احلكومة الإرهابية
“احلكومة العا�رشة”.1
�أما الذي توىل كربه منهم يف هذه الأحداث فهي الأجهزة الأمنية التابعة لل�سلطة
الفل�سطينية ،والتي متثل حركة التحرير الوطني الفل�سطيني  -فتح عمودها الرئي�سي،
وا�ستغلوا م�صطلح “كتائب �شهداء الأق�صى” التابعة حلركة فتح �أي�ضا ً يف معظم هذه
الأحداث يف هذه املرحلة .لقد ن�سي القوم ك ّل معاين الدميوقراطية واحلريات وحقوق
الإن�سان واحرتام �إرادة ال�شعوب ،والتي تغنوا بها طوال العقود وال�سنوات املا�ضية،
و�أوهموا ال�شعب الفل�سطيني لعقود �أنهم هم وحدهم الدميوقراطيون والقادرون على
�إدارة �ش�ؤون ال�سلطة حاليا ً والدولة م�ستقبالً .ولكن حني يكون املناف�س لهم حركة وطنية
�إ�سالمية حتمل امل�رشوع الإ�سالمي واملنهج الإ�سالمي تنتهي ك ّل تلك املعاين اجلميلة
التي كانوا ير ّوجون لها ،لت�صبح �سيا�سة ميكيافيلي “الغاية تربر الو�سيلة” هي ال�سيا�سة
املتبعة يف مواجهة ه�ؤالء اخل�صوم الإ�سالميني.
ونذكر هنا بع�ض هذه الو�سائل والأ�ساليب التي ا�ستخدمت بعد االنتخابات مبا�رشة،
والتي متثل بداية االنتهاكات ،والتي بد�أت يف تلك الفرتة ومل تتوقف حتى الآن:

 .1فوز مزيف:
فمن ذلك :الإ�شاعات التي ن�رشوها بعد �إعالن نتائج االنتخابات مبا�رشة ب�أن فوز
احلركة الإ�سالمية يف هذه االنتخابات لي�س فوزا ً حقيقياً ،بل هو فوز مزيف ،و�أن الفائز
الفعلي فيها هو حركة فتح .ون�رشوا هذه الإ�شاعة يف جميع الو�سائل الإعالمية حتى
و�سائل الإعالم الأجنبية ،و�رصح بها ناطقوهم الإعالميون يف ك ّل امل�سارح الإعالمية
	1انظر :بنيامني بارت ،حلم رام اهلل :رحلة يف قلب ال�رساب الفل�سطيني (طرابل�س  -لبنان :جرو�س بر�س
نا�رشون� ،)2012 ،ص  226و .232وبنيامني بارت هو كاتب فرن�سي متخ�ص�ص بق�ضايا ال�رشق الأو�سط،
وعمل مرا�سالً ل�صحيفة لوموند  Le Mondeالفرن�سية يف رام اهلل من �سنة � 2002إىل �سنة  .2011حائز على
جائزة �ألبري لوندر .Albert Londres Prize
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املحلية والدولية .واتخذوا من حمافظة �سلفيت (التي �أمثلها) منوذجا ً ومثاالً على هذا
االدعاء الكاذب ،وقالوا� :إنه كان حلركة فتح ثالثة مر�شحني يتناف�سون على مقعد
املحافظة الوحيد ،و�أنه كان للحركة الإ�سالمية مر�شح واحد وجمموع ما ح�صل عليه
مر�شحو حركة فتح �أكرث مما ح�صل عليه مر�شح احلركة الإ�سالمية الوحيد.2
و�صل هذا التحليل العجيب �إىل �صحيفة نيويورك تاميز The New York Times

الأمريكية ،وواجهني به ال�صحفي ال�شهري توما�س فريدمان  Thomas L. Friedmanيف
لقاء بيني وبينه يف مدينة رام اهلل بعد حوايل �أ�سبوعني من االنتخابات ،وقال يل باحلرف
الواحد� :إنك مل تفز يف االنتخابات يف احلقيقة ،و�إن الفائز احلقيقي هو مر�شح حركة فتح،
موحدة؟ وقال :هكذا قالوا لنا ،وهذا ما ن�رش يف و�سائل الإعالم الأمريكية عن
لو كانت فتح ّ
حمافظة �سلفيت التي اعتربوها منوذجا ً لهذه احلقيقة كما يزعمون!!
فكانت �إجابتي له� :إن هذا حتليل زائف :لأن احلركة الإ�سالمية قد فازت �أي�ضا ً يف نظام
القوائم (القوائم الن�سبية) ،وح�صلت �أكرث مما ح�صلت عليه حركة فتح ،حتى يف حمافظة
�سلفيت التي �أمثلها .مع �أن حركة فتح لها قائمة واحدة على م�ستوى الوطن.
ثم �إنهم ن�سوا العامل الع�شائري ودوره يف االنتخابات ،ون�سوا �أن �أحد مر�شحي
حركة فتح هو من عائلتي الكبرية ،والذي تر�شح كم�ستقل ولي�س با�سم حركة فتح.
والذي �أخذ مني ن�سبة كبرية من �أ�صوات الع�شرية ،مل يكن ليح�صل عليها املر�شح
الر�سمي حلركة فتح لو كان هو املر�شح الوحيد لهم.
كذلك فقد ن�سوا �أن املر�شح الر�سمي حلركة فتح هو �شخ�ص من مدينة �سلفيت
(مركز املحافظة) ويعرفه اجلميع هناك ،يف حني �أنني �أنا ،مر�شح احلركة الإ�سالمية ،من
بلدة �صغرية على �أطراف حمافظة �سلفيت .وكنت قد خرجت من �سجون االحتالل قبل
االنتخابات ب�أ�شهر معدودة بعد ق�ضاء � 12سنة متتالية فيها ،ومل �أمتكن بعد من التعرف
علي ،مما يعطي فر�صة �أقل
ب�شكل جيد على املواطنني يف املحافظة ،ومل يتعرفوا هم ّ
للت�أثري على قرار الناخب يف حمافظة �سلفيت .ومع ك ّل هذه االعتبارات متكنت من جتاوز
جميع املر�شحني وفزت باملقعد الوحيد عن حمافظة �سلفيت ،مما ي�ؤكد �أن املواطنني يف
املحافظة انتخبوا الربنامج ال�سيا�سي الذي طرحته والفكرة التي �أحملها ،ومل ينتخبوا

 2النائب د .عمر عبد الرازق كان مر�شحا ً عن القائمة الن�سبية على م�ستوى الوطن ،ولي�س عن الدائرة ،وهو من
�سكان مدينة �سلفيت.
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ال�شخ�ص لذاته .وهذه احلقيقة تن�سحب على باقي املحافظات بال �ش ّك ،والتي ت�ؤكد �أن
ال�شعب الفل�سطيني اختار برنامج احلركة الإ�سالمية ،و�أ�سقط برنامج م.ت.ف.
وعندما �سمع ال�صحفي فريدمان هذا الكالم تعجب و�سجله يف حا�سوبه اخلا�ص،
واقتنع بزيف ذلك االدعاء وتلك الإ�شاعة التي و�صلت �إىل الواليات املتحدة الأمريكية
وغريها من دول العامل ،والتي ن�رشوها بني عامة النا�س على نطاق وا�سع .والهدف من
ن�رش هذه الإ�شاعة وا�ضح :وهو الت�شكيك يف نتائج االنتخابات والتقليل من �أهمية فوز
احلركة الإ�سالمية ،والإيحاء ب�أنه ال يعني �شيئاً ،و�أنه ال ي�ستحق تغيريا ً يف ال�سيا�سة التي
تتبعها م.ت.ف منذ اتفاق �أو�سلو وحتى الآن ،و�أن ال�شعب الفل�سطيني ال يعار�ض هذه
ال�سيا�سة.
لقد ن�سي القوم �أن ظاهرة فوز التيار الإ�سالمي على التيارات العلمانية والقومية
والليربالية لي�ست يف فل�سطني فقط ،و�إمنا هي ظاهرة �أ�صبحت عاملية .ففي ك ّل مكان يف
عاملنا العربي والإ�سالمي حني جتري انتخابات نزيهة ،ف�إن احلركة الإ�سالمية تفوز
فيها فوزا ً كبرياً ،كما حدث يف م�رص واجلزائر وتركيا واملغرب والأردن ...وغريها ،مبا
يب�رش بنه�ضة عربية و�إ�سالمية كبرية ي�ؤمل �أن تعيد لأمتنا �أجمادها ودورها احل�ضاري،
بعد �أن �أفل�ست تلك التيارات طوال القرن الع�رشين ،والتي ما جلبت لأمتنا �سوى النكبات
والنك�سات والهزائم ،و�سببت التخلف والفقر والتبعية للأعداء.
ومن حقّ �شعبنا الفل�سطيني �أن يفخر �أنه كان من �أوائل املبادرين �إىل انتخاب التيار
الإ�سالمي احلركي ،وبهذه الغالبية الكبرية يف االنتخابات الت�رشيعية واملحلية والنقابية
وغريها ،قبل الربيع العربي الذي جاء تاليا ً للربيع الفل�سطيني ،ما يعطي �شعبنا
الفل�سطيني ف�ضل ال�سبق يف ذلك .مما ي�ؤ�رش على وعي �سيا�سي وفكري فل�سطيني
متقدم .ولعل هذا من مظاهر بركة هذه الأر�ض التي باركها اهلل تعاىل.

 .2دعاوى طعن يف االنتخابات:
وبعد �إعالن نتيجة االنتخابات الت�رشيعية �سارع عدد من املر�شحني اخلا�رسين من
القوم لرفع دعاوى طعن يف االنتخابات ،على الرغم من ك ّل البيانات التي �صدرت عن
امل�ؤ�س�سات الرقابية املحلية والدولية التي ت�شهد على نزاهة االنتخابات و�شفافيتها� ،إال
�أن القوم ونتيجة لل�صدمة التي �أ�صابتهم ب�سبب هذه النتيجة مل يتحملوا هذه اخل�سارة
الفادحة وبد�أوا يبحثون عن � ّأي ق�شة يتعلقون بها .وبلغ عدد هذه الطعون التي قدمها
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مر�شحو حركة فتح خم�سة طعون؛ رفعها حامت عبد القادر من القد�س وغ�سان ال�شكعة
من نابل�س وبالل عزريل من �سلفيت واملر�شحون عن دائرة غزة واملر�شحون عن
دائرة خانيون�س ،ولكن ّ
مت �سحب �أربعة منها قبل النطق باحلكم ،وردت املحكمة الطعن
اخلام�س .3
ففي حمافظتنا �سلفيت رفع مر�شح حركة فتح ،اخلا�رس يف االنتخابات ،دعوى
طعن يف نتيجة االنتخابات وطلب �إعادتها يف دائرة �سلفيت ،بحجة وجود تزوير يف هذه
االنتخابات .وعند الك�شف عن �أ�صل هذه الدعوى تبني �أنها تافهة ،وهي االدعاء ب�أن
هناك املئات من املواطنني الذين يحق لهم االنتخاب مل يتوجهوا �إىل �صناديق االقرتاع،
�أي امتنعوا عن الت�صويت ،و�أن ه�ؤالء لو �صوتوا الختاروا مر�شحيهم ،و�أن املطلوب هو
�إعادة االنتخابات يف دائرة حمافظة �سلفيت!
تبني بعد التدقيق �أن ه�ؤالء املمتنعني لو �صوتوا جميعا ً ل�صالح مر�شحهم لبقي الفائز
الأ�صلي املر�شح الإ�سالمي ،د .نا�رص عبد اجلواد ،نظرا ً للفارق الكبري يف عدد الأ�صوات
التي ح�صل عليها د .نا�رص مقابل مناف�سه .و�إدراكا ً لهذه احلقيقة مل يكن �أمام ذلك املر�شح
�إال �سحب الدعوى ب�سالم واالدعاء ب�أنه �سحب الدعوى حر�صا ً على امل�صلحة الوطنية
العامة!!4
وهكذا انتهت هذه الطعون واالعرتا�ضات دون �أن يكون لها � ّأي ت�أثري على نتيجة
االنتخابات النهائية ،التي مل تكن �سوى “ف�شة غ ّل” كما يقال ،من القوم على ف�شلهم
الكبري.

� .3إ�شاعات كاذبة:
لقد كان حلرب الإ�شاعات احلظ الوافر يف االنتخابات الت�رشيعية ،قبل االنتخابات
وبعدها ،بهدف الت�شويه وقلب احلقائق ،فمن ذلك ما ن�رشوه يف �أثناء الدعاية االنتخابية
من �أن احلركة الإ�سالمية لو فازت يف هذه االنتخابات فذلك يعني �إجبار الن�ساء على لب�س
احلجاب �أو النقاب ،ويعني قطع الأيدي ،وجلد النا�س ،ورجم الزناة ،والعودة لع�صور
الظالم على ح ّد تعبريهم .و�أ�شاعوا �أن احلركة الإ�سالمية اعرتفت باتفاقيات �أو�سلو،
 3انظر التفا�صيل يف :جلنة االنتخابات املركزية-فل�سطني ،مرجع �سابق� ،ص .152
 4انظر تفا�صيل الدعوى يف :املرجع نف�سه� ،ص . 153
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لأنها دخلت االنتخابات حتت �سقف �أو�سلو ،وهذا يعني اعرتافا ً �ضمنيا ً بدولة االحتالل
“�إ�رسائيل” .ون�سوا �أن دخول احلركة الإ�سالمية يف هذه االنتخابات كان نتيجة لتفاهمات
الف�صائل الفل�سطينية يف القاهرة �سنة  2005بعيدا ً عن اتفاقات �أو�سلو امل�ش�ؤومة ،ون�سوا
�أي�ضا ً �أن �أو�سلو قد انتهت عمليا ً يف �سنة  ،1999كما تن�ص هذه االتفاقيات نف�سها ،التي
ن�صت على �أن �أو�سلو هي �إعالن مبادئ م�ؤقت حلني �إيجاد ح ّل للق�ضايا الأ�سا�سية
للق�ضية الفل�سطينية؛ وهي ق�ضايا القد�س والالجئني واحلدود وامل�ستعمرات واملياه ،و�أن
ذلك �سينتهي �سنة  .1999ثم انتهى ك ّل ذلك مع بدء االنتفا�ضة الثانية يف  2000/9/28بعد
ف�شل مفاو�ضات كامب ديفيد . ...Camp David
ثم ن�رشوا �إ�شاعات كاذبة عن �أ�شخا�ص املر�شحني �أنف�سهم ،فقالوا مثالً� :إن درجة
الدكتوراه التي ح�صل عليها د .نا�رص عبد اجلواد داخل ال�سجن مزيفة وغري حقيقية.
على الرغم من �أنه مكث يف �إعدادها داخل ال�سجن �أكرث من خم�س �سنوات يف ظروف غاية
يف الق�سوة وال�شدة ،وح�صل على درجة امتياز يف املناق�شة ،لتكون �أول ر�سالة دكتوراه
يتم �إعدادها ومناق�شتها يف �سجون االحتالل ،علما ً �أن مناق�شتها متت من خالل هاتف
جوال مهرب .وقد �أثنى عليها ك ّل من اطلع على م�ضمونها ،وهناك تو�صية بطباعتها
ون�رشها .وقد قال يل �أحد م�س�ؤويل حركة فتح فيما بيني وبينه :لو �أنك تنتمي �إىل
حركة فتح لرفعناك �إىل ال�سماء ،ب�سبب هذا الإجناز.
ون�رشوا �إ�شاعة �أخرى بعد االنتخابات� :أن د .نا�رص �أح�رض من اخلارج قبيل
االنتخابات ن�صف مليون دوالر ،وقام بتوزيعها على الناخبني من �أجل نيل ثقتهم.
وهي �إ�شاعة هدفوا منها التقليل من �أهمية فوزه يف هذه االنتخابات التي قد فاز بها دون
ممار�سة � ّأي ترغيب �أو ترهيب للمواطنني ،ودون � ّأي وعد لأي �إن�سان بوظيفة �أو م�ساعدة
�أو عالج �أو غري ذلك ،ودون � ّأي تهديد لأي موظف بالف�صل من وظيفته �أو قطع راتبه
�إن مل ي�صوت له ،كما فعلوا هم مرارا ً وتكراراً .وهدفوا من ذلك �أي�ضاً ،التغطية على
ممار�ساتهم ،حني �أح�رضوا �أكيا�س الطحني وامل�ساعدات الإن�سانية من الدول املانحة
ووزعوها على املواطنني الذين ينتخبون مر�شحيهم فقط!!
م�ساعدة كويتية:
فمن هذه امل�ساعدات التي وزعوها رزم من امل�ساعدات الإن�سانية يف عبوات مكتوب
عليها “م�ساعدة من ال�شعب الكويتي �إىل ال�شعب الفل�سطيني” قاموا بتوزيعها بطريقة
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عجيبة؛ ميرون على دا ٍر فيعطونها رزمة لأن �أ�صحابها انتخبوا مر�شحهم ،وميرون على
دار �أخرى فال يعطونها �شيئاً ،ويقولون لهم ب�رصيح العبارة� :أنتم مل تنتخبونا فلي�س لكم
ح�صة ،اذهبوا �إىل د .نا�رص كي يعطيكم م�ساعدة.

 .4جمل�س ت�رشيعي خلم�سة �شهور فقط:
كانت �صدمة القوم بنتائج االنتخابات كبرية ،فلم يتوقعوا هذه النتيجة املدوية،
لذلك قرروا عدم االعرتاف بهذه النتائج ،والعمل بكل الطرق والو�سائل لإف�شال املجل�س
اجلديد والنواب اجلدد ،وو�ضع العقبات يف طريقهم .وكانت قناعة القوم �أن هذا الربملان
واحلكومة العا�رشة املنبثقة عنه لن ت�ستمر طويالً ،و�أنها �ستنهار خالل ثالثة �أ�شهر.
والعجيب �أن هذه القناعة انت�رشت بينهم �صغارا ً وكباراً ،ن�سا ًء ورجاالً� ،أميني ومثقفني،
و�سمعناها من العديد منهم حتى من العجائز والأميني ،مما يدل على توافق داخلي بينهم
على العمل للو�صول �إىل هذه النتيجة.
ومن العجيب �أن وزيرة اخلارجية الأمريكية كوندوليزا راي�س �رصحت بعد منح
الثقة للحكومة العا�رشة من قبل املجل�س الت�رشيعي ب�أنها تتوقع انهيار حكومة حما�س
خالل ثالثة �أ�شهر .واحلقيقة �أن �أمريكا ال تتوقع جمرد توقع ،فهي تخطط وتعمل وتنفذ
للو�صول �إىل هذه النتيجة� ،سواء بيدها �أم ب�أيدي �أدواتها يف املنطقة ،والذي ظهر ب�شكل
وا�ضح يف حديث راي�س عن “الفو�ضى اخلالقة” يف ال�رشق الأو�سط يف تلك الفرتة.
وي�شهد لذلك �أي�ضاً ،الفلتان الأمني املمنهج وجملة الأحداث التي ح�صلت بعد
االنتخابات مبا�رشة يف جميع املحافظات ،والتي جاءت متتالية ومت�صاعدة:
•
•
•
•
•

حرق مقر املجل�س الت�رشيعي يف رام اهلل يوم اخلمي�س  ،2006/3/2و�إطالق النار داخله،
وحرق �شبكة الكهرباء الداخلية للمجل�س.
حرق مقر جمل�س الوزراء يف التاريخ نف�سه.
حرق مكاتب النواب الفرعية يف الفرتة نف�سها ،ومنها مكتبنا اخلا�ص يف مدينة �سلفيت
ومكتبنا يف بلدة بديا (كما �سي�أتي يف �صفحة .)73-72
�إطالق النار على بيوت النواب ،منها بيت النائب خالد �سعيد وبيت النائب �أنور الزبون
وبيتي اخلا�ص وغريها.
خطف النائب خليل الربعي ،وحماولة خطف �آخرين وفيهم ن�ساء ،واحتجازهم يف
عمارة الإ�رساء يف اليوم ذاته (م�ساء ( )2006/6/12كما �سي�أتي يف �صفحة .)66
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• مهاجمة النواب وهم حتت قبة الربملان يف �أثناء انعقاد اجلل�سات الر�سمية يف
الفرتة نف�سها حني اقتحم عدد من �ضباط و�أفراد الأجهزة الأمنية قاعة املجل�س
الرئي�سية واعتلوا مقاعد وطاوالت النواب و�ألقوا على النواب قوارير املياه
و�أعقاب ال�سجائر .5
•	الت�شوي�ش عليهم يف �أثناء انعقاد اجلل�سات بالطرق على الأبواب وال�رضب على
الطناجر يف الأ�سبوع الذي يليه.
• عدم متكني املجل�س من عمل � ّأي �إجناز نيابي حقيقي ،من خالل ا�ستخدام طرق
و�أ�ساليب همجية ومتخلفة .مع التذكري ب�أن الذين قاموا بكل هذه الأعمال هم �ضباط
يف الأجهزة الأمنية معروفون ،وق�سم منهم من �أفراد حر�س الرئا�سة الذين مل تنقطع
رواتبهم �أبداً .فقد اعرتف الكاتب ال�شهري بنيامني بارت � ،Benjamin Bartheأن
حر�س الرئا�سة كانت ت�صلهم الرواتب خالل هذه الفرتة ومل تنقطع ،من خالل و�سيلة
غري مبا�رشة ،من �أجل ت�سديد معا�شات احلر�س اخلا�ص بالرئي�س عبا�س ،الذين كانوا
متورطني يف �أعمال العنف .6علما ً �أن العنوان الذي كانوا يربرون به هذا الفلتان الأمني
هو انقطاع الرواتب واملطالبة بها من احلكومة العا�رشة.7
وال نن�سى تلك اجلل�سة الطارئة التي عقدها املجل�س الت�رشيعي ال�سابق ،الذي متثل فيه
حركة فتح الغالبية ال�ساحقة من �أع�ضائه ،يف يوم الإثنني � ،2006/2/13أي بعد االنتخابات
الت�رشيعية الثانية مبا�رشة والتي فازت فيها احلركة الإ�سالمية فوزا ً كبرياً ،وقبل ت�أدية
النواب اجلدد اليمني القانونية ،هذه اجلل�سة ال�شاذة التي �أقروا فيها العديد من القرارات
اخلطرية التي تهدف �إىل �إف�شال الدورة النيابية اجلديدة وو�ضع العراقيل �أمام املجل�س
اجلديد املنتخب ،هذه القرارات التي عانى منها املجل�س اجلديد بعد ذلك معاناة كبرية بعد
 5ر�أيت ب�أم عيني بع�ض ه�ؤالء ال�ضباط من املخابرات من منطقتي (حمافظة �سلفيت) ،وحني ر�أوين من بعيد
حاولوا التخفي واالبتعاد عني حتى ال �أراهم ،وحتى ال يقال �إن الأجهزة الأمنية وراء هذا الفلتان املنظم.
ووا�ضح �أن معظم ه�ؤالء كانوا من خارج حمافظة رام اهلل حتى ال يتعرف عليهم �أحد ،وتظاهروا حينها ب�أنهم
من كتائب �شهداء الأق�صى التابعة حلركة فتح ولي�س من الأجهزة الأمنية .ولكن معظمهم ّ
مت التعرف عليهم
مت ف�ضحهم وك�شف خمططهم.
و ّ
 6بنيامني بارت ،مرجع �سابق � ،ص .135
 7اعرتفت الهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان �أن رئي�س ال�سلطة مل يتخذ � ّأي �إجراءات عقابية �ض ّد الأجهزة الأمنية
امل�س�ؤولة عن تلك الفو�ضى الأمنية .انظر :الهيئة الفل�سطينية امل�ستقلة حلقوق املواطن )ديوان املظامل( ،املواطن
الفل�سطيني خالل عام  :2006التقرير ال�سنوي الثاين ع�رش  1كانون ثاين  - 2006كانون �أول ( 2006رام اهلل:
الهيئة الفل�سطينية امل�ستقلة حلقوق املواطن )ديوان املظامل(� ،)2007 ،ص .5
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بدء �أوىل جل�ساته يف  ،2006/2/28وا�ستمرت هذه القرارات حتى الآن دون تغيري ب�سبب
تعطل املجل�س الت�رشيعي .ومن هذه القرارات:
•	ا�ستحداث من�صب “الأمانة العامة” و“الأمني العام للمجل�س الت�رشيعي” ونقل كافة
رس املجل�س الت�رشيعي املنتخب �إليه.
�صالحيات �أمني � ّ
• تغيري العديد من مواد الالئحة الداخلية للمجل�س مبا يتوافق مع هذه القرارات اجلديدة.
•	امل�صادقة على تعيني جهاد حمدان الوزير من حركة فتح رئي�سا ً لديوان املوظفني
العام.
•	امل�صادقة على تعيني حممود �أبو الرب من حركة فتح رئي�سا ً لديوان الرقابة املالية
والإدارية.
• تعديل قانون حمكمة العدل العليا بحيث يتم تعيني رئي�س املحكمة وق�ضاتها بقرار
من رئي�س ال�سلطة بالت�شاور مع جمل�س الق�ضاء الأعلى� ،أي دون تدخل من املجل�س
الت�رشيعي بهذا ال�ش�أن اخلطري واملهم.8
قرارات غريبة للرئي�س:
ويف الفرتة نف�سها اتخذ الرئي�س �أبو مازن �سل�سلة من القرارات املهمة واخلطرية ،التي
تهدف �إىل عرقلة املجل�س الت�رشيعي اجلديد واحلكومة اجلديدة املنبثقة عنه ،ومنها:
•
•
•
•
•

�إحلاق معظم الأجهزة الأمنية مل�ؤ�س�سة الرئا�سة بدالً من وزارة الداخلية� ،أي احلكومة
التي �ستكون احلركة الإ�سالمية م�سيطر ًة عليها بال �ش ّك.9
�إحلاق “الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون  -فل�سطني” مب�ؤ�س�سة الرئا�سة بدالً من
وزارة الإعالم.
نقل تبعية “وكالة الأنباء واملعلومات الفل�سطينية (وفا)” من وزارة الإعالم �إىل
م�ؤ�س�سة الرئا�سة.
نقل تبعية “الهيئة العامة لال�ستعالمات” من احلكومة �إىل م�ؤ�س�سة الرئا�سة.
نقل تبعية “اللجنة الوطنية الفل�سطينية للرتبية والثقافة والعلوم” من احلكومة �إىل
م.ت.ف.

 8انظر تفا�صيل ما جرى يف هذه اجلل�سة يف الوثائق �آخر هذا الكتاب؛ وانظر �سجالت املجل�س الت�رشيعي يف هذا
التاريخ؛ وانظر :ديوان املظامل ،التقرير ال�سنوي الثاين ع�رش.
 9انظر :ديوان املظامل ،التقرير ال�سنوي الثاين ع�رش� ،ص .13
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• �إخراج “جامعة القد�س املفتوحة” من �سلطة وزير الرتبية والتعليم العايل ،وو�صفها
كجامعة خا�صة تتبع م.ت.ف التي ت�سيطر عليها حركة فتح.10
• �إخ�ضاع معربي �إيرز ( Erezبيت حانون) ورفح يف غزة ل�سيطرة الرئا�سة بدل
خ�صوعها لوزارة الداخلية.
• �إحلاق �صندوق اال�ستثمار الفل�سطيني ب�أر�صدته املقدرة بـ  900مليون دوالر مل�ؤ�س�سة
الرئا�سة ،بعد �أن كانت تابعة لوزارة املالية.
• عني الرئي�س حممود عبا�س  14نائب وزير ،و 20معاون نائب وزير ،و 27مديرا ً عاما ً
يف الفرتة بني  30كانون الثاين /دي�سمرب و� 28آذار /مار�س ،موعد تقلد �إ�سماعيل هنية
احلكم ،يف حماولة ل�سيطرة حركة فتح على ك ّل الوزارات وال�سلطات بهدف �إعاقة
احلكومة الإ�سالمية القادمة ،على الرغم من �أن حركة فتح رف�ضت امل�شاركة يف هذه
احلكومة ب�شدة.11
هذه بع�ض القرارات التي اتخذها الرئي�س يف هذه املرحلة املبكرة بعد االنتخابات
الت�رشيعية مبا�رشة يف �أوائل �سنة  ،2006بهدف قطع الطريق على احلكومة اجلديدة
املنبثقة عن املجل�س الت�رشيعي اجلديد و�إف�شالها ،و�سي�أتي املزيد من القرارات
واملرا�سيم الرئا�سية التي �أ�صدرها رئي�س ال�سلطة بعد �أحداث غزة امل�ؤ�سفة يف
حزيران /يونيو  ،2007والتي لها قوة القانون ،م�ستغالً ا�ستغالالً �سيئا ً ثغرة يف
القانون الفل�سطيني بهذا اخل�صو�ص ،والتي على �ضوئها قامت الأجهزة الأمنية بكل
ممار�ساتها.
ح�صار مايل و�سيا�سي:
ثم كان احل�صار ال�سيا�سي واملايل ،الذي �أعلنته ك ّل الأطراف؛ الواليات املتحدة،
واالحتاد الأوروبي ،ومعظم الدول العربية الغنية ،ودولة االحتالل ،والذي كان من
�أهم �إجراءاته بنوده مقرراته جتميد حتويل الر�سوم اجلمركية التي جتبيها دولة
االحتالل ل�صالح ال�سلطة والتي متثل  %60من ميزانية ال�سلطة ،مما �أدى �إىل انقطاع
الرواتب عن املوظفني الع�سكريني واملدنيني ،والذي �أ�صبح عنوانا ً لتربير الفلتان
الأمني الذي قادته الأجهزة الأمنية يف تلك الفرتة ،و�سمعنا الأغاين ال�ساخرة التي
 10انظر تفا�صيل هذه القرارات و�أثرها ال�سيء على الو�ضع الفل�سطيني يف :املرجع نف�سه� ،ص  7وما بعدها.
 11النقاط الثالثة الأخرية م�أخوذة من كتاب :بنيامني بارت ،مرجع �سابق� ،ص .227
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منها :وين الراتب ...ف�ش ...ف�ش ...و�أ�صبح �شغلنا ال�شاغل يف تلك الفرتة التفكري يف
و�سيلة لتوفري هذه الرواتب ،و�أقمنا مهرجانات جلمع التربعات يف ال�شوارع العامة
وامل�ساجد ل�صالح رواتب املوظفني ،وكان ذلك حمرجا ً كثريا ً بالن�سبة لنا ،و�أ�صبح ال�س�ؤال
الذي ن�سمعه يف ك ّل جمل�س� :شو �صار يف الرواتب؟
وحني متكنت احلكومة العا�رشة من ت�أمني جزء من الرواتب بعد جهد جهيد وبطريقة
معينة ،رف�ضت جميع البنوك املحلية التعامل مع احلكومة وقاطعتها بعد توزيع ال�سلفة
الأوىل ،بعد �أن تلقت حتذيرا ً �شديد اللهجة من �أحد كبار قادة حركة فتح �إن هي تعاونت
مع احلكومة العا�رشة ،كما �أخربنا وزير املالية يف وقتها ،مما ا�ضطر احلكومة لتوزيع تلك
الرواتب من خالل مكاتب الربيد ،والذي �أدى �إىل معاناة و�إرباك للموظفني.
بل �إن البنوك املحلية كانت تقوم باقتطاع مبالغ كبرية من الأموال التي كانت حت�صل
عليها احلكومة العا�رشة ،وذلك ك�سداد لديونها التي تراكمت ،ب�سبب تعمد د� .سالم فيا�ض
وزير املالية قبل االنتخابات ت�سليم اخلزينة فارغة ومديونة .بل و�أكرث من ذلك فقد قام
ِبرهن خم�ص�صات امل�شاريع التي كانت قيد التنفيذ بقرو�ض وا�ستخدمها ل�سداد رواتب
املوظفني بطريقة التفافية ...ك ّل هذا وغريه كان له الدور الكبري يف الت�ضييق على حكومة
احلركة الإ�سالمية وجمل�سها الت�رشيعي التي ا�ستلمت ميزانية فارغة بل مديونة.12
لقد كان احل�صار املايل وال�سيا�سي للحكومة العا�رشة خانقاً ،والهدف املعلن لهذا
احل�صار هو �إلزام هذه احلكومة التي �شكلتها حركة حما�س بال�رشوط الرباعية الدولية؛
وهي االعرتاف بـ“�إ�رسائيل” ،ونبذ العنف �أي املقاومة ،وااللتزام باالتفاقيات املوقعة
�سابقاً� ،أي اتفاقيات �أو�سلو وما بعدها .يقول الكاتب بنيامني بارت :حاول املجتمع
الدويل جاهدا ً يف  ،2009/5/9بعد فوز حما�س يف االنتخابات� ،إنقاذ ال�سلطة ومنع انهيارها
نهائياً ،من خالل �إيجاد �آلية معقدة لإي�صال الأموال من الدول املانحة للموظفني غري
املح�سوبني على حركة حما�س ،ووظفوا وكالة التنمية الدولية لهذا الغر�ض .العملية
كانت معقدة للغاية� ،أ�شبه بعملية التطريز� ،إذ يجب الإ�رشاف على ع�رشات الآالف من
التحويالت املتزامنة ،ومعاجلة مبالغ باهظة ،ودفع مبالغ كبرية ،ودفع نفقات م�رصفية
 12يف املقابل ،وبعد حالة االنق�سام الفل�سطيني �سنة  2007وا�ستالم �سالم فيا�ض للحكومة غري ال�رشعية يف
ال�ضفة الغربية� ،أغدقت الأموال بال ح�ساب على هذه احلكومة ،ففي �سنتي  2008وّ 2009
مت منح هذه احلكومة
 6مليارات دوالر .ويف م�ؤمتر باري�س للدول املانحة �سنة  ،2009تعهدت الدول مبنح �سالم فيا�ض  7.7مليار
دوالر ،بالرغم من �أنه طلب منهم فقط  5.7مليار دوالر ،يف حالة نادرة يف تاريخ م�ؤمترات املانحني التي اعتادت
منح مبالغ �أقل مما تطلبه الدول املحتاجة للم�ساعدات .انظر :بنيامني بارت ،مرجع �سابق� ،ص .127-124

61

الدميوقراطية الزائفة واحل�صانة امل�سلوبة
مذهلة ،فقد ح�صل م�رصف �إت�ش �أ�س بي �سي  HSBCعلى ثمانية ماليني يورو
(حوايل  10.8ماليني دوالر) مقابل هذه التحويالت .مع التحقق من �أن �أحدا ً من
امل�ستفيدين ال تربطه � ّأي �صلة بحركة حما�س .وكانت الرئا�سة الفل�سطينية هي التي
حتدد ك ّل �شهر الئحة �أ�سماء امل�ستفيدين من هذه الإعانة ،وكانت حتر�ص على ا�ستثناء
� ّأي م�ؤيد �إ�سالمي حمتمل ،و�أوكل �إىل مكتب مراقبة احل�سابات براي�س ووتر هاو�س
) PricewaterhouseCoopers (PwCمهمة �ضبط العمليات ،لكن مل يكن ذلك يكفي،
فلج�أوا �إىل اال�ست�شاري ال�شهري ورلد �شاك ،املتخ�ص�ص يف مكافحة تبيي�ض الأموال
والتمويل الإرهابي ،فتم غربلة �أ�سماء ك ّل من تر�سل �إليهم امل�ساعدة بف�ضل قاعدة
املعلومات الوا�سعة جداً ،املتوفرة لديهم ...وكانت الأموال متر عرب مكتب الرئي�س حممود
عبا�س.13...
�إف�شال متعمد
ويف غمرة هذه الأحداث املتتالية� ،أعلن القوم �أن احلركة الإ�سالمية والنواب
الإ�سالميني قد ف�شلوا يف عملهم ،و�أن املجل�س الت�رشيعي ف�شل ،فكانت دعوة الرئي�س �إىل
�إجراء انتخابات ت�رشيعية ورئا�سية مبكرة ،وذلك بعد �أقل من �سنة على �إجراء االنتخابات
يف �أوائل  .2006وقد ا�ستهجنت الهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان هذه الدعوة من الرئي�س،
واعتربت �أنه ال داعي لها ،لأن االنتخابات ات�سمت بالنزاهة وال�شفافية ونتج عنها حكومة
�رشعية نالت ثقة املجل�س الت�رشيعي ،ومل يحدث طوال ال�سنة � ّأي �أزمة د�ستورية بني
ال�سلطات.14
وال ريب �أن الهدف من هذه الدعوة النتخابات مبكرة هو االلتفاف على نتائج
انتخابات  ،2006لأنه ال يجوز يف عرف القوم �أن تفوز احلركة الإ�سالمية فيها ،فال ب ّد من
�إعادة االنتخابات مرارا ً حتى يفوز فيها من يريدون! فهذه هي الدميوقراطية كما يفهمها
ه�ؤالء!
وقد �رصح �أمني مقبول ،ع�ضو اللجنة املركزية حلركة فتح والذي كان ي�شغل من�صب
نائب وزير الداخلية عند �إجراء االنتخابات الت�رشيعية ،يف لقاء خا�ص مع الكاتب بنيامني
بارت �سنة  ،2006ب�أن الهدف هو عدم متكني حركة حما�س من ب�سط الأمن ومتويل
 13انظر :بنيامني بارت ،مرجع �سابق� ،ص .135-134
 14ديوان املظامل ،التقرير ال�سنوي الثاين ع�رش� ،ص .117
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ال�سلطة ،مما يتيح للرئي�س الفر�صة بتعيني رئي�س وزراء جديد ،و�إذا رف�ض نواب
حما�س �إعطاءه الثقة ،ي�ستطيع الرئي�س �أن يدعو �إىل انتخابات جديدة ،و�أنهم كحركة فتح
م�ستعدون لكل االحتماالت.15
�إن ك ّل هذه الأحداث ت�ؤكد ما قلناه من وجود خطة متكاملة و�شاملة لإنهاء املجل�س
الت�رشيعي املنتخب و�إلغائه نهائيا ً خالل مدة ق�صرية ،و�إف�شال احلكومة العا�رشة املنبثقة
عن هذا املجل�س ،حتى تعود حركة فتح �إىل الإم�ساك بكل م�ؤ�س�سات ال�سلطة من جديد،
وتتحكم بجميع ال�سلطات الت�رشيعية والتنفيذية والق�ضائية والإعالمية .ول�سان حالهم
يقول� :إننا و�ضعنا العراقيل كلها �أمام النواب الإ�سالميني ووزرائهم ،ثم �أعلنا نحن �أنهم
فا�شلون ،وقررنا ذلك ،دون الرجوع �إىل ال�شعب �صاحب الوالية احلقيقية الذي ميكن
�أن يقرر وحده �صدق هذا الف�شل املزعوم ،مع �أن ال�شعب قد قال كلمته ب�شكل وا�ضح
و�رصيح يف انتخابات نزيهة قبل �أ�شهر قليلة ،مما ي�ؤكد �أن الهدف هو الق�ضاء على � ّأي �أثر
لنتائج تلك االنتخابات وعودة الأمور �إىل �سابق عهدها قبل االنتخابات وك�أنها مل تكن.
وهناك فرق كبري بني الف�شل والإف�شال ،هذا �إن �صدقوا بادعائهم الف�شل.
لقد ع�شنا تلك الفرتة يف ظروف بائ�سة و�أحوال قا�سية ،و�ضاقت علينا الأر�ض مبا
رحبت ،فقد اجتمع علينا القريب والبعيد ،وظهرت �إ�شارات وا�ضحة على تواط�ؤ الداخل
مع اخلارج يف هذه احلرب ال�شاملة .ثم ت ّوجت هذه الإجراءات واالنتهاكات باختطاف
جميع نواب ووزراء ال�ضفة الغربية على يد االحتالل ،بعد خم�سة �شهور فقط من
االنتخابات الت�رشيعية ،وحتققت نبوءة القوم و�أملهم يف ذلك ،ولكن لي�س بيدهم ولكن
بيد االحتالل.
فكان التعطيل الكامل لأعمال املجل�س الت�رشيعي يف ال�ضفة الغربية ،الذي مل يتمكن
�أع�ضا�ؤه من عمل � ّأي �إجناز حقيقي يف املجال الت�رشيعي والرقابي ،عدا بع�ض القوانني
والقرارات التي �أ�صدرها بالرغم من ك ّل هذه الظروف .ومع ذلك فقد جنح هذا املجل�س
جناحا ً كبريا ً يف ك�شف زيف ادعاءات القوم باحلر�ص على الدميوقراطية وحقوق
الإن�سان ،وك�شف ل�شعبنا وللعامل الوجه احلقيقي للنظام الغربي “املنافق” خا�صة
الرباعية :الواليات املتحدة الأمريكية ،واالحتاد الأوروبي ،ورو�سيا ،والأمم املتحدة،
التي فر�ضت احل�صار على �شعب كامل لأنه مار�س حقه الدميوقراطي بحرية ونزاهة!!
 15بنيامني بارت ،مرجع �سابق� ،ص .228
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كما ك�شف هذا املجل�س عن الف�ساد الإداري واملايل والأخالقي الذي غرقت فيه ال�سلطة
طوال ال�سنوات ال�سابقة والذي كان معظمه خافيا ً على املواطنني.
مع التذكري ب�أن ك ّل تلك الأحداث كانت بعد االنتخابات مبا�رشة ،وقبل �أحداث
غزة امل�ؤ�سفة بحوايل �سنة ون�صف ،مما ي�ؤكد �أن �أحداث غزة ا ُ ّت ِخذت �شماعة وذريعة
لالنتهاكات واالعتداءات التي ح�صلت يف ال�ضفة الغربية بعد ذلك ،فهذه االنتهاكات بد�أت
فعليا ً يف وقت مبكر يف ال�ضفة ويف غزة على ال�سواء ،بل كانت يف غزة �أ�شمل و�أو�ضح و�أ�شد
عنفا ً و�أكرث جر�أة.

 .5حكاية الأمني العام للمجل�س الت�رشيعي:
�أمني عام املجل�س الت�رشيعي الفتحاوي امل َّعني يعمل حاليا ً كرئي�س للمجل�س الت�رشيعي
بدل الرئي�س احلقيقي املنتخب د .عزيز الدويك املغيب قهرا ً عن مكتبه يف املجل�س ،وذلك
بعد اختطافه مع النواب الإ�سالميني من ِقبل االحتالل يف حزيران /يونيو  ،2006وما زال
مغيبا ً عن مكتبه حتى الآن (حزيران /يونيو  )2012بقرار من ال�سلطة التنفيذية .علما ً
�أن هذا الأمني العام املعني للمجل�س تر�شح لالنتخابات الت�رشيعية ،وخ�رس فيها خ�سارة
منكرة!!
وقد ّ
مت ا�ستحداث من�صب الأمانة العامة والأمني العام من قبل املجل�س الت�رشيعي
ال�سابق الذي كانت ت�سيطر عليه حركة فتح منذ �سنة  ،1996بعد االنتخابات الت�رشيعية
الثانية يف  ،2006/1/25التي فازت فيها احلركة الإ�سالمية ،ولكنهم ا�ستغلوا ثغرة يف
القانون ت�سمح للمجل�س ال�سابق باالنعقاد بعد �إجراء االنتخابات يف جل�سة وداعية
بروتوكولية �إىل �أن يتم �أداء اليمني الد�ستورية من قبل �أع�ضاء املجل�س اجلديد .فقبل �أدائنا
لهذه اليمني الد�ستورية عقد املجل�س ال�سابق ،ذو الغالبية الفتحاوية ،جل�سة ا�ستثنائية
�شاذة وغريبة وغري �أخالقية يف  ،2006/2/13واتخذوا خاللها قرارات خطرية وكبرية
هدفها و�ضع العراقيل �أمام النواب الإ�سالميني الفائزين يف املجل�س اجلديد.
ومن هذه القرارت ا�ستحداث من�صب الأمني العام للمجل�س ،16ثم قاموا بتغيري النظام
رس املجل�س
الداخلي للمجل�س ليتواءم مع هذا القرار ،ف�سحبوا معظم �صالحيات �أمني � ّ
الت�رشيعي املنتخب ،الذي �سيكون حتما ً من النواب الإ�سالميني ،و�أعطوها للأمني العام
 16ديوان املظامل ،التقرير ال�سنوي الثاين ع�رش� ،ص .43
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للمجل�س املعني من ال�سلطة التنفيذية واخلا�رس يف االنتخابات .وب�سبب اال�ستعجال يف
اتخاذ هذا القرار ،واال�ستعجال يف تغيري مواد الالئحة الداخلية للمجل�س لتتواءم مع هذا
القرار ،ح�صل تناق�ض عجيب ووا�ضح يف مواد هذه الالئحة ،والذي ما زال قائما ً حتى
هذه اللحظة.
وحني حاول املجل�س اجلديد املنتخب بعد �أدائه اليمني الد�ستورية �إلغاء تلك
القرارات ومعاجلة هذا اخللل الكبري ،ح�صلت م�شادات كالمية بني نواب حركة فتح
وبني هيئة املجل�س املنتخبة ،وا�ستمر املجل�س يعاين من تلك القرارات اجلائرة ،ويعاين
من �أعمال الأمني العام املعني وتدخالته ال�سافرة يف ك ّل �ش�ؤون املجل�س ،ومناكفاته مع
رس املجل�س املنتخب ،د .حممود الرحمي ،حتى توقف املجل�س عن عقد جل�ساته
�أمني � ّ
بعد اختطاف جميع النواب الإ�سالميني يف حزيران /يونيو � ،2006إثر �أ�رس اجلندي
الإ�رسائيلي جلعاد �شاليط.
وبعد ذلك ويف �أثناء غيابنا يف �سجون االحتالل رفع نواب حركة فتح دعوى ق�ضائية
للمحكمة العليا تطالب بتثبيت تلك القرارات الظاملة وتثبيت هذا الرجل يف مكانه يف املجل�س
ك�أمني عام معني من قبل ال�سلطة التنفيذية ،هذه ال�سلطة التي كان من املفرت�ض �أن حترتم
قانون ف�صل ال�سلطات فال تتدخل يف �ش�ؤون ال�سلطة الت�رشيعية بهذه الطريقة غري
الد�ستورية .ومع الأ�سف ا�ستجابت املحكمة العليا لطلب قائمة فتح يف جل�ستها املنعقدة
يف  ،2006/12/19و�أقرت جميع قرارات تلك اجلل�سة غري الأخالقية وغري الوطنية،17
م�ستغلة غياب الغالبية العظمى من النواب الإ�سالميني يف �سجون االحتالل ،الذين مل
يتمكنوا من القيام بواجبهم وحتقيق العدالة و�إعادة الأمور �إىل ن�صابها ،لت�شارك
ال�سلطة الق�ضائية هي الأخرى يف امل�ؤامرة على ال�سلطة الت�رشيعية اليتيمة واجلريحة
ب�سبب �إجراءات االحتالل و�إجراءات ال�سلطة التنفيذية!!
وحتى الآن (حزيران /يونيو  ,)2013يقوم هذا الرجل املعني (الأمني العام) بالتحكم
بجميع �ش�ؤون املجل�س الت�رشيعي ونوابه املنتخبني مبن فيهم رئي�س املجل�س نف�سه
د .عزيز الدويك ،وكلمته يف املجل�س هي النافذة ،ويتحكم مبكاتب النواب وم�ستحقات
املكاتب و�ش�ؤون املوظفني وغري ذلك .وقد �أقرت الهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان ب�أن
تعيني هذا الرجل �أحدث �إرباكا ً لعمل املجل�س الت�رشيعي وو�ضع العديد من العراقيل
 17املرجع نف�سه� ،ص  ,6املقدمة.
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الإدارية لهذا املجل�س ،وذكرت �أن غالبية املوظفني الإداريني يف املجل�س كانت تتبع لهذا
الرجل ،كونهم تابعني حلركتهم (حركة فتح) التي ميثلها يف املجل�س هذا الرجل ،ولي�س
رس املجل�س د .حممود الرحمي.18
لرئي�س املجل�س د .عزيز الدويك وال لأمني � ّ
وقد حدث �أن َج َّمد هذا الرجل امل�ستحقات املالية ملكاتب النواب الإ�سالميني يف ال�ضفة
الغربية خلم�سة �أ�شهر متتالية يف بداية �سنة  2010بعد خروجنا من �سجون االحتالل،
تعر�ضت فيه هذه املكاتب وموظفوها لأزمة مالية كبرية .كنا نظن �أن هذا التجميد عام لكل
نواب املجل�س مبن فيهم نواب حركة فتح كما كانوا يقولون لنا ،ولكننا عرفنا من خالل
طرقنا اخلا�صة �أن م�ستحقات مكاتب نواب حركة فتح مل تنقطع طوال هذه املدة ،وت�أكدنا
من ذلك .وكانت ف�ضيحة كبرية لهم ا�ضطروا بعدها لإعادة �رصف هذه امل�ستحقات.

 .6م�رسحية هزلية:
كان احلدث الأبرز الذي تعر�ضنا له يف فرتة الفلتان بعد االنتخابات الت�رشيعية
وخا�صة يف يوم الإثنني  ،2006/6/12الهجوم الذي �شنه رجال ملثمون وم�سلحون من
الأجهزة الأمنية وحتت مظلة كتائب �شهداء الأق�صى على مكتب النواب الإ�سالميني يف
عمارة الإ�رساء يف رام اهلل ،وقاموا ب�إطالق النار على النواب يف �أثناء خروجهم من املكتب،
واختطفوا النائب خليل الربعي ،واقتادوه مكبالً ومع�صوب العينني �إىل منطقة خالية،
و�رضبوه و�أهانوه ،وبقي هناك حتى فرتة مت�أخرة من الليل.
�أما باقي النواب وكنت معهم ،فقد احتمينا يف املكتب ومل جنر�ؤ على اخلروج ،حتى
جاء �أفراد من حر�س الرئا�سة “قوة  ”17بلبا�سهم الع�سكري ،وتظاهروا ب�أنهم جاءوا
حلمايتنا ،و�أخذونا �إىل مقر املقاطعة يف رام اهلل ،وهناك �أخربنا �أحد القادة الكبار �أنه
يتوقع �أن الفاعل هو فالن املعروف� ،أحد قادة �شهداء الأق�صى املطاردين ،و�أنه �سيعمل
على �إح�ضار النائب الربعي خالل ن�صف �ساعة ،ثم �أعادونا �إىل �شققنا ال�سكنية حتت
حرا�ستهم ،وعاد النائب الربعي بعد �أقل من �ساعة ،كما �أخربنا ذلك امل�س�ؤول ،ليخربنا
مبا ح�صل معه من �إهانات و�إذالل متعمد.
لكن امل�رسحية مل تظهر لنا �إال بعد اعتقالنا من قبل االحتالل ،فبعد �أكرث من �سنتني
على هذه احلادثة ،ويف �أثناء وجودي يف �سجن جمدو ،جاءين �أحد الزمالء الأ�رسى
18املرجع نف�سه� ،ص  ,43الهام�ش.
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من حركة فتح يعتذر �إيل ب�شدة ،ويقول� :ساحمني؟ فقلت له :ملاذا؟ قال :هل تذكر عندما
هوجمت �أنت والنواب الإ�سالميون و�أنتم يف عمارة الإ�رساء يف رام اهلل من قبل ملثمني؟
قلت :نعم .فقال� :أنا كنت واحدا ً منهم!! وحدثني بتفا�صيل ما حدث قائالً :نحن من
الأجهزة الأمنية ،ق�سمنا �أنف�سنا �إىل جمموعتني ،جمموعة تهاجمكم بلبا�س مدين وهم
ملثمون ،ثم ت�أتي القوة احلقيقية من حر�س الرئا�سة بلبا�سها الع�سكري لتظهر وك�أنها
املنقذ لكم ،وقال �إن الهدف من هذه احلركة هو �إي�صال ر�سالة معينة ،و�أن القرار بذلك جاء
من �شخ�صيات معروفة يف غزة .واعرتف ب�أن قائدهم يف ذلك هو ذلك القائد من �شهداء
الأق�صى الذي ذكره لنا امل�س�ؤول يف املقاطعة.
ونحن ن�شهد �أن �إعداد هذه امل�رسحية و�إنتاجها ومتثيلها و�إخراجها كان حمكما ً وعمالً
بارعا ً من الناحية الفنية ،ولكن هل هذه هي وظيفة الأجهزة الأمنية يف ال�ضفة الغربية،
يف ظ ّل الظروف التي حتياها حتت االحتالل؟ ويف ظ ّل االخرتاق الأمني الذي يعاين منه
�شعبنا؟ ويف ظ ّل هذا االنت�شار ال�رسطاين لال�ستيطان يف �أر�ضنا ومقد�ساتنا؟!
�إنه جزء من الفلتان الأمني املمنهج واملخطط له ب�إحكام ،الذي حتدثنا عنه مراراً،
والذي باتت �أهدافه وغاياته وا�ضحة للعيان .والذي ع�شناه وعا�شه �شعبنا مدة طويلة،
ومل ينته حتى بعد االنق�سام الفل�سطيني وبعد �أحداث غزة امل�ؤ�سفة ،وبعد ا�ستقرار
الأو�ضاع يف ال�ضفة ل�صالح حركة فتح وال�سلطة.
ملاذا ُ�س ِمح للحركة الإ�سالمية امل�شاركة يف االنتخابات؟
بعد احلديث عما �سبق من انتهاكات واعتداءات �ض ّد احلركة الإ�سالمية ونوابها
ووزرائها ،قد ي�س�أل �سائل عن ال�سبب الذي من �أجله �سمح القوم ب�إجراء هذه
االنتخابات �أ�صالً ،و�سمحوا مب�شاركة احلركة الإ�سالمية فيها بنزاهة و�إ�رشاف دويل
وحملي كاملني.
يبدو �أن القوم مل يتوقعوا فوز احلركة الإ�سالمية ،ومل ي�ضعوا يف ح�ساباتهم �أن
حت�صل احلركة الإ�سالمية على هذه الن�سبة الكبرية من الأ�صوات ،وظنوا �أنه حتى لو
ح�صلت احلركة الإ�سالمية على �أغلبية ب�سيطة ف�إنهم من خالل حتالفاتهم مع التيارات
الأخرى ،التي ت�سري يف ركاب حركة فتح ،لن تتمكن احلركة الإ�سالمية من ال�سيطرة على
املجل�س الت�رشيعي ،وبالتايل يتم مترير م�رشوع ال�سالم الذي كان �شبه جاهز للتوقيع لو
ح�صلت حركة فتح على الأكرثية يف هذا املجل�س ،وت�ستطيع احلركة الإ�سالمية بعدها �أن
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ت�صيح كمعار�ضة كما ت�شاء ،و�أن تكون �شاهد زور على هذا االتفاق ،فر�أي الأغلبية هو
الذي �سي�سيطر �أخريا ً على امل�شهد ال�سيا�سي الفل�سطيني.
ومما ي�ؤكد هذا التحليل ما قامت به مراكز الأبحاث والدرا�سات املوالية لل�سلطة
الفل�سطينية وحركة فتح نف�سها من ا�ستطالعات للر�أي قبيل االنتخابات؛ فقد ن�رشت
هذه املراكز نتائج بعيدة عن احلقيقة حيث �أعطت احلركة الإ�سالمية حوايل  %25فقط
من ت�أييد املواطنني ،فركن القوم لنتائج هذه اال�ستطالعات ومل يخ�شوا فوز احلركة
الإ�سالمية .وات�ضح الحقا ً خط�أ هذه اال�ستطالعات فقد كانت النتائج احلقيقية �أكرث من
 %60من �أع�ضاء املجل�س الت�رشيعي للحركة الإ�سالمية كما هو معلوم.
وقد حدث �أنه عندما طالب عدد من قيادات حركة فتح �إلغاء االنتخابات يف اليوم
الثاين من االنتخابات ،وقبل �إعالن النتائج الر�سمية ،رف�ض الرئي�س حممود عبا�س ذلك
بحجة �أن هذا م�ستحيل ،كما �أخربنا بذلك �أحد �أع�ضاء جلنة االنتخابات املركزية .فعندها
ُو ِ
�ض َعت اخلطة ال�شاملة ل�شل عمل املجل�س الت�رشيعي واحلكومة العا�رشة املنبثقة عنه
و�إ�سقاطهما يف غ�ضون ثالثة �شهور كما �رصحت به كوندوليزا راي�س وزيرة اخلارجية
الأمريكية ،فلما مل تفلح هذه اخلطة كانت اخلطة البديلة وهي �إ�سقاطها بالقوة ،وهي
اخلطة التي و�ضعها كيث دايتون  .Keith Daytonوهذا يعني �أنهم مل يتوقعوا �أبدا ً فوز
احلركة الإ�سالمية بهذه الن�سبة الكبرية ،و�أنهم �صدموا لهذه النتيجة التي مل يح�سبوا
ح�سابها مطلقاً ،ومل تخطر على بالهم .ولذلك �سمحوا مب�شاركة احلركة الإ�سالمية فيها
ليقولوا للعامل ب�أن ال�شعب الفل�سطيني بغالبيته مع امل�سرية ال�سلمية ومع االعرتاف بدولة
االحتالل ،ومع م�رشوع الت�سوية الذي ر�سموه .ولكن اهلل �سلّم.
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