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انتهاكات خطرية � ّضد النواب
الإ�سالميني ومكاتبهم قبل االعتقال
الأول ويف �أثنائه

انتهاكات خطرية � ّضد النواب الإ�سالميني ومكاتبهم

انتهاكات خطرية �ض ّد النواب الإ�سالميني
ومكاتبهم قبل االعتقال الأول ويف �أثنائه
مل ي�سلم �أحد من النواب الإ�سالميني يف ال�ضفة الغربية من املالحقة واالعتداء على
�أنف�سهم ومكاتبهم و�أوالدهم واملوظفني الذين يعملون معهم .بل و�صل الأمر �إىل �إطالق
النار عليهم و�إ�صابتهم بجراح على يد من �سموهم “كتائب �شهداء الأق�صى” ،كما حدث
مع النائب ال�شيخ حامد البيتاوي رحمه اهلل وغريه.
وقد نال النواب جميعا ً العديد من االنتهاكات واالعتداءات من قبل القوم ،تنوعت بني
حرق املكاتب النيابية ،ومالحقة املوظفني العاملني يف املكاتب واملرافقني للنواب ،وحماولة
�إل�صاق التهم اخلطرية بالنواب ون�رش الإ�شاعات الكاذبة عنهم ،وت�شويه �صورتهم،
ومالحقة �سياراتهم ،ومراقبة وحما�رصة منازلهم ومداهمتها ليالً ،واعتقال �أبنائهم،
وف�صل �أقاربهم من الوظائف احلكومية ،واحلرب ال�شاملة على الذين عملوا معهم يف
الدعاية االنتخابية .ومن ذلك ،احلرب ال�شاملة على امل�ساجد واملدار�س واجلامعات
وامل�ؤ�س�سات و�أن�صار احلركة الإ�سالمية بعد االنتخابات الت�رشيعية�...إلخ.

 .1حرق املكاتب النيابية:
يف غمرة الفلتان الأمني املمنهج يف ال�ضفة الغربية ،والتي بد�أت بعد االنتخابات
الت�رشيعية يف كانون الثاين /يناير  ،2006وكانت تهدف �إىل �إف�شال املجل�س الت�رشيعي
واحلكومة العا�رشة ،كانت الأحداث امل�ؤ�سفة التي ا�ستهدفت مقرات املجل�س الت�رشيعي
ومقر جمل�س الوزراء يف رام اهلل ،ومكاتب النواب الفرعية يف �شهر �آذار /مار�س .2006
فكان احلرق والتدمري و�إطالق النار والفو�ضى هي ال�سيا�سة املتبعة يف التعامل مع ك ّل ما
له �صلة باحلركة الإ�سالمية ونوابها ووزرائها وم�ؤ�س�ساتها .1وبعد �أحداث غزة امل�ؤ�سفة
يف حزيران /يونيو  ،2007حدثت اعتداءات �أخرى على هذه املكاتب �أ�شد و�أق�سى ،وذلك يف
�أثناء فرتة اختطاف النواب الإ�سالميني يف �سجون االحتالل:
� 1أقرت الهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان ب�أن عدد االعتداءات على الوزارات وامل�ؤ�س�سات العامة يف �سنة 2006
وحدها بلغت  273حالة ،انظر :املرجع نف�سه� ،ص .13
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ففي مدينة اخلليل قامت جمموعة من م�سلحي حركة فتح بحرق مكتب النواب
بالكامل يف �آخر �شهر حزيران /يونيو .2007
ويف نابل�س اقتحمت قوة م�سلحة املكتب الكائن يف عمارة العالول يف اليوم نف�سه،
وقامت ب�إحراقه بالكامل ومنع الإطفائية من �إخماد النريان.
ويف رام اهلل ّ
مت حرق مكتب النواب الإ�سالميني املوجود يف عمارة الإ�رساء يف التاريخ
نف�سه.
وكذلك اقتحموا منزل رئي�س املجل�س الت�رشيعي د .عزيز دويك يف رام اهلل و�أحرقوه.
وذلك يف �أثناء فرتة اختطافه من قبل االحتالل.
ويف ال�شهر نف�سه ّ
مت مداهمة مكتب النواب يف بيت حلم و�رسقة حمتوياته وحرقه
بالكامل.
ويف قلقيلية ّ
مت �إطالق النار على املكتب ليالً وحتطيم نوافذه يف �شهر �شباط/
فرباير .2010
ويف طوبا�س اقتحموا مكتب النائب خالد �أبو طو�س وعاثوا فيه ف�ساداً ،و�صادروا
جهاز احلا�سوب اخلا�ص باملكتب.
ويف ت�رشين الأول� /أكتوبر �سنة  2007داهموا مكتب النائب د .مرمي �صالح ،يف �أثناء
اعتقالها يف �سجون االحتالل ،وفت�شوه بدقة و�صادروا بع�ض حمتوياته ،وتكرر
االعتداء نف�سه على مكتبها بعد ذلك ب�أ�سبوعني.
وح�صلت �أمور م�شابهة لذلك ملعظم مكاتب النواب يف خمتلف املحافظات.
�إحراق مكتب �سلفيت النيابي كمثال:

مل ت�سلم حمافظة �سلفيت من تلك االعتداءات ،وتعر�ضت مكاتبنا الت�رشيعية فيها
ملا تعر�ضت له �سائر املكاتب يف ال�ضفة ،ففي الليلة نف�سها التي اختطف فيها النائب
خليل الربعي يف مدينة رام اهلل يف  ،2006/6/12كنت نائما ً يف �شقتنا امل�ست�أجرة يف
رام اهلل ،ويف متام ال�ساعة الواحدة والن�صف ليالً ات�صل بي مدير مكتبنا النيابي يف
�سلفيت ،و�أخربين �أن جمهولني ملثمني �أحرقوا املكتب كامالً بكل ما فيه .مل �أ�ستطع
النوم حتى الفجر ،ويف ال�صباح الباكر توجهت �إىل املكتب يف �سلفيت لأعاين احلدث.
ففوجئت مبا ر�أيت!!
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�أخربين حار�س العمارة �أن ملثمني �أخذوا منه مفتاح العمارة ،وك�رسوا باب املكتب،
ثم ر�شوا جميع غرفه وحمتوياته بجالون كبري من البنزين ،ثم �أ�شعلوا فيه النار ،ف�أتت
النريان على جميع مكونات املكتب و�أثاثه وحولته �إىل رماد ،وتفتتت اجلدران والأر�ضيات
من �شدة احلراراة ،وت�أثر املبنى كله من النار ،وهو مبنى حديث البناء ،وكانت اخل�سائر
كبرية ماديا ً ومعنوياً ،وا�ضطر املجل�س الت�رشيعي يف رام اهلل �أن يدفع � 50ألف دوالر
لرتميم املبنى فقط� ،أما الأثاث والأجهزة وامللفات املهمة الأخرى فال ميكن تعوي�ضها.
ويف يوم اجلمعة التايل خطبت يف م�سجد �سلفيت الكبري ،وتكلمت يف خطبتي عما حدث
للمكتب ،وقلت� :إن م�شكلتنا مع االحتالل ولي�ست مع �أنف�سنا ،و�أننا جميعا ً م�ستهدفون،
و�أن امل�ستفيد الوحيد من هذا التخريب هو االحتالل ،ثم �إن حرق امل�ؤ�س�سات العامة
وتخريبها هو خ�سارة لنا جميعاً ،لأننا بحاجة ما�سة �إىل ك ّل دينار يف ظ ّل هذا احل�صار
الذي فر�ضه علينا االحتالل واملجتمع الدويل كله ...وبعد ال�صالة قام �أحد قادة الأجهزة
الأمنية الكبار وفاج�أ اجلميع بكالم يربر فيه ما حدث من حرق املكتب ،وهي �إ�شارة
وا�ضحة لتبني امل�س�ؤولية عما حدث.
مل يكتف القوم بهذا العمل ،فبعد عدة �أيام من هذا االعتداء الآثم ،قام فريق �آخر من
القوم مبحاولة حرق مكتبنا النيابي الثاين يف بلدة بديا ،ولكن يقظة الأخوة هناك منعتهم
من تنفيذ ذلك ،فاكتفى القوم ب�إلقاء زجاجات حارقة على �شبابيك املكتب اخلارجية و�أدى
ذلك �إىل حرق �شباك املكتب ،وبع�ض الأثاث القريب من ذلك ال�شباك ،وهو املكتب نف�سه
الذي �أحرقوه بالكامل يف يوم  2007/6/14يف �أثناء وجودنا يف �سجون االحتالل ،لتتكرر
اجلرمية ال�شنعاء نف�سها ،دون اعتبار لوطن �أو دين �أو �أخالق.
وبعد ترميم مبنى املكتب يف �سلفيت و�إعادة ت�أثيثه من جديد على ح�ساب النواب
اخلا�ص ،قام الفريق نف�سه ب�رسقة حمتوياته مرة �أخرى يف جنح الظالم ،و�شهد �أحد
الأ�صدقاء �أنه ر�أى بع�ضا ً من ذلك الأثاث يف بيت �أحدهم.

 .2اعتداءات على مدراء املكاتب النيابية:
تعر�ض مدراء وموظفو املكاتب النيابية يف جميع حمافظات ال�ضفة الغربية منذ
تعيينهم وحتى هذه اللحظة النتهاكات خطرية على يد الأجهزة الأمنية ،لي�س ل�سبب �إال
ل َع َملهم مع النواب الإ�سالميني .والهدف من هذه احلملة الظاملة هي حملهم على ترك
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العمل مع النواب ،و�إبقاء النواب وحدهم دون � ّأي م�ساعد �أو مرافق �أو م�ست�شار ،والهدف
هو �إف�شال ه�ؤالء النواب يف عملهم النيابي ،وبالتايل بقاء القوم وحدهم على ر�أ�س ال�سلطة
دون منازع �أو �رشيك.
مدير مكتب د .عزيز دويك:
مل ي�سلم من هذه االنتهاكات �أحد من مدراء وموظفي املكاتب الفرعية يف املحافظات،
حتى مدير مكتب د .عزيز دويك رئي�س املجل�س الت�رشيعي ،الذي تعر�ض لالعتقال
واالختطاف مرات عديدة على يد هذه الأجهزة الأمنية ،يحدثنا الأ�ستاذ بهاء فرح مدير
مكتب د .عزيز دويك عن هذه االنتهاكات فيقول:
•

•
•
•

•
•
•

يف � ،2006/12/15أي قبل االنق�سام بني ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،قامت الأجهزة
الأمنية بقمع م�سرية يف ذكرى انطالقة حركة حما�س ،وتعر�ضت يف حينها لل�رضب
مما �أدى �إىل �إ�صابتي بنزيف داخلي يف الكتف والظهر ،كما تعر�ضت جلرح يف حاجب
عيني اليمنى ّ
مت قطبه بثالث غرز.
بعد االنق�سام ،يف حزيران /يونيو ّ ،2007
مت وقفي عن العمل كمدير ملكتب د .عزيز
دويك ،و�صدر قرار الوقف ب�أثر رجعي من بداية �آذار /مار�س .2007
يف �آب� /أغ�سط�س ،2007كان �أول ا�ستدعاء يل للتحقيق من قبل جهاز الأمن الوقائي.
يف ّ ,2008/1/18
مت اعتقايل من قبل جهاز املخابرات بعد ا�ستدعائي للمقابلة،
و�أم�ضيت يف التحقيق �أ�سبوعني ،وتعر�ضت خالل �أول يوم من االعتقال لل�رضب
وال�شبح والإهانات ،كما ّ
مت منعي من النوم ،وما زلت �أعاين حتى اليوم من �آالم يف
رجلي اليمنى ب�سبب التعذيب .وا�ستمر اعتقايل بعد ذلك حتى بداية �شهر �أيلول/
�سبتمرب .2008
يف ني�سان� /أبريل  ,2009ا�ستدعيت للتحقيق لدى جهاز املخابرات ،و ّ
مت احتجازي ليلة
ثم �أفرج عني.
مت اختطايف من قبل جهاز الأمن الوقائي يف �أثناء مغادرتي العمل ،و ّ
يف ّ ,2009/8/18
مت
احتجازي حتى  2009/9/3تعر�ضت خاللها لل�شبح لأكرث من مرة.
يف ّ ،2009/9/28
مت اعتقايل لدى جهاز الأمن الوقائي بعد ا�ستدعائي للمقابلة ،و�أفرج
عني يف .2009/10/25
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• يف  ,2010/2/26اعتقلت لدى االحتالل و ّ
مت حتويلي �إىل مركز حتقيق امل�سكوبية,
�أم�ضيت فيه �أربعني يوماً ،ثم نقلت �إىل �سجن عوفر ،و�أفرج عني يف  2010/5/27بكفالة
مالية قدرها � 15ألف �شيكل (حوايل  3,900دوالراً) ،وما زلت �أح�رض جل�سات حماكمة
يف املحاكم الع�سكرية لالحتالل حتى اليوم .وخالل االعتقال ّ
مت م�صادرة جهاز
حا�سوب نقال  Laptopخا�ص بي ،وثالثة �أجهزة حممول ،و�أوراق و�صور.
• يف ّ ,2010/7/23
مت اعتقايل لدى جهاز الأمن الوقائي ،واحتجزت حتى ،2012/8/16
و�أفرج عني بقرار من املحكمة بكفالة مالية قدرها � 3آالف دينار �أردين (حوايل
 2,126دوالراً).
• يف  ,2012/9/19حا�رصت قوة من الأمن الوقائي منزيل ومنزل والدي العتقايل ،و ّ
مت
اعتقايل يف اليوم التايل و�أفرج عني يف .2012/9/23
وهناك الع�رشات من اال�ستدعاءات الأخرى غري هذه االعتداءات تعر�ضت لها بعد
االنق�سام ،وكان التحقيق معي فيها عن عملي كمدير ملكتب د .عزيز دويك ،وحماولة
ثنيي عن العمل مع الدكتور بطرق و�أ�ساليب خمتلفة ،وحماولة جتنيدي للعمل معهم.
كما مل ي�سلم من هذه احلملة الظاملة � ّأي موظف من موظفي مكاتب النواب ،ومنهم
موظفو مكتب رام اهلل للنواب الإ�سالميني الذين تعر�ضوا جميعا ً ملثل ما تعر�ض له
مدير مكتب د .عزيز �أو �أكرث ،حتى مرا�سل املكتب الأخ عبد اهلل غامن الذي يقدم ال�ضيافة
للزوار وال�ضيوف مل ي�سلم هو الآخر من هذه احلملة ،وتعر�ض لالعتقال واال�ستدعاء
مرات عديدة يف حماولة لثنيه عن العمل مع النواب .ولكنهم جميعا ً �صربوا وثبتوا �أمام
هذه اجلرائم ،وكان ل�صربهم وثباتهم دور كبري يف بقاء املكاتب النيابية مفتوحة �أمام
املواطنني ،جزاهم اهلل ك ّل خري.
مدير مكتب �سلفيت النيابي:
منذ افتتاح مكتب املجل�س الت�رشيعي يف �سلفيت ا�ستلم �إدارة هذا املكتب عدة �أ�شخا�ص
تعر�ضوا جميعا ً لإجرام االحتالل وانتهاكاته ،و�إجرام الأجهزة الأمنية الفل�سطينية ب�شكل
كبري ومتوا�صل ،وات�ضح ذلك من خالل �سيا�سات هذه الأجهزة القائمة على تبادل
الأدوار وتكاملها مع جي�ش االحتالل .فقد ّ
مت اعتقال �أول مدير للمكتب ،الأ�ستاذ �إبراهيم
ما�ضي ،حيث ق�ضى ثالث �سنوات يف االعتقال الإداري يف �سجون االحتالل ،و�أكرث من
�سنة يف �سجون ال�سلطة الفل�سطينية ،مما ا�ضطره لعدم العودة �إىل �إدارة املكتب .ثم قامت
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الأجهزة الأمنية يف ال�سلطة باعتقال املدير الآخر ال�شيخ حممد علقم الذي ا�ستلم �إدارة
املكتب يف �أ�صعب الظروف يف �أوا�سط �سنة  ،2007وتعر�ض هو الآخر لأ�صناف التنكيل
والتعذيب على يد الأجهزة الأمنية الفل�سطينية ،وبقيت ت�ستدعيه وتعتقله وتع ّر�ضه
للتعذيب لفرتات متقطعة.
ثم ا�ستلم �إدارة املكتب الأ�ستاذ ع ّز الدين الفتا�ش �أبو ن�ضال يف  .2008/8/14علما ً �أن
�أبا ن�ضال عمل �سابقا ً مديرا ً ملجل�س اخلدمات امل�شرتك يف �سلفيت ،ومن�سقا ً مل�شاريع مكتب
التعاون البلجيكي ،ثم ا�ستقال والتحق بوزارة احلكم املحلي كمدير عام ملكتب الوزير،
وعمل �أي�ضا ً مديرا ً عاما ً لل�ش�ؤون الإدارية .وبعد �أحداث غزة �سنة ّ 2007
مت ف�صله من
الوزارة مبر�سوم رئا�سي وبطريقة غري قانونية ،مما جعله حما�رصا ً يف رزقه وقوت
عياله ،حتى ّ
مت تعيينه مديرا ً ملكتب �سلفيت النيابي.
ظهر للجميع وب�شكل وا�ضح ن�شاط هذا املكتب النيابي يف �سلفيت ،والذي مل َي ُرق
للأجهزة الأمنية الفل�سطينية وجي�ش االحتالل ،مما جعله معر�ضا ً لال�ستهداف من
كليهما ،فلم يكتف القوم بحرق هذا املكتب النيابي و�رسقة حمتوياته واعتقال مدرائه
وموظفيه وتعذيبهم كما �سبق بيانه ،فبعد �إعادة ت�أهيل املبنى بد�أت امل�ضايقات واملالحقات
للموظفني يف املكتب ،ولكل ال�ضيوف الذين يدخلونه �أو يراجعونه ،ب�أ�ساليب وو�سائل
متعددة .وا�ستمروا يف ا�ستهداف هذا املكتب وانتهاك ح�صانته التي �أقرها القانون
الأ�سا�سي الفل�سطيني حتى هذه اللحظة.
وفيما يلي بع�ض �ألوان هذا اال�ستهداف وهذه االنتهاكات:
•	اعتقال واحتجاز مدير املكتب ع ّز الدين الفتا�ش يف الزنازين ولفرتات متقطعة،
م�ستغلني بذلك معاناته من مر�ض نادر وخطري يف القلب وحاجته �إىل العالج
الكيماوي لتمييع الدم ،و�أحيانا ً كانوا يعر�ضونه لل�شبح على الكر�سي يف الزنازين،
دون مراعاة لو�ضعه ال�صحي ال�صعب ،ومكث يف زنازينهم �أحيانا ً  18يوما ً
متوا�صلة ،وح�صل له ب�سبب ذلك نزيف دموي يف �أكتافه ب�سبب ال�شبح على
الكر�سي .ثم تناوبت الأجهزة الأمنية على ا�ستدعائه واحتجازه فمرة عند الوقائي
ومرة عند املخابرات ومرة عند اال�ستخبارات .وبالرغم من ك ّل هذا� ،أ�رص �أبو ن�ضال
على التحدي وعلى حقه يف البقاء يف العمل واال�ستمرار يف تقدمي اخلدمات للنواب
والعمل النيابي املتاح وتقدمي اخلدمات للمظلومني و�أ�صحاب ال�شكاوى من �أمثاله
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يف املحافظة ،خا�صة املف�صولني من العمل واملعتقلني ال�سيا�سيني وذوي احلاجة
وغريهم من مواطني املحافظة ،من خالل �إي�صال �شكواهم ومعاناتهم للإعالم
وللم�ؤ�س�سات احلقوقية والدولية.
• تلفيق التهم للمدير لإجباره على اال�ستقالة والتخلي عن �إدارة املكتب .وقالوها له
�رصيحة� :إنك �إن تركت العمل يف مكتب الت�رشيعي فلن يجد نواب املحافظة من يعمل
معهم يف حمافظة �سلفيت جميعها .ولذلك ا�ستمروا مبالحقته ومراقبته طوال الوقت،
وو�صل الأمر �إىل اتهامه بتبيي�ض الأموال ،وت�أمني امل�ساعدات والرواتب للمف�صولني
واملحتاجني واملعتقلني ال�سيا�سيني الذين ّ
مت قطع خم�ص�صاتهم من قبل حكومة �سالم
فيا�ض ...وغريها الكثري من التهم التي ال جمال لذكرها بالتف�صيل.
• عندما يئ�س القوم من �إجبار املدير على اال�ستقالة ونظرا ً حلالته ال�صحية ،جل�أت
الأجهزة الأمنية �إىل ا�ستدعاء املدير يوميا ً وملدة  26يوما ً متتاليا ً �إىل مقراتها ،ففي
�أيار /مايو  ،2010ويف �أثناء التح�ضري لالنتخابات املحلية ،والتي ّ
مت �إلغا�ؤها يف حينه،
قام جهاز الأمن الوقائي باعتقال الع�رشات من م�ؤيدي و�أع�ضاء املجال�س املحلية
الذين �شاركوا يف فعاليات احلركة الإ�سالمية يف االنتخابات ال�سابقة ،ومن بينهم
مدير مكتبنا �أبو ن�ضال ،وذلك من �أجل منعهم من الت�أثري يف نتائج االنتخابات املنوي
�إجرا�ؤها ،حماي ًة ملر�شحي وقوائم حركة فتح .وطوال هذه املدة كانوا يحتجزونه
يوميا ً من ال�ساعة الثامنة �صباحا ً وحتى �ساعات امل�ساء املت�أخرة.
ويف �شهر ني�سان� /أبريل ّ ،2012
مت ا�ستدعا�ؤه واحتجازه بالطريقة نف�سها وملدة
 23يوما ً متتالياً ،ولكن هذه املرة من قبل جهاز املخابرات .و ّ
مت التحقيق معه حول
�أمور تخ�ص احل�صانة الربملانية وحول الأ�شخا�ص الذين يتقدمون ب�شكاوى للمجل�س
الت�رشيعي� ،أو يطلبون امل�ساعدة� ،أو ا�سرتجاع رواتب املف�صولني عن العمل واملعتقلني
ال�سيا�سيني ،وغريها من الق�ضايا .وطلبوا منه ب�رصيح العبارة ب�أن يوقف ن�شاطه يف
املكتب ،قائلني“ :انظب يف بيتك �أح�سن لك”.
وكذلك ّ
مت اعتقال هذا املدير م�سبقاً ،يف كانون الأول /دي�سمرب  ،2012لدى خمابرات
رام اهلل بدعوى �أنه معتقل على ذمة املحافظ ،وق�ضى �أكرث من  36يوما ً يف االحتجاز
والتحقيق حول الق�ضايا نف�سها التي تخ�ص احل�صانة الربملانية ،وتقدمي العون
للم�شتكني واملف�صولني من وظائفهم واملت�رضرين من قبل احلكومة يف رام اهلل.
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وحني ف�شل ه�ؤالء يف حتقيق هدفهم باحل�صول على معلومات جتعلهم قادرين من
خاللها على الإ�ساءة للنواب والعمل النيابي ،ا�ستمرت الأجهزة الأمنية با�ستدعاءاتها
لهذا ملدير ،وباحتجازه يف ك ّل مرة يف ظروف مزرية وبدون دواء� ،إىل �أن ُي ْف َرج عنه
بتو�صية من اللجنة الطبية اخلا�صة يف الأجهزة الأمنية ،والتي كانت تو�صي دائما ً
بعدم �صالحية هذا الرجل لالحتجاز.
• مل تكتف الأجهزة الأمنية الفل�سطينية مبعاقبة مدير املكتب �شخ�صياً ،فقد تعر�ض
ابنه الأكرب ن�ضال بالرغم من �صغر �سنه لال�ستدعاء عدة مرات .كما تعر�ضت
زوجته �أم ن�ضال �أي�ضا ً للعقاب واالعتداء ،والتي كانت تعمل مديرة ملدر�سة بنات بديا
الأ�سا�سية ،فعاقبوها بنقلها �إىل مدر�سة قرية االبتدائية ،وهي قرية �صغرية نائية ال
ت�صل �إليها يف ك ّل يوم �إال ب�شق الأنف�س ،علما ً �أنها من �سكان مدينة �سلفيت وهي �أم
ل�ستة �أطفال ،وكان من حقها االنتقال �إىل مدينة �سلفيت قريبا ً من �أهلها وعائلتها.
وقد عرف عن هذه املديرة �أنها من �أجنح املديرات يف املحافظة ب�شهادة اجلميع ،مبن
فيهم م�س�ؤولو مديرية الرتبية والتعليم يف املحافظة ،وهي حتمل درجة املاج�ستري
والعديد من ال�شهادات واجلوائز ،و�شاركت يف عدة دورات وور�ش عمل بع�ضها على
امل�ستوى الدويل .وكانت �أي�ضا ً رئي�سة جمعية جذور االجتماعية فرع �سلفيت قبل
�إغالقها من قبل الأجهزة الأمنية .ومل يكن لهذه الإجراءات ما يربرها �سوى ال�ضغط
على زوجها لرتك عمله مع النواب الإ�سالميني.
• وبالعودة �إىل �سيا�سة تبادل الأدوار وتكاملها مع جي�ش االحتالل فقد قامت قوات
االحتالل باعتقال املدير يف نهاية �شهر كانون الثاين /يناير  2011ومداهمة املكتب
النيابي ،و�صادرت احلوا�سيب وامللفات املالية وملفات �أخرى ،واحتجزت املدير يف
الزنازين �أكرث من �شهر ،وحققت معه حول ملفات تخ�ص العمل النيابي والنواب،
وذلك من �أجل انتزاع اعرتافات والبحث عن �أدلة لتربير متديد الأحكام الإدارية للنواب
يف حينه .كما عمد االحتالل �إىل اعتقال ولده الأكرب ليلة  ،2012/5/23قبل يوم واحد
من موعد مناق�شة م�رشوع تخرجه من جامعة النجاح .وما زال معتقالً يف �سجون
االحتالل حتى الآن ،ووجهوا له عدة تهم ،منها ملفات لتهم َت َ�سلَّ َمها االحتالل من
الأجهزة الأمنية الفل�سطينية ،على الرغم من �أن هذه التهم ح�صلت معه قبل �أن يكمل
�س ّن الـ  15من عمره.
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و�أخريا ً ح�صل ما توقعناه حني قام جي�ش االحتالل قبيل الإفراج عني ،يف ليلة
 ،2012/6/27مبداهمة منزل املدير للمرة الثالثة ،وم�صادرة احلوا�سيب ال�شخ�صية من
املنزل ،واقتحام املكتب يف ال�ساعة نف�سها وم�صادرة امللفات املالية و�أجهزة احلا�سوب،
و�أبلغوا املدير ب�أن املكتب مغلق بقرار ع�سكري ،وممنوع عليك �أنت ود .نا�رص ممار�سة
العمل يف مكتب �سلفيت نهائياً ،وهددوا ب�أنكم �إن عدمت للعمل وفتحتم املكتب ف�سوف يتم
اعتقالكم فوراً ،وطالبوه بعدم النقا�ش �أو املماطلة يف تنفيذ هذا القرار.
لقد كان لإ�رصار �أخينا �أبي ن�ضال و�إ�رصار باقي املدراء واملوظفني الآخرين يف املكاتب
النيابية على العمل مع النواب الإ�سالميني ،بالرغم من ك ّل الأذى واال�ستهداف الذي
حلقهم� ،أثر �إيجابي يف �إبقاء هذه املكاتب النيابية مفتوحة �أمام املواطنني ،وقلل كثريا ً من
خطورة ا�سرتاتيجية االحتالل والأجهزة الأمنية الهادفة ل�شل عمل املجل�س الت�رشيعي
ونوابه ،وعرقلة ن�شاطهم االجتماعي والإعالمي والقانوين ،بعد عرقلة عملهم الت�رشيعي
والرقابي.
وبعد ي�أ�س القوم من �إغالق املكتب يف �سلفيت من خالل ال�ضغط على مديره ،ن ّف�سوا
عداءهم بالالفتة التي على باب املكتب ،املكتوب عليها �أ�سماء نواب حمافظة �سلفيت،
فكانوا ي�أتون بالليل فينزعونها من مكانها ،وعندما تو�ضع الفتة بديلة ي�أتون �إليها
فينزعونها ثانية ،وهكذا لأكرث من خم�س مرات حتى و�ضعنا ورقة عادية بدل احلديدية
�أو البال�ستيكية ،فيئ�سوا وتركوها.
حتدث ك ّل هذه االعتداءات على املكاتب النيابية ومدرائها على الرغم من �أن القانون
مينح هذه املكاتب ح�صانة برملانية ،فال يجوز لل�سلطة التنفيذية التعر�ض لها ب�أي �شكل
من الأ�شكال ،كما ين�ص القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني .لكن يبدو �أن هناك �رشطا ً �رسياً،
غري مكتوب ،لهذا القانون ي�شرتط �أن ال تكون هذه املكاتب لنواب �إ�سالميني حتى ي�ستحق
تلك احل�صانة!!
مع التذكري ب�أن ما حدث ملدير مكتبنا يف �سلفيت ومدير مكتب د .عزيز الدويك قد حدث
مثله �أو �أكرث منه مع معظم مدراء وموظفي املكاتب النيابية يف جميع املحافظات ،والتي
ي�صعب ا�ستق�صا�ؤها يف مثل هذه الدرا�سة ،و�إمنا ذكرنا ما حدث مع الأخوين كمثال
ومنوذج ملا ح�صل يف باقي املكاتب .علما ً �أن هذه االعتداءات على مدراء املكاتب مل تتوقف
حتى هذه اللحظة (.)2012/6/25
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� .3آلة ت�صوير (كامريا) على باب املكتب:
مل تتوقف االعتداءات واملالحقات ملكاتب النواب وموظفيها وك ّل من يدخلها �أو
يتوا�صل معها .فقد جاءنا مرة �أحد الأ�صدقاء لزيارتنا يف مكتب نواب �سلفيت لالطمئنان
علينا وال�سالم علينا ،ومكث عندنا وقتا ً ق�صريا ً ثم ذهب .ويف اليوم التايل ا�ستدعاه جهاز
املخابرات الفل�سطيني وحققوا معه عن تلك الزيارة .ويف �أثناء وجوده عندهم ،ر�أى
�صورة له وهو يدخل من باب املكتب ،وال�صورة م�أخوذة من ال�سقف ،وحني �أخربنا عن
تلك ال�صورة حاولنا جاهدين البحث عن الكامريا التي التقطت تلك ال�صورة حول بوابة
املكتب ،فلم نعرث لها على �أثر ،فال ندري هل ّ
مت �إزالتها �أم �أنها كانت من النوع ال�صغري
احلجم جدا ً (النينو تكنولوجي) بحيث مل ن�ستطع ر�ؤيتها ،والتي ت�ستخدمها �أجهزة
املخابرات العاملية �ض ّد خ�صومها اخلطرين .وال ندري هل نحن من ذلك النوع اخلطري
من اخل�صوم حتى ن�ستحق �أن ي�ستخدموا معنا مثل هذه الأ�ساليب اال�ستخبارية؟! وك�أن
جمتمعنا لي�س فيه من ي�ستحق مثل هذه الأ�ساليب عدا نواب ال�شعب ومكاتبهم وموظفيهم
و�أ�صدقائهم؟!
وقد تكررت مثل هذه احلادثة مع النائب حممد الطل حني و�ضعت كامريات لت�صوير
من يدخل مكتب النائب �أو يخرج منه ،وتقوم بعد ذلك باعتقاله وا�ستجوابه حتى ولو
دخل املكتب ب�شكل عر�ضي.
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