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حرب �شاملة على احلركة الإ�سالمية و�أن�صارها
بعد �أحداث غزة �سنة 2007
كان عداء القوم على احلركة الإ�سالمية ونوابها و�أن�صارها ،وخا�صة العاملني
يف الدعاية االنتخابية ملر�شحي التغيري والإ�صالح الإ�سالمية ،بل والذين انتخبوهم،
عدا ًء كبريا ً ظ ّل مكبوتا ً يف �صدورهم ينتظر اللحظة املنا�سبة للتنفي�س ،حتى ح�صلت
الأحداث امل�ؤ�سفة يف غزة يف �شهر متوز /يوليو  ،2007فكانت الفر�صة التي انتظروها
طويالً لين ّف�سوا عن هذا العداء املكبوت .فكانت املالحقة املتوا�صلة واالعتقاالت
اجلماعية والتعذيب بكل الأ�ساليب والو�سائل املمنوعة واملحرمة وفق القوانني الدولية
حي وك ّل بيت وك ّل �إن�سان كان له
والفل�سطينية ،وو�صلت هذه احلرب ال�شاملة �إىل ك ّل ّ
� ّأي �صلة باحلركة الإ�سالمية.
�أما ال�سيا�سات التي اعتمدتها ال�سلطة الفل�سطينية والأجهزة الأمنية يف حربها ال�شاملة
يف هذه املرحلة والتي توا�صلت بعد ذلك ومل تتوقف حتى كتابة هذه الدرا�سة فكانت
كالتايل:
.1

.2

.3

.4
.5

�سيا�سة االعتقال واالختطاف للمواطنني باجلملة ،ثم التعذيب ب�أ�ساليب مبالغ فيها
وو�سائل ال �إن�سانية ،دون ذنب �أو تهمة حقيقية لهم ،ثم عر�ضهم على حماكم ع�سكرية
هزلية غري قانونية.
التن�سيق الأمني املبا�رش وامليداين ،وتبادل املعلومات وامللفات مع االحتالل .و�سيا�سة
تبادل وتكامل الأدوار مع هذا االحتالل ،فال�شخ�ص الذي ي�شكل اعتقاله مثالً حرجا ً
�أو �رضرا ً لل�سلطة الفل�سطينية يقوم جي�ش االحتالل باعتقاله ...وهكذا.
تلفيق التهم اخلطرية بالنواب الإ�سالميني وهيئات مكاتبهم ،وعزلهم ورفع الغطاء
االجتماعي وال�شعبي وامل�ؤ�س�ساتي عنهم ،ومنعهم من التوا�صل مع ال�شعب والتفاعل
مع ق�ضاياه ،لإثبات عدم م�صداقية ه�ؤالء النواب يف خدمة �شعبهم وق�ضيته العادلة.
عدم ال�سماح للحركة الإ�سالمية و�أن�صارها من ممار�سة �أعمالهم والقيام بواجباتهم
جتاه �أمتهم ومنع انخراطهم مع اجلماهري �أو الت�أثري فيهم.
�سيا�سة الإغالق واحلرق واال�ستيالء على ك ّل امل�ؤ�س�سات واجلمعيات التابعة للحركة
الإ�سالمية.
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� .6سيا�سة الف�صل الوظيفي وترقني قيود موظفي الأجهزة الأمنية من املتعاطفني مع
احلركة الإ�سالمية وقطع امل�ساعدات عنهم ،وتعميم “القائمة ال�سوداء” لن�شطاء
احلركة الإ�سالمية ملنع توظيفهم.
� .7سيا�سة االبتزاز والتلفيق والتالعب باملواطنني و�إرادتهم وانتمائهم ،وحماولة
جتنيدهم خلدمة الأهداف ال�شاذة التي و�ضعوها� ،أو تعبئة ا�ستمارات الع�ضوية
حلركة فتح ،حتى و�صل الأمر �إىل حماولة �إ�سقاط بع�ض �أفراد احلركة الإ�سالمية من
�أجل �إجبارهم على العمل معهم ك ُم ْخ ِبين من داخل �صفوف احلركة ،متاما ً كما يفعل
االحتالل.
وفيما يلي بيان وتف�صيل لبع�ض هذه ال�سيا�سات والإجراءات التي قامت بها
ال�سلطة الفل�سطينية والأجهزة الأمنية التابعة لها يف هذه املرحلة اخلطرية ،والتي
ت�شكل قمة اال�ستهداف واالنتهاكات التي ح�صلت بعد االنتخابات الت�رشيعية وحتى
الآن (حزيران /يونيو :)2013

 .1اختطاف وتعذيب وانتهاكات باجلملة:
ما �إن بد�أت �أحداث غزة امل�ؤ�سفة يف حزيران /يونيو  ،2007حتى بد�أت احلرب ال�شاملة
واملتوا�صلة على �أبناء و�أن�صار احلركة الإ�سالمية كما ذكرنا .وتوا�صلت هذه احلملة بعد
ذلك ومل تتوقف حتى هذه اللحظة ،و�شملت االعتقال واالختطاف والتعذيب ال�شديد
للآالف منهم ،1و�سادت �أجواء الرعب واخلوف ك ّل املواطنني يف ال�ضفة الغربية ،حتى �أن
معظم الذين ت�رضروا وانتهكت حقوقهم ب�سبب هذه احلملة مل يجر�ؤوا على جمرد رفع
ال�شكاوى للم�ؤ�س�سات احلقوقية الر�سمية.
فقد �سجلت “الهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان” مثالً ،وهي هيئة تابعة لل�سلطة،
� 125شكوى فقط باالعتقال التع�سفي يف ال�ضفة الغربية �سنة  .22007ويف �سنة 2008
 1ي�ؤكد �شعوان جبارين ،مدير م�ؤ�س�سة احلق حلقوق الإن�سان� ،أنه منذ حزيران /يونيو  2007حتى نهاية
�سنة  ،2010دخل �سجون ال�سلطة الفل�سطينية �أكرث من ع�رشة �آالف مواطن ي�شتبه بت�أييدهم حلركة حما�س ،مل
يحاكم منهم �إال مئات ،معظم تهمهم حيازة �سالح غري م�رشوع .انظر :بنيامني بارت ،مرجع �سابق� ،ص .242
 2انظر :الهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان (ديوان املظامل) ،و�ضع حقوق الإن�سان يف مناطق ال�سلطة الوطنية
الفل�سطينية :التقرير ال�سنوي الثالث ع�رش  1كانون ثاين  31- 2007كانون �أول ( 2007رام اهلل :الهيئة
الفل�سطينية امل�ستقلة حلقوق املواطن )ديوان املظامل(� ،)2008 ،ص .91
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�سجلت � 324شكوى فقط .3ويف �سنة  2009تلقت الهيئة � 720شكوى� .4أما يف �سنة 2010

فقد ارتفع الرقم �إىل حوايل � 1,559شكوى باالعتقال ال�سيا�سي التع�سفي .5مع مالحظة
�أنه يف �سنة  2007و�سنة  2008كان عدد حاالت االعتقال ال�سيا�سي التع�سفي �أكرث منه يف
�سنتي  2009و ،2010ولكن اخلوف ق ّل نوعا ً ما يف �سنة  ,2010مما �شجع ال�ضحايا فيها
على التجر�ؤ على رفع ال�شكاوى للهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان وغريها من امل�ؤ�س�سات.
علماً� ,أن هناك �أ�ضعاف هذه الأعداد ممن ّ
مت اعتقالهم بهذه الطريقة وتعذيبهم خالل
هذه ال�سنوات مل يتوجهوا بال�شكوى للهيئة امل�ستقلة �أو لغريها من امل�ؤ�س�سات ،وما
زلنا حتى الآن (حزيران /يونيو  )2013نكت�شف العديد من حاالت االعتقال والتعذيب
واال�ستهداف للمواطنني يف تلك املرحلة ,والتي مل توثق ومل ت�صل تفا�صيلها �إىل
امل�ؤ�س�سات احلقوقية ب�سبب خوف �أ�صحابها من بط�ش الأجهزة الأمنية التي مار�ست
هذه االنتهاكات.
علما ً �أنه مل يكن هناك � ّأي �سبب �أو داع لكل هذه احلمالت واجلرائم يف ال�ضفة الغربية,
�سوى االنتقام ممن كانوا �سبب هزمية القوم يف االنتخابات الت�رشيعية واملحلية الأخرية.
فقد ثبت �أن معظم التحقيق مع ه�ؤالء كان حول االنتخابات وامل�شاركة فيها ب�أي نوع من
امل�شاركة .ولي�س هناك �سبب �آخر لكل هذه اجلرائم واالنتهاكات يف ال�ضفة الغربية التي
كانت بعيدة عن جمريات الأحداث يف غزة ب�شكل عام .ومل ي�سجل يف ال�ضفة الغربية � ّأي
حدث ي�ستدعي ك ّل هذه اجلرائم.
جاءت ك ّل هذه الإجراءات العدوانية بعد �إعالن الرئي�س حلالة الطوارئ يف منت�صف
حزيران /يونيو  ،2007وبعد �صدور املرا�سيم الرئا�سية التي لها قوة القانون ،والتي هي

 3انظر :الهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان (ديوان املظامل) ،و�ضع حقوق الإن�سان يف مناطق ال�سلطة الوطنية
الفل�سطينية :التقرير ال�سنوي الرابع ع�رش  1كانون ثاين  31-2008كانون �أول ( 2008رام اهلل :الهيئة
الفل�سطينية امل�ستقلة حلقوق املواطن )ديوان املظامل(� ،)2009،ص .66
 4انظر :الهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان (ديوان املظامل) ،و�ضع حقوق الإن�سان يف مناطق ال�سلطة الوطنية
الفل�سطينية :التقرير ال�سنوي اخلام�س ع�رش  1كانون ثاين  31- 2009كانون �أول ( 2009رام اهلل :الهيئة
الفل�سطينية امل�ستقلة حلقوق املواطن )ديوان املظامل(� ،)2010 ،ص 98؛ وانظر :م�ؤ�س�سة ال�ضمري لرعاية الأ�سري
وحقوق الإن�سان ،التقرير الإداري ال�سنوي ( 2010رام اهلل :م�ؤ�س�سة ال�ضمري لرعاية الأ�سري وحقوق الإن�سان،
� ،)2011ص .37
 5انظر :الهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان (ديوان املظامل) ،و�ضع حقوق الإن�سان يف مناطق ال�سلطة الوطنية
الفل�سطينية :التقرير ال�سنوي ال�ساد�س ع�رش  1كانون ثاين  31-2010كانون �أول ( 2010رام اهلل :الهيئة
الفل�سطينية امل�ستقلة حلقوق املواطن )ديوان املظامل(� ،)2011 ،ص 76؛ وانظر :م�ؤ�س�سة ال�ضمري لرعاية الأ�سري
وحقوق الإن�سان ،مرجع �سابق� ،ص .37

85

الدميوقراطية الزائفة واحل�صانة امل�سلوبة
يف احلقيقة خارجة عن القانون ،6يف �أواخر حزيران /يونيو  ،2007والقا�ضية بحظر ما
�سماه الرئي�س :امللي�شيات امل�سلحة والت�شكيالت الع�سكرية و�شبه الع�سكرية ،وتو�سيع
اخت�صا�ص الق�ضاء الع�سكري ،واعتبار القوة التنفيذية وملي�شيات حما�س خارجة عن
القانون.7
فكانت هذه احلملة العدوانية الظاملة عامة و�شاملة وبلغت ك ّل مدينة وك ّل قرية وك ّل
حي وك ّل زنقة وك ّل بيت يف ال�ضفة الغربية .حيث با�رشت �أجهزة الأمن الفل�سطينية ،كما
تقول الهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان ،بحملة اعتقاالت ومداهمات �شملت املئات من
�أن�صار حركة حما�س ،دون اتباع الإجراءات القانونية ودون مذكرة توقيف من جهة
االخت�صا�ص� ،أو دون تقدمي الئحة اتهام� ،أو توجيه اتهامات باطلة �أو غري جدية ...و ّ
مت
افتتاح �سجون ع�سكرية جديدة يف حمافظة جنني �أوالً ثم يف باقي املحافظات ،و�أعادت فتح
�سجن جنيد يف مدينة نابل�س ليكون مركزا ً للتحقيق لأجهزة الأمن الوقائي واملخابرات
واال�ستخبارات.8
حمافظة �سلفيت مثاالً:
يف حمافظة �سلفيت ال�صغرية مثالً بد�أت احلرب ال�شاملة على جميع �أن�صار احلركة
الإ�سالمية ،وخا�صة العاملني يف الدعاية االنتخابية يف جميع قرى وبلدات املحافظة ،وهم
معروفون لديهم بالتف�صيل ،ويعرفون ماذا فعل ك ّل واحد منهم ،فقد تبني �أنهم احتفظوا
بكل املعلومات وال�صور والوثائق عن الدعاية االنتخابية ومن قام بها ،بل ومن غلب على
ظنهم �أنه انتخب قائمة ومر�شحي التغيري والإ�صالح الإ�سالمية� ،أو حتى الذين عربوا
عن فرحتهم بفوز املر�شحني الإ�سالميني �أو �شاركوا يف مهرجانات الفوز بعد االنتخابات.
 6تن�ص املادة  43من القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني �أن “لرئي�س ال�سلطة الفل�سطينية يف حاالت ال�رضورة التي ال
حتتمل الت�أخري يف غري �أدوار انعقاد املجل�س الت�رشيعي� ،إ�صدار قرارات لها قوة القانون ،ويجب عر�ضها على
املجل�س الت�رشيعي يف �أول جل�سة يعقدها بعد �صدور هذه القرارات ،و�إال زال ما كان لها من قوة القانون ،و�إذا
عر�ضت على املجل�س الت�رشيعي على النحو ال�سابق ومل يقرها زال ما يكون لها من قوة القانون” .وقد �أقرت
م�ؤ�س�سة ال�ضمري لرعاية الأ�سري وحقوق الإن�سان �أن معظم قرارات الرئي�س وفق هذا القانون مل يكن لها ما
يربرها ،ومل يتوفر فيها �رشط “ال�رضورة التي ال حتتمل الت�أخري” كما ين�ص القانون الأ�سا�سي .انظر :م�ؤ�س�سة
ال�ضمري لرعاية الأ�سري وحقوق الإن�سان ،مرجع �سابق� ،ص  36و.39
 7انظر تفا�صيل هذه املرا�سيم يف �صحيفة الوقائع الفل�سطينية ،ديوان الفتوى والت�رشيع ،ال�سلطة الوطنية
الفل�سطينية ،القرارات � ،29–10سنة 2007؛ وديوان املظامل ،التقرير ال�سنوي الثالث ع�رش� ،ص .15
 8انظر :ديوان املظامل ،التقرير ال�سنوي الثالث ع�رش� ،ص .99
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فكانت العقوبات لهم جميعا ً �شديدة وعنيفة ،بعيدة عن الأخالق وعن الوطنية وعن
الدين وعن مبادئ حقوق الإن�سان .معظمهم ّ
مت اعتقالهم بطريقة وح�شية ،وعذبوهم يف
الزنازين مبا ي�شيب منه الولدان :علّقوهم باحلبال كاخلراف يف �أ�سقف الزنازين بطريقة
عجيبة ،فكانوا يقيدون الواحد منهم بيديه خلف ظهره ،ثم يربطون يديه بحبل �إىل �سقف
الزنزانة ،ويرفعونه ببكرة حتى ترتفع �أقدامه عن االر�ض فتنخلع �أكتافه .وبع�ضهم يعلق
من رجليه �إىل �سقف الزنزانة ،وهو مقيد الأيدي والأرجل ل�ساعات طويلة ،حتى يتجمع
الدم يف وجهه وعينيه ،وبع�ضهم كان يفقد الوعي يف �أثناء هذه الأ�ساليب الهمجية.
ويف حاالت �أخرى كانوا يلقون الواحد منهم يف زنزانة لي�س فيها �شيء ،ويرتكونه
�أ�سبوعا ً �أو �أ�سبوعني يف ف�صل ال�شتاء دون فرا�ش �أو �أغطية �أو � ّأي �شيء .و�أحيانا ً ميل�ؤون
�أر�ض الزنزانة باملاء طوال هذه املدة .هذا عدا عن ال�شتائم ب�ألفاظ قبيحة ووقحة ،والتلفظ
ب�ألفاظ الكفر والف�سق ...وكذلك ال�رضب املربح واجللد بالع�صي و�أ�سالك الكهرباء
والربابي�ش .كما قاموا بتعرية بع�ض املواطنني تعرية تامة يف زنازين التحقيق.
وثبت �أن بع�ض ه�ؤالء املعتقلني تعر�ضوا ملحاوالت اغت�صاب ،والذي �سبب لهم �أزمات
نف�سية حادة ،كما حدث مع الأخوين م.م و�أ.م عندنا يف حمافظة �سلفيت يف مقر املخابرات
يف  ،2010/4/12دون ذنب اقرتفاه ،ودون جرمية ارتكباها .وعند انت�شار اخلرب يف و�سائل
الإعالم ا ّد َع ْوا �أن ذلك ح�صل ب�سبب جتاوزات فردية قام بها بع�ض املحققني ،ثم �أطلقوا
�رساح هذين الأخوين دون �أن تثبت �ضدهما � ّأي جرمية �أو � ّأي خمالفة قانونية ،بل �إن
ك ّل من عرفهما من �أهل بلدهما ي�شهد لهما بالطيبة والتدين والأخالق العالية واملعاملة
احل�سنة مع جميع النا�س.
ومن ذلك �أي�ضا ً حلق اللحى للم�شايخ رغما ً عنهم با�ستخدام القوة ،كما ح�صل مع
ال�شيخ ح�سام حرب (�أبو ح�سان) يف زنازين الأمن الوقائي يف �سلفيت ،على الرغم من
علمهم ب�أنه من رجال الدين والإ�صالح املعروفني على م�ستوى املحافظة ،وهو يعمل �إمام
م�سجد منذ �سنوات طويلة ،وتعر�ض لالعتقال وال�سجن على يد االحتالل مرات عديدة،
وهو الآن (حزيران /يونيو  )2013معتقل �إداريا ً يف �سجن النقب ال�صحراوي .ولكن عند
ه�ؤالء القوم ال فرق عندهم بني كبري �أو �صغري وبني رجل �أو امر�أة وبني عامل �أو جاهل.
حتى �أ�ساتذة اجلامعات وعمداء الكليات تعر�ضوا لهذه الو�سائل والأ�ساليب الهمجية
نف�سها يف ق�ص�ص يندى لها جبني الإن�سانية.
87

الدميوقراطية الزائفة واحل�صانة امل�سلوبة
�شهداء حتت التعذيب:
ومن املعلوم �أن بع�ض املواطنني ا�ست�شهدوا من �شدة التعذيب ،من �أمثال :جمد
الربغوثي ،وحممد احلاج ،وهيثم عمرو ،وفادي حمادنة .وا ّدعى القوم بعد ذلك �أنهم
انتحروا يف الزنازين!! وقد اعرتفت م�ؤ�س�سة ال�ضمري حلقوق الإن�سان �أنه:
مل تتم حماكمة � ّأي من العنا�رص الأمنية املتورطة يف هذه اجلرائم �أمام
الق�ضاء الفل�سطيني ،بل على العك�س من هذا ،فقد متت تربئة  5من �أفراد جهاز
املخابرات العامة يف مدينة اخلليل من تهمة الت�سبب بوفاة املواطن
(هيثم عمرو) يف حزيران  2009يف حمكمة خا�صة ع�سكرية لعدم توفر الأدلة،
على الرغم من وجود تقارير موثقة و�إفادات جمعتها بع�ض امل�ؤ�س�سات
املوثوقة تفيد بوقوع جرمية التعذيب.9

�أ�ساليب التعذيب يف �أقبية التحقيق:
وفيما يلي بع�ض الأ�ساليب والو�سائل التي ا�ستخدمت على نطاق وا�سع يف مقار
الأجهزة الأمنية يف ال�ضفة الغربية �ض ّد املعتقلني ال�سيا�سيني يف هذه املرحلة ،والتي ذكرها
عدد من املعتقلني بعد الإفراج عنهم من �سجون ال�سلطة ،و�أكدتها “الهيئة امل�ستقلة حلقوق
الإن�سان” و“م�ؤ�س�سة ال�ضمري حلقوق الإن�سان” 10نذكرها باخت�صار على �شكل عناوين،
ومن �أراد التفا�صيل فلينظر �إىل الوثائق واملالحق يف �آخر هذا الكتاب:
�أ .التعذيب اجل�سدي:
•	ال�شبح بالأ�شكال املختلفة (مب�شاركة طبيب).
• و�ضع الكي�س يف الر�أ�س.
• �ش ّد الكلب�شات.
• الفلقة.
•	احلرمان من النوم.
	9انظر :ديوان املظامل ،التقرير ال�سنوي ال�ساد�س ع�رش� ،ص .40
	10انظر :ديوان املظامل ،التقرير ال�سنوي الثالث ع�رش� ،ص 80 -78؛ وديوان املظامل ،التقرير ال�سنوي
الرابع ع�رش� ،ص 54 -51؛ وديوان املظامل ،التقرير ال�سنوي اخلام�س ع�رش� ،ص  68 -29و 83 -81؛
وديوان املظامل ،التقرير ال�سنوي ال�ساد�س ع�رش� ،ص  30و  35؛ وم�ؤ�س�سة ال�ضمري لرعاية الأ�سري
وحقوق الإن�سان ،مرجع �سابق� ،ص .61
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• �سكب املاء البارد على اجل�سد.
• �إ�صدار �أ�صوات مزعجة.
•	ال�رضب ال�شديد بالهراوات و�أعقاب البنادق وكوابل الكهرباء والربابيج ،وبالأيدي
والأرجل.
• �رضب الر�أ�س باحلائط.
•	احلرمان من املاء يف ال�صيف.
•	احلرمان من الذهاب �إىل احلمام.
• �سحب الفر�شة من الزنزانة.
• عدم تلقي العالج الطبي الالزم واحلرمان من الطبيب.
ب .التعذيب النف�سي:
و�سب الدين.
• �شتم الذات الإلهية و�شتم الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم
ّ
•	التهديد �أحيانا ً بالقتل �أو بال�رضب ال�شديد �أو باالعتداء على الأهل.
�سب املعتقل و�شتمه ب�ألفاظ بذيئة مع الإهانة وال�رصاخ.
•
ّ
• �سماع تعذيب الآخرين.
•	العزل االنفرادي.
•	احلرمان من اال�ستحمام.
•	احلرمان من التوا�صل مع الأهل �أو املحامي.
ج .انتهاك احلرية ال�شخ�صية:
•	ال�س�ؤال عن االنتخابات الت�رشيعية والبلدية والطالبية وملن �ص ّوت فيها .وهي ق�ضية
�شائعة وم�ستمرة حتى الآن (حزيران /يونيو .)2013
• متابعة املعتقلني املفرج عنهم الذين يدلون بت�رصيحات لو�سائل الإعالم �أو امل�ؤ�س�سات
احلقوقية ،ومعاقبتهم على ذلك.
• عدم مراعاة القانون الفل�سطيني؛ مثل االتهام بتبيي�ض الأموال ملن يتلقى م�ساعدة
�إن�سانية من م�ؤ�س�سات اجتماعية وخريية.
د .انتهاك احلرمة الوطنية:
• �سبب االعتقال :اخللفية الوطنية لكل من �شارك يف � ّأي عمل مناه�ض لالحتالل.
•	ال�سب وال�شتم للقادة ال�سيا�سيني والرموز الوطنيني.
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•	ال�س�ؤال عن �أن�شطة مقاومة لالحتالل.
•	ال�س�ؤال عن �أ�سباب ال�سجن لدى االحتالل.
•	اتهام بع�ض املعتقلني بالعمالة ،ثم تثبت املحكمة العليا براءتهم.
•	االعتقال فور بلوغ احلاجز الع�سكري ال�صهيوين بعد مغادرة املعتقل ال�سجون
الإ�رسائيلية.
• عر�ض املعتقلني املدنيني على حماكم ع�سكرية واحلكم عليهم ب�أحكام ع�سكرية خمالفة
للقانون الفل�سطيني ،وعدم احرتام قرارات حمكمة العدل العليا.
جمريات التحقيق مع املعتقلني ال�سيا�سيني:
بع�ض ه�ؤالء كان ُيح ّقق معهم حول تنظيم حركة حما�س ،وعن ال�سالح ،وعن نقل
الأموال وتبيي�ضها ،ولكن معظمهم كان يحقق معهم عن دورهم يف االنتخابات الت�رشيعية
�أو البلدية ،ويقولون للواحد منهم� :إنك فعلت كذا وكذا ،وعلقت �إعالن دعائي (بو�سرت)
يف مكان كذا ،وكتبت �شعار كذا ،وا�ستقبلت املر�شح الإ�سالمي الفالين يف بيتك يوم كذا،
ووزعت الإعالنات والرايات اخل�رضاء�...،إلخ.
كثري من ه�ؤالء مل يكونوا يوما ً منتمني حلركة حما�س ،ومل يكن لهم � ّأي عالقة
تنظيمية باحلركة ،و�إمنا كانوا مواطنني عاديني ي�ؤيدون الفكرة الإ�سالمية وامل�رشوع
ال�سيا�سي الإ�سالمي ،وعاطفتهم مع املر�شحني الإ�سالميني� ،أو كانوا من �أقرباء
املر�شحني الإ�سالميني .وهذا حقّ لكل مواطن ح�سب القانون الفل�سطيني ،ولكنه العداء
الذي ملأ قلوب القوم ب�سبب فوز احلركة الإ�سالمية الذي مل يتوقعوه ،وب�سبب تلك
التعبئة ال�شاذة وغ�سيل الدماغ الذي مار�سوه مع ه�ؤالء الأفراد خا�صة من الأجهزة
الأمنية ،يف دورات التدريب التي حتدث عنها اجلرنال كيث دايتون يف حما�رضته
ال�شهرية يف معهد وا�شنطن ل�سيا�سة ال�رشق الأو�سط بعنوان “�صناعة الفل�سطيني
اجلديد” يف برنامج ندوة �سوريف  SOREFحول �سيا�سة ال�رشق الأو�سط� ،أمام
جتمع لكبار اليهود وال�سا�سة الأمريكيني ،والتي اعرتف فيها ب�أنه جنح يف �إيجاد جيل
جديد من رجال الأمن الفل�سطينيني الذين يعتمد عليهم يف تثبيت الأمن يف املناطق
الفل�سطينية .11
ن�ص هذه املحا�رضة يف :حم�سن �صالح ووائل �سعد ،الوثائق الفل�سطينية ل�سنة ( 2009بريوت:
 11انظر ّ
مركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�شارات� ،)2012 ،ص .339 -330
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كنت طوال هذه املدة �أ�سريا ً يف �سجون االحتالل مع زمالئي النواب والوزراء ،حتى
�شهر �أيلول� /سبتمرب  .2009ومل �أكن �أعلم بحجم هذه احلرب ال�شاملة على �إخواين.
وعندما �أفرج عني هالني ما �سمعت وما ر�أيت من ق�ص�ص وانتهاكات واعتداءات من
قبل جميع من �أعرفهم وبع�ض من ال �أعرفهم يف جميع قرى وبلدات املحافظة ممن
عبوا عن فرحتهم
عملوا يف الدعاية االنتخابية� ،أو انتخبوا املر�شحني الإ�سالميني� ،أو ّ
بفوز احلركة الإ�سالمية� ،أو �ساعدوا احلركة الإ�سالمية ب�أي نوع من امل�ساعدة يف هذه
االنتخابات.
لقد �أح�صينا يف حمافظة �سلفيت وحدها ،وهي من �أ�صغر حمافظات الوطن ،املئات من
ه�ؤالء الذين عوقبوا عقوبات �شديدة ب�سبب ممار�ستهم حلقهم االنتخابي يف االنتخابات
ال�سابقة .فمعظم من ّ
مت اعتقالهم وتعذيبهم� ،أو ا�ستدعا�ؤهم� ،أو ف�صلهم من وظائفهم� ،أو
حرمانهم من الوظيفة� ،أو حرمانهم من ح�سن ال�سلوك ،كان ب�سبب عملهم يف االنتخابات
الت�رشيعية واملحلية ال�سابقة مع كتلة التغيري والإ�صالح .وهذه الق�ضية �أ�صبحت معروفة
يف حمافظتنا لل�صغري والكبري ،وهذه العقوبات متوا�صلة ومل تتوقف حتى كتابة هذه
ال�سطور ،ويعاين املواطنون ب�سببها �أ�شد املعاناة ،فكل مواطن يتم اعتقاله �أو ا�ستدعا�ؤه
(حتى حلظة كتابة هذه الدرا�سة) من �أن�صار احلركة الإ�سالمية يكون التحقيق معه مركزا ً
يف الأ�سا�س على االنتخابات الت�رشيعية ودوره فيها ،وملاذا عملت مع التغيري والإ�صالح،
ومن الذي عمل معك ...ونحو ذلك.
هل هذه هي الدميوقراطية التي تغنّى بها ه�ؤالء؟ وهل هذه هي احل�صانة
الربملانية التي ي ّدعون احرتامها ومراعاتها؟! لقد انقلبت املوازين عندنا وحتكمت
الأقلية ب�ش�ؤون الأكرثية ،و�أذاقتها و�أن�صارها �سوء العذاب ،مبا مل ن َر �أمثاله �إال يف
الع�صور الو�سطى �أو عند �أ�شد الدكتاتوريات تطرفا ً يف العامل� ،أو عند الدول املتخلفة
التي ما زالت تعي�ش يف ع�صور الظالم .فهل حقا ً �أن ه�ؤالء ميثلون احللم الفل�سطيني
الذي متناه �شعبنا منذ عقود طويلة؟! وهل حقا ً هذه ال�سلطة �سلطة حقيقية حترتم
�سيادة القانون؟! وكيف �سيكون �ش�أنها و�سلوكها لو زال االحتالل عن �أر�ضنا،
و�أ�صبح لها دولة حقيقية؟!
وبعد ذلك ي�أتي فريق من القوم ليزعم �أن احلل مل�شكلة االنق�سام الفل�سطيني هو
عقد انتخابات ت�رشيعية ورئا�سية جديدة ،وك�أن هذه االنتخابات ع�صا ً �سحرية حلل ك ّل
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م�شكالت الوطن!! وك�أننا مل جنرب االنتخابات ،ومل ن َر �أنها مل حتل وحدها � ّأي م�شكلة
بل فاقمتها!! فما هي هذه االنتخابات� ،إذا كان الناخب �أو الذي يعمل يف الدعاية االنتخابية
فيها لطرف معني يعلم �أنه �سيعاقب على ذلك �أ�شد العقوبات ولو بعد �سنوات طويلة.
وكذلك فقد ّ
مت �إجبار الآالف من ه�ؤالء يف �أثناء اعتقالهم يف زنازين الوقائي واملخابرات
واال�ستخبارات على التوقيع على تعهد بعدم العمل يف الدعاية االنتخابية للحركة
الإ�سالمية يف االنتخابات القادمة!! �ألي�س هذا تزويرا ً م�سبقا ً لهذه االنتخابات قبل
�إجرائها؟!

 .2حماكم ع�سكرية هزلية:
والأدهى من ك ّل ما �سبق� ،أنهم عر�ضوا الكثري من ه�ؤالء املعتقلني ال�سيا�سيني على
حماكم ع�سكرية هزلية ،خالفا ً ملا ين�ص عليه القانون الفل�سطيني والقوانني الدولية .وقد
�أكدت الهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان �أن عر�ض ه�ؤالء على املحاكم الع�سكرية خمالف
للقانون الأ�سا�سي الفل�سطيني ،و�أثبتت زيف ادعاء الناطقني با�سم الأجهزة الأمنية �أن
ه�ؤالء املعتقلني اعتقلوا على خلفية �أمنية ولي�س �سيا�سية ،وقالت �أن احتجازهم ُيع ُّد
احتجازا ً تع�سفيا ً ال مربر له ،و�أن هذا االحتجاز �صدر يف ظ ّل غياب اجلهات الرقابية،
خا�صة املجل�س الت�رشيعي والنيابة العامة �صاحبة االخت�صا�ص ،و�أقرت بوجود التعذيب
يف �أقبية التحقيق.12
و�أقرت كذلك ب�أن كثريا ً من املحتجزين مل ُيبَلَّغوا مبعلومات كافية عن �أ�سباب
وحرِم الكثري من املحتجزين من االت�صال بالعامل اخلارجي لفرتات طويلة
احتجازهمُ ،
مبا يف ذلك حقهم يف االت�صال بالأهل �أو باملحامي ،كما مل ُيعر�ض العديد منهم ولفرتات
طويلة على اجلهات الق�ضائية املخت�صة وزادت ظروف احتجاز الأ�شخا�ص ق�سوة ،ومن
ذلك تعر�ض العديد منهم للتعذيب و�إ�ساءة املعاملة.13
واعرتفت جميع م�ؤ�س�سات حقوق الإن�سان ب�أن الكثريين من املعتقلني ال�سيا�سيني،
عند جهازي الأمن الوقائي واملخابرات ب�شكل خا�ص ،مل ُي ْع َر�ضوا على الق�ضاء املدين
 12انظر :ديوان املظامل ،التقرير ال�سنوي الثالث ع�رش� ،ص  50و91؛ وديوان املظامل ،التقرير ال�سنوي اخلام�س
ع�رش� ،ص  28و.105
 13املرجع نف�سه.
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�صاحب ال�صالحية ،و�أنه ّ
مت توقيفهم ملدد ت�صل �إىل �ستة �شهور دون حماكمة على ذمة
النيابة الع�سكرية ،و�أقرت ب�أن الق�ضاء الع�سكري يفتقد متاما ً ملقومات الق�ضاء الطبيعي،
لأنه جزء من ال�سلطة التنفيذية ،وجميع ق�ضاته يخ�ضعون �إىل قانون اخلدمة يف قوى
الأمن ل�سنة .142005
وحني تقرر املحكمة العليا الفل�سطينية براءة بع�ض ه�ؤالء وتو�صي بوجوب �إخالء
�سبيلهم ف�إن الأجهزة الأمنية يف �أحيان كثرية مل حترتم هذه القرارات �أو ماطلت يف
تنفيذها� .أو احتالت عليها من خالل قيام جهاز �أمني �آخر باعتقال من ّ
مت الإفراج عنه
من قبل املحكمة العليا� ،أو توجيه تهمة �أخرى له .وقد �أح�صت الهيئة امل�ستقلة �أكرث من
 181انتهاكا ً يف �سنة  2010وحدها ،حول �صدور قرارات من املحاكم الفل�سطينية ،ومل
تقم ال�سلطة التنفيذية بتنفيذ تلك القرارات يف حينه.15
وقد حدث �أن �أ�صدرت املحكمة العليا الفل�سطينية يف �سنة  2009قرارا ً يق�ضي ب�أن
توقيف املدنيني على ذمة هيئة الق�ضاء الع�سكري بهذه ال�صورة �أمر خمالف للقانون
الأ�سا�سي الفل�سطيني ،وقانون الإجراءات اجلزائية الفل�سطينية ،و�أن التوقيفات يف هذه
احلاالت باطلة والغية ،وت�ضمنت �أمرا ً بالإفراج الفوري عن املحتجزين� .إال �أن هيئة
الق�ضاء الع�سكري ا�ستمرت ب�إ�صدار �أوامر االعتقال للأجهزة الأمنية ،مما ي�شكل تعديا ً
�رصيحا ً على القانون وعلى حقوق وحريات املواطن.16
وقد ر�صدت الهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان وم�ؤ�س�سة ال�ضمري حلقوق الإن�سان
مماطلة من الأجهزة الأمنية و�سجلت العديد من ال�شكاوى تفيد بامتناع جهازي الأمن
الوقائي واملخابرات خا�صة عن تنفيذ قرارات حمكمة العدل العليا ،واعتربت �أن هذه
الأجهزة جتاوزت ك ّل ح ّد ممكن من �صالحياتهما ،ومتاديا ب�شكل ملحوظ يف خمالفة
القانون ...فقد ن�صت املادة  106من القانون الأ�سا�سي على �أن “الأحكام الق�ضائية واجبة
التنفيذ ،واالمتناع عن تنفيذها �أو تعطيل تنفيذها على � ّأي نحو يعاقب عليها باحلب�س
 14انظر :ديوان املظامل ،التقرير ال�سنوي الرابع ع�رش� ،ص 85-80؛ وم�ؤ�س�سة ال�ضمري لرعاية الأ�سري وحقوق
الإن�سان ،مرجع �سابق� ،ص .37
 15انظر :ديوان املظامل ،التقرير ال�سنوي اخلام�س ع�رش� ،ص  28و121؛ وديوان املظامل ،التقرير ال�سنوي
الثالث ع�رش� ،ص 94؛ وديوان املظامل ،التقرير ال�سنوي ال�ساد�س ع�رش� ،ص  31و 79و89؛ وم�ؤ�س�سة
ال�ضمري لرعاية الأ�سري وحقوق الإن�سان ،مرجع �سابق� ،ص .36
 16انظر :ديوان املظامل ،التقرير ال�سنوي الرابع ع�رش� ،ص  ،16و ، 79و85؛ وديوان املظامل ،التقرير ال�سنوي
اخلام�س ع�رش� ،ص .107
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والعزل من الوظيفة .17”...وقد نقل الكاتب ال�شهري يف �صحيفة لوموند الفرن�سية بنيامني
بارت �أن  %20فقط من الأحكام التي �أ�صدرتها حماكم رام اهلل �سنة ّ 2008
مت تنفيذها
عمليا ً .18واعرتفت العديد من امل�ؤ�س�سات احلقوقية ب�أنه مل تتخذ � ّأي �إجراءات عقابية �أو
تدابري ملحا�سبة الأفراد الذين قاموا ب�إ�ساءة املعاملة والتعذيب داخل مراكز االحتجاز،
على الرغم من وجود مئات ال�شكاوى عن حاالت التعذيب و�سوء املعاملة يف مقرات
اجلهازين الوقائي واملخابرات .19وعلى الرغم من معرفة اجلميع ب�أ�سماء ه�ؤالء الع�ساكر
وبلداتهم.
ومن العجيب �أن الأجهزة الأمنية و�ضعت خل�سة كامريات رقابة داخل قاعات املحكمة
العليا الفل�سطينية ملراقبة ما يجري فيها ،مع ما متثله هذه الكامريات من تدخل �سافر
من قبل ال�سلطة التنفيذية بال�سلطة الق�ضائية ،وما ميكن �أن ت�ؤثر على حرية الق�ضاة يف
�إ�صدار قراراتهم.20
وقد �أعلن القا�ضي عي�سى �أبو �رشار ،رئي�س جمل�س الق�ضاء الأعلى ،يف ،2008/12/23
عن وجود تدخالت و�ضغوطات متار�س بحق الق�ضاء الفل�سطيني من قبل ال�سلطة
التنفيذية .21وت�شري التقارير والدرا�سات �إىل �أن  %54من الق�ضاة يق ّرون بتعر�ضهم
لل�ضغوط من قبل الأجهزة الأمنية ...مما ي�شكل م�ؤ�رشا ً خطريا ً على ا�ستقاللية القا�ضي
وحياديته.22
يحدث ك ّل ذلك يف ال�سلطة الق�ضائية على الرغم من �أن حكومة �سالم فيا�ض و�ضعت
لها عنوانا ً من �أول يوم لها بعد ت�شكيلها�“ :أنها ترتكز على �أ�سا�س �إر�ساء مبد�أ �سيادة
القانون واحرتام �أركانه” كما �رصح �سالم فيا�ض عندما عر�ض حكومته على الرئي�س،
بدالً من عر�ضها على املجل�س الت�رشيعي �صاحب االخت�صا�ص بهذا ال�ش�أن ،كما ين�ص
القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني.
 17انظر :ديوان املظامل ،التقرير ال�سنوي الرابع ع�رش� ،ص  .87وم�ؤ�س�سة ال�ضمري لرعاية الأ�سري وحقوق
الإن�سان ،مرجع �سابق� ،ص  36و.37
 18بنيامني بارت ،مرجع �سابق� ،ص .109
 19انظر :ديوان املظامل ،التقرير ال�سنوي الرابع ع�رش� ،ص  62و.201
 20املرجع نف�سه� ،ص  29 ،12و.105
 21املرجع نف�سه� ،ص .100
 22انظر :ديوان املظامل ،التقرير ال�سنوي ال�ساد�س ع�رش� ،ص .91
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 .3الف�صل من الوظيفة ومنع التوظيف:
وكذلك قامت ال�سلطة الفل�سطينية والأجهزة الأمنية بف�صل معظم �أن�صار احلركة
الإ�سالمية والذين عملوا يف الدعاية االنتخابية من وظيفتهم العمومية ،خا�صة الذين مل
يكونوا مثبتني يف وزارة املالية� ،أو الذين كان تعيينهم من قبل احلكومة العا�رشة املنبثقة
عن املجل�س الت�رشيعي املنتخب ،و�أح�صينا يف مكاتب الت�رشيعي يف خمتلف املحافظات من
ه�ؤالء �أكرث من �ألف موظف ّ
مت ف�صلهم من امل�ؤ�س�سات احلكومية ومن الأجهزة الأمنية،
وهناك �آخرون كثريون من املف�صولني مل يجر�ؤوا على االت�صال بنا (كنواب) و�إخبارنا
عن ف�صلهم خوفا ً من بط�ش الأجهزة الأمنية.
فمن ه�ؤالء على �سبيل املثال �ضابط يف املخابرات العامة برتبة نقيب من �أبناء عمومتي
ّ
مت ف�صله من اجلهاز بعد �أكرث من ع�رش �سنوات من اخلدمة ،ب�سبب م�ساعدة ب�سيطة
قدمها لتعليق �صور للمر�شح الإ�سالمي د .نا�رص عبد اجلواد على �رشفة منزل والده
يف القرية يف �أثناء الدعاية االنتخابية ،وب�سبب ح�ضوره ملهرجان الفوز بعد ذلك!! وحني
حاول تو�سيط بع�ض امل�س�ؤولني الكبار يف ال�سلطة لإعادته �إىل وظيفته رف�ضوا ذلك ب�شدة،
وقالوا له ب�رصيح العبارة :لو كنت جا�سو�سا ً لليهود لكان �أ�سهل علينا �إعادتك من و�ضعك
احلايل ب�سبب هذه التهم املوجهة �إليك!!
و�أما املوظفون املدنيون �إن كانوا مثبتني يف وزارة املالية ،ومل ي�ستطيعوا ف�صلهم،
فقد نقلوهم �إىل �أماكن عمل بعيدة عن �سكنهم وبعيدا ً عن التجمعات ال�سكانية الكبرية.
فمثالً يف قريتَ ْي كوبر ورمون يف حمافظة رام اهلل يف ك ّل واحدة منهما مدير مدر�سة
من القرية نف�سها حم�سوب على احلركة الإ�سالمية ،وكالهما على كر�سي الإدارة منذ
�سنني طويلة ،مل ي�ستطيعوا ف�صلهما من الوظيفة ،ولكن فوجئ ك ّل واحد منهما بكتاب
من مديرية الرتبية والتعليم فيه“ :لأ�سباب �أمنية ّ
مت نقلك �إىل القرية الأخرى” �أي �أن
مدير قرية كوبر نقل �إىل رمون ومدير رمون نقل �إىل كوبر ،يعني �إىل غري بلده ،مع
�أن امل�سافة بني القريتني تزيد عن  25كم .ومل يكن �أمامهما �إال االلتزام بهذه القرارات
الظاملة.
وهناك العديد من املوظفني الذين مل يعرفوا ماذا يفعلون بهم فطلبوا منهم
البقاء يف بيوتهم وعدم ح�ضور الدوام الر�سمي مع ا�ستمرار �رصف رواتبهم،
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بهدف منع ت�أثريهم على التالميذ �أو املواطنني �أو ملنع ت�شوي�شهم على �سيا�سة
ال�سلطة ،والأمثلة على ذلك كثرية .23
وقد �أقرت الهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان �أن عدد املوظفني الذين ّ
مت التوقف
عن �رصف رواتبهم يف ال�ضفة الغربية من اخلزينة بلغ  6,141موظفا ً بعد �شهر
حزيران /يونيو  .2007ومل تتلقَ الهيئة من ه�ؤالء �إال � 742شكوى فقط حتى نهاية
�سنة  .242010علما ً �أن غالبية ه�ؤالء هم من �أن�صار احلركة الإ�سالمية.
وقد ا�ستندوا بهذا الف�صل التع�سفي من الوظائف �إىل قرارات لرئي�س ال�سلطة يف
�شهر حزيران /يونيو  .2007فقد قام الرئي�س حممود عبا�س ب�سحب قرارات التعيني
والرتقية للموظفني العموميني التي �أقرتها حكومة الوحدة الوطنية بعد اتفاق مكة
بنا ًء على تن�سيب من حكومة �إنفاذ الطوارئ ،حكومة �سالم فيا�ض .وقيام جمل�س
وزراء حكومة �إنفاذ الطوارئ ب�إ�صدار قرار يف  2007/6/20بعدم التعامل مع � ّأي من
الإجراءات والقرارات ال�صادرة عن احلكومة ال�سابقة� ،أي حكومة الوحدة الوطنية
التي �شاركت فيها حركة حما�س� ،أو من ي�أمتر ب�أمرها باعتبارها غري �رشعية وغري
قانونية� .إ�ضافة �إىل قرارات بف�صل موظفني من اخلدمة املدنية ب�سبب �إنهاء عقود
العمل لعاملني يف الدوائر احلكومية ممن كانت احلكومات ال�سابقة قد تعاقدت معهم،
و�إلغاء جميع قرارات تعيني �أفراد القوة التنفيذية وملي�شيات حما�س يف كافة الوظائف
احلكومية وف�سخ عقودهم.25
وكذلك ا�ستندوا �إىل قرار جمل�س الوزراء يف ال�ضفة الغربية يف  2007/8/27والقا�ضي
بف�صل ك ّل موظف ال يلتزم بال�رشعية ح�سب الفئة التي ينتمي �إليها املوظف ،و�إذا كان
املوظف من الفئة اخلا�صة والعليا ،ف�إنه يتم ف�صله من الوظيفة بقرار من رئي�س ال�سلطة
الفل�سطينية بنا ًء على تن�سيب من جمل�س الوزراء.26
 23انظر :ديوان املظامل ،التقرير ال�سنوي اخلام�س ع�رش� ،ص  ،30التي �أقرت بف�صل املئات من املوظفني
احلكوميني على خلفية �سيا�سية ،حتت ذريعة ال�سالمة الأمنية �أو عدم االعرتاف بال�رشعية �أو ب�سبب تو�صية
من اجلهات الأمنية ،يف تناق�ض �صارخ لن�ص القانون.
 24انظر :ديوان املظامل ،التقرير ال�سنوي الرابع ع�رش� ،ص  111و113؛ وديوان املظامل ،التقرير ال�سنوي
ال�ساد�س ع�رش� ،ص .31
 25انظر :ديوان املظامل ،التقرير ال�سنوي الثالث ع�رش� ،ص  41و127؛ وديوان املظامل ،التقرير ال�سنوي
الرابع ع�رش� ،ص  16و.107
 26انظر :ديوان املظامل ،التقرير ال�سنوي الرابع ع�رش� ،ص .113

96

حرب �شاملة على احلركة الإ�سالمية و�أن�صارها بعد �أحداث غزة
منوذج عن كتاب الف�صل الوظيفي الذي عانى منه الآالف من املواطنني

منع التوظيف:
والأدهى من الف�صل الوظيفي ,ما قامت به حكومة رام اهلل بالتعاون مع الأجهزة
الأمنية من منع توظيف � ّأي مواطن �أو خريج من �أن�صار احلركة الإ�سالمية واملقربني
منها ،ومنع �إعطائهم � ّأي م�ساعدة �أو رخ�صة لأي م�رشوع ،م�ستخدمني ما ي�سمى بـ“ح�سن
ال�سلوك” �أو “ال�سالمة الأمنية” التي �أ�صبحت �سيفا ً م�سلطا ً على رقاب املواطنني .وقد
اتخذ جمل�س الوزراء يف رام اهلل يف جل�سته الأ�سبوعية املنعقدة يف  2007/9/3قرارا ً باعتبار
97

الدميوقراطية الزائفة واحل�صانة امل�سلوبة
الفح�ص الأمني جزءا ً من عملية التعيني يف الوظيفة العمومية .والغريب �أن هذا القرار
مل ين�رش يف و�سائل الإعالم ومل َّ
يطلع عليه �أحد ،وحينما طلبت املحكمة العليا يف ال�ضفة
الغربية من جمل�س الوزراء تزويدها ب�صورة عن حم�رض تلك اجلل�سة ،رف�ض جمل�س
الوزراء ذلك ،معتربا ً ذلك من �أ�رسار جمل�س الوزراء.27
واعرتفت الهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان �أن التوظيف يف �أجهزة ال�سلطة يخ�ضع
العتبارات ف�صائلية ،و�أن الكثري من التعيينات مل يراع فيها الأ�س�س القانونية ،و�أن
حركة فتح لها الن�صيب الأكرب يف هذه التعيينات.28
ويف مثل هذه احلاالت اعتاد �ضباط الأجهزة الأمنية �أن يطلبوا من طالب الوظيفة
�أو الت�رصيح لأي عمل االرتباط معهم ،والعمل كمندوب للتج�س�س على زمالء العمل،
�أو تعبئة ا�ستمارة الع�ضوية يف حركة فتح ،كما ح�صل مرارا ً وتكراراً .وفوق ذلك فقد
حاولوا جتنيد العديد من �أقارب النواب ،و�أنا واحد منهم ،كمندوبني (جوا�سي�س) ملراقبة
النائب وحتركاته وك ّل من يت�صل به� ،أو مراقبة بيته ،وكتابة التقارير يف ذلك و�إر�سالها
للمحققني .وقد اعرتف يل العديد من ه�ؤالء الأقارب ،وال �أريد ذكر �أ�سمائهم حتى ال
�أوقعهم يف احلرج �أو امل�ساءلة ،اعرتفوا يل �أن الأجهزة الأمنية طلبت منهم ذلك �رصاحة
دون حياء �أو خجل ،متاما ً كما يفعل االحتالل يف حماوالته لتجنيد �أقارب قيادات املقاومة
والعمل الوطني!!
قائمة �سوداء:
وا�ستمرارا ً للحرب املعي�شية �ض ّد �أبناء ون�شطاء احلركة الإ�سالمية يف ال�ضفة الغربية
ومن نا�رصهم يف االنتخابات ،عملت الأجهزة الأمنية على �إعداد قائمة ب�أ�سماء الذين
تر�شحوا �ضمن قوائمها� ،سواء كم�ستقلني �أو ممثلني عن احلركة ،و�شملت القائمة �أي�ضا ً
بع�ض امل�ؤيدين واملنا�رصين .و�ضمت هذه القائمة �أكرث من  500ا�سم .وقامت بتعميم
هذه القائمة على جميع الوزارات وامل�ؤ�س�سات التابعة لل�سلطة ،وحتى على العديد من
امل�ؤ�س�سات الأجنبية املانحة وعلى البنوك وال�رشكات الكبرية واملقاولني العاملني مع
ال�سلطة ،بحيث مينع ك ّل �شخ�ص ورد ا�سمه يف هذه القائمة من احل�صول على وظيفة يف
رس لنا بع�ض العاملني
هذه امل�ؤ�س�سات دون �إبداء الأ�سباب لهذا الت�رصف ال�شائن .وقد �أ� ّ
 27انظر :ديوان املظامل ،التقرير ال�سنوي ال�ساد�س ع�رش� ،ص .90
 28انظر :ديوان املظامل ،التقرير ال�سنوي الثاين ع�رش� ،ص  7و.8

98

حرب �شاملة على احلركة الإ�سالمية و�أن�صارها بعد �أحداث غزة
يف �إدارات هذه امل�ؤ�س�سات فيما بيننا وبينهم ب�أن الأجهزة الأمنية فر�ضت عليهم عدم
توظيف من ورد ا�سمه يف هذه القائمة. ...
وقد �أدت هذه ال�سيا�سة وهذه القرارات الظاملة بخ�صو�ص الوظائف �إىل حرمان
املجتمع الفل�سطيني من خرية كفاءاته واملخل�صني ال�صادقني من �أبنائه ،ومن �أ�صحاب
املواهب ،و ُع ِّي بدالً منهم يف هذه الوظائف “املرتدية والنطيحة وما �أكل ال�سبع”!! مما
�سرنى نتائجه الوخيمة على جمتمعنا بعد حني.
بل طال هذا الأمر �أي�ضا ً امل�ؤ�س�سات اخلا�صة ،مثل �أ�صحاب حمطات الوقود و�سيارات
العمومي وال�رشكات اخلا�صة وبع�ض املقاولني ال�صغار و�أ�صحاب املهن واملتاجر
وغريها ،فمنعوهم من احل�صول على ح�سن ال�سلوك ،ال�سالمة الأمنية� ،أو هددوا
�أ�صحاب هذه امل�ؤ�س�سات بعدم تعيني �أن�صار احلركة الإ�سالمية واملف�صولني من وظائفهم
يف م�ؤ�س�ساتهم اخلا�صة ،مما �سبب حرجا ً كبريا ً للعديد من ه�ؤالء ،و�أعرف بع�ضا ً من
الذين وقعوا يف احلرج ال�شديد هم و�أهلهم و�أوالدهم ب�سبب هذه ال�سيا�سة الال�أخالقية
والالوطنية.
ح�سن ال�سلوك وابنة العمة:
ومن الأمثلة الوا�ضحة على هذه ال�سيا�سة اخلبيثة ما ح�صل عندنا يف بلدتنا
دير بلوط حني تقدمت ابنة عمة يل بطلب للعمل يف مق�صف مدر�سة البنات يف البلدة
لبيع الفالفل وبع�ض امل�أكوالت للتلميذات .وافقت مديرية الرتبية والتعليم يف �سلفيت
على ذلك ،وا�شرتطت احل�صول على ح�سن �سلوك ،املوافقة الأمنية ،من ثالث جهات:
من ال�رشطة ومن الأمن الوقائي ومن املخابرات العامة .فقدمت طلبات للجهات
الثالث من �أجل احل�صول على ح�سن ال�سلوك ،وداومت يف مق�صف املدر�سة على
�أمل احل�صول على ح�سن ال�سلوك .وقد متكنت من احل�صول على ح�سن �سلوك من
ال�رشطة ،فاملر�أة لي�س عليها �شيء عند ال�رشطة ،ولي�س لها �سوابق جنائية �أو �أمنية �أو
غري ذلك ،ولكنها فوجئت بطلب ا�ستدعاء من املخابرات العامة للمثول �أمامها يف مقر
املخابرات يف �سلفيت .وعندما ذهبت لهناك ،فوجئت ب�إدخالها �إىل �ضابط التحقيق
الذي تعامل معها كمجرمة وخارجة عن القانون ،وكان التحقيق معها مركزا ً حول
االنتخابات الت�رشيعية ،وملن �صوتت يف هذه االنتخابات؟ ف�أجابت بح�سن نية:
انتخبت ابن خايل د .نا�رص .فقالوا لها �إذن لن حت�صلي على ح�سن ال�سلوك ولي�س لك
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وظيفة لبيع فالفل �أو � ّأي �شيء �آخر يف املدر�سة!! وا�ضطرت �إىل ترك العمل يف املدر�سة
بعد  21يوما ً من العمل .وكان ذلك يف .2010/9/28
للتذكري ,ف�إن زوج هذه املر�أة ّ
مت ف�صله هو الآخر من عمله يف جهاز ال�رشطة
الفل�سطينية ،بعد �أن اعتقل و�سجن لدى اال�ستخبارات لأكرث من �أربعة �أ�شهر متتالية،
تعر�ض خاللها لل�شبح والتعذيب ال�شديد ،لي�س ل�سبب �إال لأنه رجل متدين يحر�ص
على �أداء ال�صلوات اخلم�س يف امل�سجد ،واتهموه ب�أنه �ص ّوت ملر�شح التغيري والإ�صالح
يف االنتخابات الت�رشيعية �سنة  ،2006علما ً �أنه لي�س له � ّأي انتماء �سيا�سي ،ولي�س عليه
�سوابق جنائية �أو �أمنية �أو غريها ،لكنه ف�صل من عمله لأنه ال يتمتع بح�سن ال�سلوك،
وفق مقايي�سهم املقلوبة ،ومل يح�صل حتى الآن (حزيران /يونيو  )2013على م�ستحقاته
املالية من ال�رشطة ،التي عمل فيها �أكرث من ع�رش �سنوات ،حتى تعر�ض هو و�أوالده للعوز
واحلرج ال�شديد.
هذه العائلة الفقرية املتوا�ضعة مثال ملا حدث يف ال�ضفة الغربية يف ظ ّل حكم الع�سكر
اجلدد ،وهو يعطينا منوذجا ً لواقع احلال يف ك ّل امل�ؤ�س�سات اخلا�صة والعامة يف ال�ضفة،
ف�إذا كان بيع الفالفل يف مدر�سة يحتاج لكل هذه الإجراءات ،ويحتاج �إىل ح�سن ال�سلوك
من ثالث جهات �أمنية ،و�إذالل احلرائر وج ّرهن �إىل مراكز التحقيق يف مقرات الأجهزة
الأمنية املختلفة ،فكيف يكون احلال مبن يتقدم للعمل كمعلم يف تلك املدر�سة؟ وكيف حال
من يتقدم للرتقية كمدير يف تلك املدر�سة؟ �أو يود العمل يف ال�سلك الق�ضائي �أو الدبلوما�سي
�أو ال�سيا�سي �أو الإعالمي؟!
وهذا مثال للمئات بل الآالف من احلاالت التي حدثت يف ال�ضفة الغربية مع الأ�سف،
فكل من يتقدم ل ّأي وظيفة حكومية �أو خا�صة ،يتعر�ض ملثل هذه الإجراءات .وهذا يعني
�أن امل�شكلة لي�ست فقط يف الف�صل التع�سفي من الوظيفة لأ�سباب �سيا�سية كما هو �شائع،
فهناك م�شكلة �أكرب تدور يف اخلفاء منذ �سنوات ،ومبوجبها يتم حرمان خرية الكفاءات
العلمية والأكادميية من املواطنني واخلريجني من الوظائف والعمل ،حتت ذريعة ح�سن
ال�سلوك ،فقط لأنهم ال يروقون لأفراد الأجهزة الأمنية ،الذين ال يعرفون قيمة هذه
الكفاءات ،وب�سبب ذلك ُي ْحرم املجتمع من قياداته احلقيقية ،وكفاءاته امل�ؤهلة ،ويعمل
مكانهم من ال ي�ستحقون �أن يكونوا يف هذه املواقع ،والذين يف�سدون �أكرث مما ي�صلحون،
خا�صة يف جماالت الرتبية والتعليم والأوقاف وال�صحة والإعالم .وهي املجاالت التي
حتظى من ك ّل دول العامل بالرعاية واالهتمام الكبريين.
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لقد �أ�صبح ح�سن ال�سلوك هذا �سيفا ً م�سلطا ً على رقاب املواطنني الفل�سطينيني يف
ال�ضفة الغربية ،ويتم ا�ستخدامه لإذاللهم ،و�رشاء ذممهم ،وجتنيدهم للعمل كمندوبني
للأجهزة الأمنية ،لتثبيت حكم الع�سكر اجلدد .ففي ظ ّل هذا الواقع �أ�صبح املواطن ال�رشيف
الوطني واملتدين� ،أ�صبح “�سيء ال�سلوك” يتعر�ض لالعتقال والتعذيب ،واملالحقة
والت�ضييق والف�صل من العمل .بينما امل�شبوه و�سيء الأخالق وال�سلوك ،والذي يعتدي
على الأعرا�ض وينتهك احلرمات ويعتدي على البيوت الآمنة ،فهذا ُيع ُّد ح�سن ال�سرية
وال�سلوك ،ويتمتع بحماية ورعاية الأجهزة الأمنية ،كما ح�صل مرارا ً وتكراراً.

 .4اختال�س يف و�ضح النهار واتهام خطري:
وهناك �ألوان �أخرى من االنتهاكات واال�ستهداف للنواب الإ�سالميني يف هذه
الفرتة ،ومنها افتعال الأكاذيب واالفرتاءات ثم ا�ستغالل هذه الأكاذيب للطعن يف
وطنيتهم و�أخالقهم .فمن ذلك ما حدث يف �أثناء اختطافنا يف �سجون االحتالل ويف �أواخر
�سنة  ،2007حني �سطت جمموعة تابعة للمخابرات الفل�سطينية مع �أحد �ضباطها
املعروفني يف حمافظتنا على منزل ابن عم يل ,كنت ا�ستودعته �أمانة مالية وقدرها
� 45ألف �شيكل (حوايل  11,500دوالر) ،وحني علموا �أن هذا املبلغ للنائب د .نا�رص
�صادروه ،وحني �أخربهم ابن عمي �أن ذلك املبلغ خا�ص بالدكتور نا�رص و�أنه �أمانة عنده،
قالوا له :ما دام هو للدكتور نا�رص �إذن هو حلركة حما�س!! وهددوه حتى �سلم ذلك املبلغ.
وما زال هذا املبلغ حمتجزا ً عندهم حتى الآن (حزيران /يونيو  ،)2013على الرغم
من ك ّل املحاوالت لإعادته ،وبالرغم من رفع دعوى �إىل املحاكم الفل�سطينية وتعيني
حمام خا�ص لذلك ،وما زالت الق�ضية عالقة ،بالرغم من و�ضوح �ش�أنها واعرتاف اجلميع
بخ�صو�صية هذا املبلغ ،وعدم �صلته بحركة حما�س �أو غريها .فهكذا تكون احل�صانة
النيابية للنواب وممتلكاتهم و�أموالهم عند ه�ؤالء ح�سب قانونهم.
اتهام خطري:
وحتى يربروا هذا الت�رصف ال�شائن ا َّد َعوا �أن النائب د .نا�رص ر�صد هذا املبلغ من
�أجل �رشاء �سالح ناري ملقاومة ال�سلطة ورجاالتها ،وادعوا �أنهم عرثوا على ق�صا�صة
ورق مكتوب عليها �أ�سماء �أربعة من م�س�ؤويل حركة فتح يف البلدة من عائالت خمتلفة،
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يراد ت�صفيتهم ب�إطالق النار عليهم بذلك ال�سالح .فقلت يف نف�سي� :سبحان اهلل وهل
من يريد �إطالق النار على �أحد يقوم بكتابة ا�سمه على ورق ليكون ذلك حجة عليه يف
امل�ستقبل؟!
ثم قاموا باعتقال �أحد �شباب امل�سجد معروف بالتدين واخللق احل�سن واالنتماء
الوطني ،وقاموا بالتحقيق معه حتقيقا ً ع�سكريا ً قا�سياً ،وا�ستخدموا معه طرق تعذيب
وح�شية ج�سدية ومعنوية لأكرث من �شهرين حتى يعرتف �أنه على ات�صال مع د .نا�رص يف
ال�سجن ،و�أنه تلقى ر�سائل منه ،و�أن الدكتور وعده بـ � 45ألف �شيكل ل�رشاء �سالح الغتيال
�أولئك الأربعة .وعا�ش هذا ال�شاب يف زنازين التحقيق ،كما �أخربين بعد الإفراج عني ،يف
ظروف ع�صيبة مل ي َر مثلها طوال حياته؛ لكنه �صرب واحت�سب حتى ر ّد تلك الفرية التي
يعلم اهلل �أنني بريء منها “براءة الذئب من دم يو�سف” .ف�أنا مل ي�سبق يل �أن �أ�س�أت �إىل �أحد
من بلدتي ،و�أردت دائما ً لها ولأهلها جميعا ً ك ّل خري ،وعالقتي ال�شخ�صية بكل �أهلها مبن
فيهم �أولئك الأربعة عالقة طيبة وح�سنة.29
لقد حدث ك ّل هذا و�أنا مغيب يف �سجون االحتالل ،وال �أدري ما كان يحدث ،وبعد
الإفراج عني يف �أيلول� /سبتمرب  2009فوجئت بكل تلك الأحداث وك ّل ذلك التلفيق والت�آمر،
وال �أدري حتى الآن (حزيران /يونيو  )2013من امل�س�ؤول عن ك ّل ذلك ،وال الأهداف التي
يراد حتقيقها من وراء هذه االفرتاءات والأكاذيب.
وحني �سمعت تلك االتهامات املُل َ َّفقة ،حاولت فتح املو�ضوع مع اثنني من �أولئك
الأربعة ،فاعرتف �أحدهم ،وهو �ضابط يف الأجهزة الأمنية ،بعدم م�صداقية هذه الق�صة،
وقال� :إننا ت�أكدنا من عدم �صحة تلك الورقة املزعومة .فقلت له� :أنتم �أجهزة �أمنية وال
تخفى عليكم الأمور ،هل حققتم يف هذه امل�س�ألة وعرفتم من امل�س�ؤول عنها؟ ف�إن من يفعل
مثل هذه اجلرمية مرة ميكن �أن يكررها يف امل�ستقبل ،وهذا �سي�ؤدي �إىل خالف كبري بني
العائالت يف البلدة ،وميكن �أن ت�سيل ب�سببها دماء؟ فقال� :إننا عرفنا ك ّل التفا�صيل .ولكنه
رف�ض �أن يخربين بها.
و�أما الآخر ،فعندما فاحتته باملو�ضوع ادعى عدم علمه بهذه الفرية ،ورف�ض طلبي
بالتحقيق فيها وك�شف امل�س�ؤولني عنها .علما ً �أنه رجل طيب تربطني به وب�إخوته
 29لعل ذلك كان �سببا ً يف ثقة �أهل بلدتي بي وانتخابهم يل يف االنتخابات البلدية ثم الت�رشيعية ،على الرغم من
علي يف �أثناء الدعاية االنتخابية يف كلتا الدورتني.
احلرب ال�شاملة التي �شنها اخل�صوم ّ
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جميعا ً �صداقة وزمالة خا�صة يف املدر�سة ويف اجلامعة .ولكن بعد الإفراج عني وبعد
تلفيق هذه الفرية �أم�سوا مقاطعني يل ومدبرين عني ،وينظرون �إيل نظرة مريبة ،حتى
�إنهم ال يردون علي ال�سالم ،مما يدل على ت�أثري هذه الفرية امللفقة عليهم.

 .5م�سد�س بني الرايات اخل�رضاء:
و�أي�ضاً ،ويف �أثناء اختطايف يف �سجون االحتالل يف �أواخر �سنة  ،2007اقتحمت قوة
م�شرتكة من الأجهزة الأمنية يف املحافظة منزل والدي يف البلدة بطريقة همجية ت�شبه
طريقة االحتالل يف اقتحامها للبيوت الآمنة ،يبحثون عن رايات خ�رضاء وو�سائل الدعاية
االنتخابية التي ا�ستخدمناها يف االنتخابات الت�رشيعية ،والتي �أ�صبحت يف عرف القوم
من املمنوعات واملحرمات ،وك�أنها �أ�صبحت مظاهر للخيانة الوطنية والن�ضالية.
عبثوا مبحتويات املنزل ،الذي كان من املفرو�ض �أن يتمتع باحل�صانة ،وفت�شوه
بدقة ،وقلبوه ر�أ�سا ً على عقب ،ثم جمعوا الرايات اخل�رضاء يف �رشفة �أمام بوابة املنزل،
فا�ستغل �أحد ال�ضباط غفلة زمالئه و�سحب م�سد�سه اخلا�ص من على جنبه وو�ضعه على
الرايات اخل�رضاء ،و�أخذ هاتفه النقال وبد�أ ي�صور امل�سد�س مع الرايات ليوهم �أنه عرث
على امل�سد�س مع الرايات التي تخ�ص النائب الإ�سالمي ،والتي كان من املمكن ب�سبب هذه
ال�صورة من خالل التن�سيق الأمني �أن يحكم االحتالل علي بال�سجن ل�سنوات طويلة.30
ولكن رحمة اهلل تداركت املوقف ،فقد ت�صادف يف هذه الأثناء وجود ابنة ع ّم يل على �شباك
منزلها املطل على منزل الوالد ،و�شاهدت ذلك ال�ضابط وهو يقوم بفعلته ال�سوداء ،فما
كان منها �إال �أن �صاحت به قائلة :يا جمرم تريد �أن تخرب بيت ابن عمي؟! �أال يكفي �أنه
يف ال�سجن؟! ماذا تفعل يا...؟ عندئذ جتمع باقي العنا�رص حولها وقالوا لها :ما امل�شكلة؟
ف�أخربتهم مبا ر�أت من ت�رصف ذلك ال�ضابط .فقالوا لها :خال�ص �أ�سكتي وال ت�رصخي،
وزعموا لها �أنهم قاموا بحذف تلك ال�صور من الهاتف.
لقد كان املراد من هذه الفعلة �إثبات �أن النواب الإ�سالميني يف ال�ضفة ي�شاركون يف
الفلتان الأمني ،و�أنهم ي�ستخدمون ال�سالح �ض ّد ال�سلطة ورجالها .فهذه احلادثة امتداد
للحادثة ال�سابقة ،وهي جزء من م�سل�سل طويل يهدفون منه تربير ك ّل تلك اجلرائم
 30للتذكري ف�إن االحتالل قد حكم على الكاتب بعد االنتخابات الت�رشيعية بال�سجن �أربعني �شهرا ً فعليا ً و� 25شهرا ً
�آخراً ،مع وقف التنفيذ بتهمة واحدة هي ع�ضويته يف قائمة التغيري والإ�صالح الربملانية ،فكيف لو �أ�ضيف �إىل
ذلك تهمة حيازة �سالح ناري غري مرخ�ص؟!
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واالعتداءات على النواب الإ�سالميني وذويهم ومنا�رصيهم ،على الرغم من �أنه ثبت يقينا ً
�أن الأو�ضاع يف ال�ضفة الغربية هادئة ،و�أن �أن�صار احلركة الإ�سالمية فيها مل ي�صدر منهم
� ّأي اعتداء على ال�سلطة �أو على � ّأي من م�ؤ�س�ساتها وعنا�رصها.

�أهداف هذه احلرب ال�شاملة:
�أما الأهداف التي �أراد القوم حتقيقها من ك ّل هذه االنتهاكات واالعتداءات فهي
وا�ضحة ك ّل الو�ضوح ،فمنها:
.1
.2
.3

.4

�إر�ضاء االحتالل من خالل التنفيذ الدقيق والأمني واملخل�ص لالتفاقات الأمنية املوقعة
معه يف �أو�سلو وما بعدها ،ملنع املقاومة وجتفيف ينابيعها.
�أرادوا معاقبة الذين كانوا �سببا ً يف فوز مر�شحي احلركة الإ�سالمية ،وذلك �إر�ضا ًء
لغرورهم املك�سور ،وكرامتهم التي �أهينت ب�سبب هذه االنتخابات.
�إجبار النواب واحلكومة على مغادرة ال�ساحة وتركها حلركة فتح و�أعوانها .و�ضمان
�سيطرتهم املنفردة على القرار الفل�سطيني يف �سلطاته الثالث الت�رشيعية والتنفيذية
والق�ضائية.
�إلقاء الرعب واخلوف يف قلوب املواطنني ب�أن ك ّل من ي�ساعد احلركة الإ�سالمية �أو
مر�شحيها يف امل�ستقبل �أو ينتخبهم �سيكون م�صريه كم�صري ه�ؤالء ،و�سيعاقب
على ذلك ولو بعد �سنوات .وهذا قد ي�ضمن لهم الفوز يف االنتخابات القادمة ح�سب

تخطيطهم.
 .5وهو الأهم :ت�شويه �صورة النواب الإ�سالميني �أمام عامة النا�س ،وعزلهم عن املواطنني
وعن الناخبني مبا ي�ؤدي �إىل ف�شلهم يف عملهم النيابي ،لأن هذه الإجراءات واالنتهاكات
ترعب النا�س ومتنعهم من االقرتاب من ه�ؤالء النواب �أو طلب � ّأي م�ساعدة منهم .ومن
املعلوم �أن � ّأي نائب �إن عزل عن ناخبيه وعن املواطنني فم�صريه الف�شل ،لأن املواطنني
انتخبوه ليكون معهم وليكون قريبا ً منهم ويحل م�شاكلهم وي�شاركهم يف منا�سباتهم.
وف�شل النواب يعني ف�شل امل�رشوع الذي تقدمه احلركة الإ�سالمية كبديل عن م�رشوع
الت�سوية الذي تتبناه حركة فتح وال�سلطة الفل�سطينية ،وهذا بال �ش ّك هدف كبري للقوم
الذين يحملون م�رشوعا ً خمتلفا ً ومتناق�ضا ً مع م�رشوع احلركة الإ�سالمية.
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