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�إهداء
�إىل �شعبنا الفل�سطيني املرابط:
كي يعرف حقيقة ما جرى ملمثليه الذين منحهم ثقته يف
انتخابات حرة ونزيهة.
�إىل زمالئنا النواب والربملانيني يف ّ
كل مكان:
كي يعرفوا ما جرى لزمالئهم يف فل�سطني.
�إىل الأجيال القادمة من �أبناء فل�سطني:
كي ي�ستفيدوا من التجربة فال ي�سمحوا بتكرار ما حدث.
�أهدي هذا اجلهد املتوا�ضع
�أبو �أوي�س

تنبيه مهم
هذه الدرا�سة التي بني �أيدينا ما هي �إال �شهادة للتاريخ ونقل �أمني لأحداث ح�صلت
بالفعل على �أر�ض الواقع ،وهي رواية م�أخوذة من �أفواه �أ�صحابها ،وبالتايل هي
وثيقة تاريخية مهمة ،توثق ملرحلة قد تكون من �أخطر املراحل التي مرت على الق�ضية
الفل�سطينية يف تاريخها املعا�رص .وهي و�صف دقيق لبع�ض الأحداث التي ح�صلت مع
نواب املجل�س الت�رشيعي يف دورته الثانية واملح�سوبني على التيار الإ�سالمي ،وو�صف
دقيق لبع�ض ما ح�صل للحركة الإ�سالمية و�أن�صارها وم�ؤ�س�ساتها يف ال�ضفة الغربية يف
املرحلة نف�سها .ولي�س الهدف من ذكر هذه احلقائق الطعن يف طرف �أو جهة معينة� ،أو
التهجم على �أحد .فالكاتب �شخ�صيا ً لي�س عنده حقد على �أحد� ،أو حب االنتقام من � ّأي
طرف ،فهو قد عفا عمن ظلمه �أو �أ�ساء �إليه ،ويحت�سب ما تعر�ض له من �أذى �أو عدوان
يف �سبيل اهلل ،يبتغي به الأجر والثواب من اهلل تعاىل .وي�أمل الكاتب �أن يكون يف ت�سجيل
در�س وعربة للم�ستقبل حتى ال تتكرر مثل هذه الأحداث،
وتوثيق هذه الأحداث ون�رشها ٌ
وحتى تعود الأمور �إىل ن�صابها ،وتعود ل�شعبنا وحدته وت�آلفه ،بعيدا ً عن كيد الكائدين
ومكر الأعداء املرتب�صني.
د .نا�رص عبد اجلواد

9

التقدمي

التقدمي

التقدمي
بقلم د .عزيز دويك
رئي�س املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني
احلمد هلل وال�صالة وال�سالم على �سيدنا ر�سول اهلل وعلى �آله و�صحبه ومن وااله� .أما
بعد:
ف�إن مو�سوعة غيني�س للأرقام القيا�سية  Guinness World Recordsللعجائب
والغرائب والإبداعات مدعوة اليوم لت�سجيل حالة ظلم تاريخي فريدة من نوعها
عا�شها نواب التغيري والإ�صالح املنتخبون يف دورة �سنة  2006لرئا�سة وع�ضوية
املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني .فمنذ انتخابهم وحتى يومنا هذا ،بداية �سنة ،2013
ورئي�س و�أع�ضاء هذا املجل�س وحتى الوزراء الذين منحهم املجل�س ثقته بطريقة
دميوقراطية رائدة يتناوبون مواقعهم يف �سجون االحتالل الإ�رسائيلي الغا�شم ،دون
مراعاة حل�صانتهم الربملانية� ،أو حقيقة �أنهم رموز منتخبة ل�شعب طال احتال ُل �أر�ضه
والعبثُ مبق ّدراته.
ومع الأ�سف يت�ساوق هذا الواقع مع حلقة �أخرى من املتابعة الأمنية وحرق
املكاتب والبيوت ،والتنكر حلقهم الدميوقراطي املمنوح ب�إرادة �شعبية كاملة يف
ممار�سة دورهم الطليعي يف خدمة �أبناء �شعبهم والو�صول �إىل مكاتبهم واالجتماع
للت�رشيع والرقابة واملحا�سبة� ،أو ممار�سة �صالحياتهم الد�ستورية .وك ّل ذلك
يتم بتعاون وثيق وتبادل �أدوار عميق بني �سلطات االحتالل من جهة وال�سلطة
الفل�سطينية من جهة �أخرى ،يف �سابقة يف التاريخ الب�رشي ع ّز نظريها ،وال نت�صور
تكرارها عند � ّأي �أمة من الأمم.
لقد هدف االحتالل من اعتقال  43نائبا ً ووزيرا ً �أوا�سط �سنة � 2006إىل �إر�سال ر�سائل
عديدة بع�ضها يتعلق بالنواب ودوائرهم املقربة من �أهل و�أقارب ،و�أخرى تتعلق بال�شعب
الفل�سطيني العظيم يف ك ّل �أماكن تواجده ،و�آخرها تتعلق بالعامل كله الذي ُتدلّ ُل فيه قوى
كربى وازنة االحتال َل وتكافئه على ممار�ساته املجافية للحق والعدل وحقوق الإن�سان
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وكرامته ،وال مبالغة حني نقول �إن هذه القوى تعبث مب�ستقبل العامل من خالل عبثها
مبنطقة ما ي�سمى بال�رشق الأو�سط ،واحلق �أنها بالد امل�رشق العربي الإ�سالمي واقعا ً
وتاريخا ً وح�ضارة.1
وبالتف�صيل ف�إن مرامي ذلك االعتقال واال�ستهداف لنواب ال�رشعية متعدد الأغرا�ض
وعلى ر�أ�سها:
.1

.2

.3
.4

.5

�إي�صال املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني �إىل حالة من ال�شلل الكامل ،وا�ستهداف املجل�س
نف�سه يف قطاع غزة ،من خالل عدم قدرتهم على التوا�صل مع نظرائهم يف ال�ضفة
الغربية ،الذين ي�شكلون مبجموعهم ن�صابا ً قانونيا ً كامالً ميكن �أن مينحهم القدرة
على الت�أثري يف النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني .وال �أدل على ذلك من قيام طريان العدو
الإ�رسائيلي بق�صف مباين املجل�س الت�رشيعي يف غزة يف حرب �سنة 2009-2008
العدوانية على قطاع غزة .ذلك الق�صف الذي ترك مباين املجل�س هناك قاعا ً �صف�صفا ً
ال ترى فيه عوجا ً وال �أمتاً.
�إيقاع الأذى اجل�سدي والنف�سي بالنواب والوزراء وذويهم وهيئات مكاتبهم وعلى
ك ّل من منحهم ثقته عرب �صناديق االقرتاع �أو احت�شد لدعمهم يف �ساحات الدعاية
االنتخابية ،وال �أدل على ذلك من املالحقات الأمنية املتكررة ملجموع ه�ؤالء الأن�صار
وامل�ؤيدين.
منع التطور الطبيعي للنظام ال�سيا�سي الفل�سطيني ،و�إبقا�ؤه متخلفاً.
منع الدميوقراطية الفل�سطينية من �أن تتطور �أو ت�ؤتي ثمارها حتى ال ينعم بها
ال�شعب الفل�سطيني� ،أو �أن تكون مرتكزا ً قويا ً للدفاع عن حقوق هذا ال�شعب وثوابته
ومقدراته ،التي متثل نقي�ض م�رشوع االحتالل وت�ؤذن ب�أفول جنمه وزوال دولته
واحتالله عن الأر�ض الفل�سطينية ،مبا يكفل حرية �شعب فل�سطني وحرية ممار�سته
حلقه يف تقرير امل�صري و�إم�ضاء �إرادته فوق ترابه الوطني املقد�س وبخا�صة يف
بيت املقد�س.
�إعالم ال�شعب الفل�سطيني ب�أن نوابه الذين انتخبهم على �أمل �أن يقوموا بخدمته و�س ّن
الت�رشيعات الالزمة حلماية وجوده ورفاهيته وت�أمني م�ستقبله يرزحون يف القيود
والأغالل ،فال ح�صانة لهم وال حماية لأي منهم.

 1م�صطلح “ال�رشق الأو�سط” هو م�صطلح �سيا�سي م�ضلل ،مق�صده جعل ج�سم دولة االحتالل الإ�رسائيلي
الغريبة جزءا ً من بالد العرب وامل�سلمني ،وال�صحيح هو م�صطلح “امل�رشق العربي  -الإ�سالمي”.
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 .6مظاهرة العامل يف وقوفه �ض ّد نتائج االنتخابات الدميوقراطية التي �شهد العامل
بنزاهتها و�شفافيتها ،وم�ستواها الذي تف َّوق حتى على دميوقراطيات غربية عريقة
كالدول الإ�سكندنافية و�سوي�رسا ونحوها .هذه االنتخابات الفل�سطينية التي جاءت
على عك�س ما ت�شتهي دول غربية وازنة كالواليات املتحدة الأمريكية ومن �سار يف
فلكها ونهج نهجها يف االن�صياع لأوامر اللوبي ال�صهيوين يف وا�شنطن ،وهي دول
ترى رغبات دولة االحتالل الإ�رسائيلي �أوامر يجب االلتزام بها وتطبيقها كما تريد
“�إ�رسائيل” ال كما يريد احلق والعدل.
 .7تهيئة ال�ساحة الفل�سطينية ملرحلة �سيا�سية قادمة تت�سم بتكري�س التعاون الأمني
الكامل بني “�إ�رسائيل” وبني ال�سلطة يف رام اهلل ،وما يعنيه ذلك من ا�ستهداف للعمل
املقاوم بعامة والعمل الإ�سالمي املقاوم ب�صورة خا�صة.
� .8إي�صال الق�ضية الفل�سطينية �إىل املربع الأخري بعد �أن �أعادتها االنتخابات �سنة 2006
�إىل املربع الأول والقا�ضي باملراجعة الكلية للق�ضية وتطوراتها.
ولقد مرت حالة االعتقال للنواب والوزراء والزج بهم يف �سجون االحتالل الإ�رسائيلي
مبرحلتني:
االعتقال الأول :الذي امتد ما بني  2006و ،2010و�شمل  43نائبا ً وع�رشة وزراء� ،أي
ج ّل نواب ووزراء ال�ضفة الغربية.
االعتقال الثاين :الذي ميتد ما بني  2010وما زالت �آثاره ممتدة حتى �أوائل ،2013
و�شمل اعتقال  24نائبا ً وثالثة وزراء وجميعهم من ال�ضفة الغربية.
ويذكر �أن هذين االعتقالني قد ترافقا مع �سحب الهويات املقد�سية للنواب املقد�سيني
الثالثة ،وهوية وزير القد�س ال�سابق يف احلكومة العا�رشة .كما ترافق اعتقالهم وا�ستمرار
اعتقال زمالئهم مع هجمة �رش�سة لئيمة من ذوي القربىّ ،
مت فيها االعتداء على حقوق
الإن�سان وكرامته ،وهما �أعلى هدفني ت�ضمنهما برنامج التغيري والإ�صالح الربملانية
التي �سعت للحفاظ على حقوق �شعب فل�سطني التاريخية باملزاوجة بني احلكم واملقاومة
حلماية ظهرها وتعزيز منطلقاتها ،وكانت �أهم مرتكزات احلكومة املنبثقة عن جمل�سها
املنتخب.
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وي�ستطيع املراقب ل�سري عمل املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني �أن ي�ؤكد على و�صوله
�إىل حالة التعطل الكامل ،و�أن ي�ضيف مالحظات مهمة ت�شهد على ظلم املحتل ومن خ�ضع
لإمالءاته من بني جلدتنا ،و�أهمها:
 .1تنكر الغرب وعلى ر�أ�سه الواليات املتحدة الأمريكية ملنظومة ِقيَمها ومبادئها املتعلقة
بالدميوقراطية وحقوق الإن�سان وحقّ ال�شعوب يف قول كلمتها واختيار ممثليها
وحقّ تقرير امل�صري .و�صل ذلك �إىل ح ّد النفاق ال�سيا�سي املف�ضوح :فمن جهة دعت
هذه الدول �إىل �إجراء االنتخابات ،وفر�ضها الرئي�س الأمريكي جورج بو�ش االبن
 ،George W. Bushومن جهة �أخرى تنكرت هذه الدول لنتائج العملية االنتخابية
بالرغم من �شهادتها لها .ومل تقف هذه الدول عند ح ّد التنكر بل جتاوزته �إىل فر�ض
املقاطعة ال�سيا�سية واملالية وغريها على النواب املنتخبني ،وما �أفرزته الدميوقراطية
الفل�سطينية من حكومة نالت ثقة املجل�س الت�رشيعي.
 .2تدخل الدول الغربية بقيادة �أمريكا يف ال�ش�أن الداخلي الفل�سطيني بدعم فريق
ال�سلطة الفا�شل يف االنتخابات و�إمداده بكل �أ�سباب القوة على ح�ساب النواب
واحلكومة ال�رشعية التي �أفرزتها نتائج العملية الدميوقراطية .وزادت على
ذلك بعقد اللقاءات وامل�ؤمترات التي حتر�ض على املجل�س واحلكومة ،وت�ضع
اال�سرتاتيجيات ملحاربتهما واحليلولة دون قيامهما بدورهما امل�أمول يف خدمة
فل�سطني ق�ضي ًة و�شعبا ً و�أر�ضاً.
� .3أمعنت دول الغرب يف ا�ستعمال �سيا�سة الع�صا واجلزرة يف التعامل مع
احلالة الفل�سطينية على �أمل ثني املنتخبني عن تنفيذ برناجمهم االنتخابي،
والتماهي مع امل�رشوع الإ�رسائيلي  -الغربي يف املنطقة ،يف حماولة منها لتمهيد
ال�ساحة ال�رشق �أو�سطية ل�صالح “�إ�رسائيل” وخمططاتها الرامية �إىل ابتالع
الأر�ض الفل�سطينية كلها ،و�إعالن “يهودية الدولة” .ولذلك فر�ضت ما عرف
ب�رشوط اللجنة الرباعية الدولية  Quartetالثالث وهي:
�أ	.االعرتاف بـ“دولة �إ�رسائيل” ك�رشط م�سبق.
ب	.االعرتاف باالتفاقيات التي وقعتها منظمة التحرير الفل�سطينية (م.ت.ف) مع
“�إ�رسائيل” ،وعلى ر�أ�سها اتفاق �أو�سلو امل�ش�ؤوم.
ج .نبذ العنف و“الإرهاب”.
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والعجيب وغري املنطقي يف هذه ال�رشوط �أن حالة النفاق الغربية تريد �أن تبتز ال�ضحية
كي يعرتف باجلالد الظامل ،و�أن يعرتف املحتلة �أر�ضه باملحتل الغا�صب ،ك ّل ذلك بدل �أن
يطالب الغرب بزوال االحتالل وبحق ال�شعب الفل�سطيني باحلرية ،وحقّ العودة �إىل البيت
واملزرعة ،وحقّ تقرير امل�صري.
و�أما اتفاقيات �أو�سلو ومفرزاتها فقد �شهد العامل كله وحتى مهند�سوها �أنف�سهم ب�أنها
قد ماتت منذ انتهاء �أجلها �سنة  ،1999عندما مل تقم دولة فل�سطينية م�ستقلة ح�سب اتفاق
“�إعالن املبادئ” ) Declaration of Principles (DOPيف  ،1993/9/13ولذلك �رصح
الزعماء ال�صهاينة �أكرث من مرة �أن “� ”Oslo is deadأي �أو�سلو ماتت.
وبخ�صو�ص �رشط نبذ العنف و “ الإرهاب ” ففيه اعتداء من الغرب على ميثاق
الأمم املتحدة الذي يعطي لل�شعوب حتت االحتالل حقّ مقاومته بكل الو�سائل مبا فيها
املادية .وكذلك مل ت�رش هذه الدول �إىل “�إرهاب الدولة” الذي متار�سه دولة االحتالل �ض ّد
ال�شعب الفل�سطيني املحتلة �أر�ضه وامل�رشد �شعبه واملقتّل �أبنا�ؤه ،وامل�ستباحة منازله
ومزارعه .هذا ال�شعب الذي ي�سام �سوء العذاب يف ك ّل �أماكن تواجده قتالً وت�رشيدا ً
واعتقاالً ،وم�صادرة للأر�ض واملاء واجلو واملعابر واحلركة ،وت�صل �إىل �أكرث من ع ّد
الأنفا�س ،وكذلك ك ّل ما ر�سخ يف ذهن العامل كله من ممار�سات ال �إن�سانية ،ال �أقل �أن
نذكر منها جدار الف�صل العن�رصي ،وهدم املنازل وم�صادرة املمتلكات ،وحالة
اللجوء لـ  7.6مليون فل�سطيني ،يعي�شون حالة مزرية ب�صورة غري م�سبوقة يف تاريخ
بني الإن�سان ،ومن �أراد اال�ستزادة يف هذا املو�ضوع فليتابع املمار�سات غري الإن�سانية
من االحتالل و�أعوانه يف التقارير ال�سنوية لـ“و�ضع حقوق الإن�سان يف مناطق ال�سلطة
الوطنية الفل�سطينية” يف املوقعwww.ichr.ps :
و�إذا كان التنكر واجلحود وحالة النفاق ب�أ�شكاله قد �أخذت م�أخذها يف الغرب الذي
بنى “�إ�رسائيل” وينافح عن وجودها ودميومتها ،ف�إن من يدور يف فلك الغرب يف منطقتنا
العربية يتمالأ هو الآخر مع طروحات الغرب و�إمالءاته و�سيا�سة “الكف ما بناطح
خمرز” كما يقولون.
لكن الأنكى والأدهى والأم ّر �أن جند من �أبناء فل�سطني من مل يرت�ض ما ارت�ضاه �شعب
فل�سطني لنف�سه بحرية واختيار ،فبات ميكر الليل والنهار من �أجل �أن يريح االحتالل،
ويطالب مبا يطالب به االحتالل ،وذلك حتت ذرائع واهية ومربرات �أوهن من بيت
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العنكبوت .وهم يطالبون �أن يتنازل نواب ال�رشعية عن برناجمهم االنتخابي وبخا�صة
ما يتعلق ب�رشط االعرتاف بـ“دولة �إ�رسائيل”.
يت امل�سريات التي �أُنزلت �إىل ال�شارع
و�س ِّ َ
ومن �أجل ذلك ا�ستُ ْخدِم املال ال�سيا�سيُ ،
ت�شتم وتقذف نواب ال�رشعية منذ اليوم الأول الذي و�صل فيه رئي�س املجل�س املنتخب
�إىل مكتبه ،وو�صل الأمر �إىل ح ّد �إحراق املبنى الرئي�س ملكاتب املجل�س الت�رشيعي يف رام
اهلل بينما رئي�س املجل�س يعقد لقا ًء �صحفيا ً يف مكتبه يف املبنى نف�سه .وكان يوما ً م�شهودا ً
متالأ فيه القوم (�أبناء حركة فتح وال�سلطة الفل�سطينية والأجهزة الأمنية التابعة لها)
ملنع �إجراء حتقيق مو�ضوعي يف الأ�سباب واملت�سببني يف ذلك احلريق .و�أما يف غزة فقد
ُخل ِ َعت الأبواب وحماية النوافذ وال�شبابيك ،وحو�رص النواب داخل املبنى الرئي�سي
ّ
اخللقة” التي دعت لها
للمجل�س هناك .كانت هذه بع�ض مظاهر اقرتاحات “الفو�ضى
كوندوليزا راي�س  ،Condolieezza Riceوزيرة اخلارجية الأمريكية ،هذه الفو�ضى
التي ترف�ضها الواليات املتحدة والغرب ب�شكل عام يف دولهم و�أماكن وجودهم ،ولكنها
تت�ساوق يف احلالة الفل�سطينية مع “ال�سيا�سة امليكيافيلية” حيث الغاية تربر الو�سيلة
ولو على ح�ساب القيم واملبادئ.

ولقد تكررت الإ�ساءات واملمار�سات القمعية وحو�رصت مباين املجل�س الت�رشيعي يف
رام اهلل بينما رئي�س املجل�س و�أمني ال�رس يف داخله ،و�أطلقت الأعرية النارية من الأ�سلحة
املحا�صين عنا�رص يف الأجهزة الأمنية يف ال�سلطة
و�ص ِّور امل�شهد وتبني �أن
ِ
املختلفةُ ،
الفل�سطينية .وقد ترافق ذلك مع اختطاف �أحد النواب يف املجل�س الت�رشيعي من منزله
ل�ساعات طوال قبل �أن يعاد �إطالق �رساحه ب�أمر من املقاطعة .وعانى اجلميع من ظلم
الأقارب والأباعد ،واعتقل �أبناء النواب ،و�أ�سيء �إىل ذويهم ،وهوجمت مكاتبهم ،و�أوذي
ك ّل من �سعى للتعاون معهم.
وميكن تلخي�ص م�سل�سل االعتداءات على رئي�س املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني ورمز
ال�رشعية يف فل�سطني مبا يلي:
.1
.2
.3
.4

�إحراق مكتبه يف مدينة اخلليل.
�إحراق منزله يف مدينة رام اهلل.
�إحراق مبنى املجل�س الت�رشيعي يف رام اهلل وهو بداخله.
�إطالق الر�صا�ص بكثافة حول مبنى املجل�س يف رام اهلل بينما كان رئي�سه بداخله.
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 .5م�صادرة �سيارته امل�صفحة وعدم �إعادتها �إليه.
	.6الإعالن الكاذب ب�إ�شاعة �أنه طلب �سيارة م�صفحة جديدة مبئات �آالف الدوالرات.
� .7سحب وتفتي�ش ال�سيارة اخلا�صة برئي�س املجل�س من قبل خمابرات رام اهلل.
 .8منعه من حقه يف احلماية املنزلية وال�شخ�صية بالرغم من مطالبته رئي�س ال�سلطة
بذلك.
 .9م�صادرة منزله يف رام اهلل.
 .10م�ضايقة واعتقال زوار منزله يف اخلليل.
	.11االعتقال والتحقيق مع ك ّل من ي�أخذ �صورا ً مع رئي�س املجل�س.
 .12مراقبة املنزل وزواره.
 .13حرمانه من حقوقه املادية املن�صو�ص عليها يف القانون واملعروفة عرفاً.
 .14حرمان زوجة رئي�س املجل�س و�أقرب املقربني �إليه من ح�سن ال�سلوك “ال�سالمة
الأمنية” الذي متنحه الأجهزة الأمنية الفل�سطينية وال�رضوري ملمار�سة � ّأي عمل يف
الوظيفة العمومية �أو اخل�صو�صية.
 .15حرمان زوجة رئي�س املجل�س من حقها يف العالج ح�سب النظام الداخلي للمجل�س.
 .16حرمانه و�أمني ال�رس من دخول مكاتبهم و�أداء �أدوارهم وممار�سة �صالحياتهم
داخل مباين املجل�س الت�رشيعي.
ك ّل هذا غي�ض من في�ض من م�سل�سل املمار�سات غري الدميوقراطية التي عاي�شها نواب
ال�رشعية ووزرا�ؤها ،وبخا�صة حرمانهم من حقّ خدمة �أبناء �شعبهم على الرغم من
العديد من الر�سائل �إىل رئي�س ال�سلطة ،باعتباره ر�أ�س ال�سلطة التنفيذية ،ب�رضورة �إعادة
تفعيل املجل�س الت�رشيعي و�إعطائه حقه يف ممار�سة �صالحياته من موقع م�س�ؤوليته� ،إال
�أن ك ّل هذه الر�سائل وجدت �آذانا ً �صماء وعيونا ً عمياء ،ال ترى وال ت�سمع وال تريد �أن
ترى وت�سمع بالرغم من املناداة الدائمة ب�أن الهدف الأ�سمى هو �إجناز امل�صاحلة وحتقيق
اللحمة ور�أب ال�صدع الفل�سطيني ،تعبريا ً عن نب�ض ال�شارع وحركة جماهري �شعبنا
الفل�سطيني العظيم.
و�أذكر هنا ب�أن القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني ين�ص �رصاحة على انتهاء والية رئي�س
ال�سلطة بعد �أربع �سنوات من انتخابه ،يف حني ين�ص هذا الد�ستور على امتداد والية
املجل�س الت�رشيعي حتى �إجراء انتخابات حرة نزيهة و�شفافة يف الأرا�ضي الفل�سطينية
وحتى يق�سم املجل�س اجلديد املنتخب اليمني الد�ستورية.
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ك ّل هذه املمار�سات وغريها هي مو�ضوع هذا الكتاب الذي بني �أيدينا والذي كتبه
زميلنا النائب د .نا�رص عبد اجلواد ،والذي ُيع ُّد بحق وثيقة تاريخية مهمة ت�ؤرخ ملرحلة
انعطاف تاريخية تعي�شها منطقتنا العربية الإ�سالمية يف ظ ّل الربيع العربي ،الذي ا�ستمد
وقود ثورته من حالة الظلم واال�ضطهاد التاريخي الذي مير به �شعب فل�سطني .وهذه
الثورات التي تنت�رص فيها �إرادة ال�شعوب على �إرادة اجلالوزة واجلالدين من حكام
ال�سوء ،الذين ي�ستمدون �رشعيتهم من النظام الغربي وماله ال�سيا�سي ،وال ي�ستمدونها
من �إرادة �شعوبهم و�أمتهم ،وي�ؤمل لها �أن تغري املعادلة وتقلب املوازين ل�صالح الأمة
وال�شعب.
و�إن هذا الكتاب ي�ستحق من ك ّل دار�س لتاريخ منطقتنا العربية الإ�سالمية بعامة،
وخا�صة تاريخ هذه املرحلة احلا�سمة من تاريخ �شعبنا� ،أن يقتنيه و�أن ميعن النظر يف
جمموع احلقائق التي يطرحها .ويف املح�صلة ال ي�صح �إال ال�صحيح ،واهلل غالب على �أمره
ولك ّن �أكرث النا�س ال يعلمون ،والعاقبة للمتقني.
ومما يزيد يف �أهمية هذا الكتاب �أن م�ؤلفه د .نا�رص عبد اجلواد واحد من �أكرث �أبناء
فل�سطني �إخال�صا ً ووفا ًء للق�ضية وال�شعب واملقد�سات .وهو ع�ضو منتخب يف املجل�س
الت�رشيعي الفل�سطيني عن حمافظة �سلفيت .وقد عانى طويالً ب�سبب دفاعه عن حرية
�شعب فل�سطني وحقوقه وثوابته .وعانى مرارة ال�سجن و�آهاته ل�سنوات طويلة زادت عن
العقد والن�صف من الزمن .وقد ح�صل على �شهادة الدكتوراه وهو يكابد وراء الق�ضبان.
كما كان بني �أبرز النواب الذين اعتقلوا يف مرحلتي االعتقال املذكورتني يف هذا التقدمي.
جزى اهلل امل�ؤلف الكرمي خريا ً على هذا ال�سجل وهذه الوثيقة التاريخية املهمة ،ونفع
اهلل به و�أجزل له العطاء .اللهم �آمني.
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د .عزيز �سامل الدويك
رئي�س املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني
مدينة خليل الرحمن2012/11/7 ،

التمهيد

التمهيد

التمهيد
احلمد هلل حمد ال�صابرين ال�شاكرين ،احلمد هلل الذي �ألهمنا ال�صرب والر�شاد على الرغم
من كرثة اال�ستفزازات واالبتالءات ،وال�صالة وال�سالم على ر�سوله الأمني �سيد الأولني
والآخرين ،وعلى �آله و�صحبه الغر املحجلني ،الذين �صربوا على الأذى واالبتالء حتى
�أتاهم اليقني ،ومن تبعهم على النهج وال�سبيل ذاتهما ب�إح�سان �إىل يوم الدين.
وبعد:
مثلت انتخابات املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني الثانية يف  2006/1/25مف�صالً مهما ً
يف تاريخ الق�ضية الفل�سطينية ،هذه االنتخابات التي �شهد لنزاهتها و�شفافيتها جميع
الأطراف وك ّل امل�ؤ�س�سات الرقابية واحلقوقية املحلية والدولية .ولعلها االنتخابات
الوحيدة يف تاريخ ال�شعب الفل�سطيني التي �شارك فيها جميع مكوناته تقريبا ً م�شاركة
فعالة ،وعرب فيها هذا ال�شعب بكامل اختياره ،وللمرة الأوىل ،عن قناعاته احلقيقية ور�أيه
يف امل�شهد ال�سيا�سي القائم بكل جر�أة وو�ضوح.
وب�سبب م�شاركة احلركة اال�سالمية يف هذه االنتخابات ،وفوزها فوزا ً كبريا ً �أذهل
اجلميع ،انقلبت ك ّل املوازين املتعلقة بالق�ضية الفل�سطينية ،وتغريت ك ّل ال�سيا�سات
التي كانت �سائدة قبل ذلك .فقد عززت هذه االنتخابات عالمة اال�ستفهام الكبرية على
متثيل م.ت.ف لل�شعب الفل�سطيني ،هذا التمثيل الذي �أقرته جامعة الدول العربية
�سنة  ،1988وتبنته معظم دول العامل ،خا�صة االحتاد الأوروبي والواليات املتحدة
الأمريكية ثم الأمم املتحدة ،واعتربوها املمثل ال�رشعي والوحيد لل�شعب الفل�سطيني.
ولكن نتيجة هذه االنتخابات دلّت على �رضورة �إعادة النظر يف هذا التمثيل حلقيقة
مكونات ال�شعب الفل�سطيني.
وذلك لأن جميع ف�صائل م.ت.ف مل حت�صل جمتمعة �إال على الأقلية يف املجل�س
الت�رشيعي الفل�سطيني ،بينما ح�صلت احلركة الإ�سالمية وحدها على �أكرث من  %60من
مقاعد هذا املجل�س ،ومن املعلوم �أن احلركة اال�سالمية غري ممثلة يف م.ت.ف حتى الآن
(حزيران /يونيو .)2013
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هذه املعادلة اجلديدة و�ضعت م�سرية ال�سالم منذ اتفاقيات �أو�سلو يف عني العا�صفة،
والتي كانت �أ�صالً يف مهب الريح .وذلك لأن الذي و َّقع اتفاق �أو�سلو هو م.ت.ف ،التي
انفردت باالعرتاف بـ“�إ�رسائيل” ،بينما احلركة الإ�سالمية مل تعرتف ب�أو�سلو وال بدولة
االحتالل ،وهي تعلن دائما ً وبكل و�ضوح و�إ�رصار عن ا�سرتاتيجيتها برف�ضها لهذا
االعرتاف .ف�أثبتت هذه االنتخابات �أن احلركة الإ�سالمية هي املمثل احلقيقي لإرادة
ال�شعب الفل�سطيني وتوجهاته وقناعاته ،و�أن هذا ال�شعب يرف�ض هذه امل�سرية ال�سيا�سية
ال�سائدة منذ حوايل الع�رشين �سنة.
هذه احلقيقة �صدمت املجتمع الدويل ،الذي وقف منده�شا ً �أمام هذا امل�شهد ،لأنه
كان يظن �أن م.ت.ف متثل غالبية املجتمع الفل�سطيني� ،أو هكذا كان ي�أمل ،هذا املجتمع
الدويل الذي �ص ّم �آذاننا بحديثه عن الدميوقراطية وعن �رضورة احرتام �إرادة ال�شعوب،
وهو الذي دعم االنتخابات الفل�سطينية وم ّولها و�أ�رشف عليها ،و�أثنى على نزاهتها
و�شفافيتها ،ولكن ما �أن ر�أى فوز احلركة الإ�سالمية فيها وبهذه الأغلبية الكبرية حتى
انقلب ناك�صا ً على عقبيه ،وكفر بكل القيم واملبادئ التي نادى بها وحثّ على تبنيها
طوال العقود ال�سابقة .فلم يعرتف بنتيجة هذه االنتخابات ،ومل يحرتم �إرادة ال�شعب
الفل�سطيني ،ووقف مع اجلهة التي متثل الأقلية �ض ّد الأكرثية الفائزة.
�أما �أ�صحاب م�رشوع الت�سوية (خا�صة حركة فتح) من �أبناء �شعبنا فقد �أ�سقط
يف �أيديهم ،فهذه النتيجة تعني بالن�سبة لهم هدم امل�رشوع الذي بنوا عليه ك ّل �آمالهم
وطموحاتهم .فهم الذين �آمنوا ب�أن طريق ال�سالم واملفاو�ضات هو الطريق الوحيد
لإعادة احلقوق وبناء الدولة الفل�سطينية ،و�أ�سقطوا ك ّل اخليارات الأخرى .ولكن نتيجة
االنتخابات قلبت ك ّل موازينهم و�أثبتت �أن ال�شعب الفل�سطيني ال ي�ؤمن بهذا اخليار الذي
تبنوه ،ولذلك كانت ردة فعلهم عنيفة على هذه النتيجة .ومن ي�ستعر�ض املقاالت التي
كتبوها يف ال�صحف املحلية بعد االنتخابات مبا�رشة يدرك هول ال�صدمة التي حلّت بهم،
فقد قال قائلهم مثالً� :إن حركة فتح ال ت�ستطيع العي�ش خارج ال�سلطة ،بب�ساطة لأنه ال
يوجد لها مكان �آخر ،فهم مثل ال�سمك �إذا �أخرج من املاء ف�إنه ميوت ،وال�سلطة بالن�سبة
حلركة فتح هي املاء الذي �إذا �أخرجت منه فقدت احلياة.
كان من املفرو�ض �أن يقر القوم (�أبناء حركة فتح وال�سلطة الفل�سطينية والأجهزة
نب
الأمنية) بنتيجة هذه االنتخابات ،وينزلوا عند ر�أي الغالبية من ال�شعب الذي مل يت ّ
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خيارهم ومنهجهم ،كما تفعل جميع الأحزاب واحلركات الدميوقراطية يف العامل.
ولكن بدالً من ذلك كان هروب القوم �إىل الأمام ،ف�أجمعوا على عدم االعرتاف بنتائج
االنتخابات ،وو�ضع جميع العراقيل والعقبات �أمام احلركة الإ�سالمية الفائزة وحكومتها
املنتخبة بهدف �إف�شالها وتدمري م�رشوعها .فبد�أوا باتخاذ �سل�سلة من الإجراءات ال�شاذة
واالعتداءات الغريبة �ض ّد احلركة الإ�سالمية وم�ؤ�س�ساتها ومنا�رصيها ب�شكل عام،
ووزرائها ونوابها املنتخبني ب�شكل خا�ص.
لقد تعر�ض النواب الإ�سالميون يف ال�ضفة منذ انتخابهم حلرب �رش�سة ومن عدة
جبهات ،منعتهم من ممار�سة دورهم الأ�صلي يف الرقابة واملحا�سبة وت�رشيع القوانني
و�إقرار امليزانيات وح ّل م�شاكل املواطنني ...وغري ذلك .1وكان لالحتالل الدور الأكرب
يف هذه احلرب ال�رش�سة ،من خالل االختطاف اجلماعي له�ؤالء النواب واحلكم عليهم
بال�سجن ملدة طويلة بلغ متو�سطها � 45شهرا ً من فرتة واليتهم النيابية� .أي معظم املدة
القانونية للدورة االنتخابية .وبعد الإفراج عنهم عند انق�ضاء هذه الأحكام ي�صبح �سيف
االعتقال الإداري الظامل م�سلطا ً على رقابهم ،هذا االعتقال الذي يتجدد تلقائيا ً دون
معرفة تاريخ الإفراج احلقيقي عن �صاحبه.
وقد تعر�ض كاتب هذه ال�سطور ،والذي فاز باملقعد النيابي الوحيد عن دائرة حمافظة
�سلفيت ،لق ْد ٍر وافر من هذه االعتداءات واالنتهاكات التي قام بها االحتالل والطرف
اخلا�رس يف هذه االنتخابات ،مما يدل على مدى ما �أ�صابهم جميعا ً من مفاج�أة و�صدمة
ب�سبب هذا الفوز.
ويف هذه الدرا�سة ن�ستعر�ض �أهم الو�سائل والأ�ساليب التي ا�ستخدمت يف هذه احلملة
الظاملة� ،سواء التي ح�صلت مع الكاتب �أم مع زمالئه النواب الإ�سالميني الآخرين وهيئات
مكاتبهم وذويهم يف ال�ضفة الغربية .جرميتهم �أنهم فازوا يف االنتخابات ب�أغلبية كبرية،
ونالوا ثقة املواطنني يف حمافظاتهم .فلم ت�شفع لهم هذه الثقة وال تاريخهم الن�ضايل
 1كان امل�أمول �أن يقوم املجل�س الت�رشيعي بالأدوار التالية:
• تغيري مالمح الق�ضية الفل�سطينية من مالمح التفاو�ض والتنازل �إىل مالمح ال�صمود واملقاومة.
• تغيري مالمح النهج الإداري مل�ؤ�س�سات ال�سلطة الوطنية القائم على الف�ساد والر�شوة واملح�سوبية والفئوية
واالبتزاز وامل�سح الأمني ...وغريها من املالمح التي ال تليق ب�سلطة حتت االحتالل.
• فر�ض امل�صاحلة املجتمعية على خمتلف مكونات ال�شعب الفل�سطيني واجتاهاته احلزبية وال�سيا�سية املعقدة
واملتباينة ،وتوجيهها وجهة جديدة ل�صالح وحدة ال�شعب الفل�سطيني ونيل حقوقه يف مواجهة االحتالل.
• بالإ�ضافة �إىل دوره الأ�سا�سي القائم على الرقابة واملحا�سبة وت�رشيع القوانني و�إقرار امليزانيات ...ونحوها.
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والوطني والديني الطويل ،وال تاريخهم يف مقاومة االحتالل ،بل �إن ذلك كان �سببا ً يف
متادي االحتالل وال�سلطة الفل�سطينية و�إ�رصارهما على ا�ستهدافهم واالنتقام منهم.
وال ب ّد من التذكري هنا ب�أن هذه الدرا�سة ت�شكل جزءا ً من الأحداث التع�سفية التي حدثت
يف ال�ضفة الغربية خالل الفرتة التي ق�ضاها الكاتب يف احلرية بعيدا ً عن �سجون االحتالل،
وهي فرتة ق�صرية ن�سبيا ً ال تتجاوز ال�سنتني .وهي مثال ومنوذج ملا ح�صل مع باقي
�أبناء احلركة الإ�سالمية ونوابها وم�ؤ�س�ساتها ،والتي ي�صعب ح�رصها وا�ستق�صا�ؤها يف
مثل هذه الدرا�سة املخت�رصة ،والتي ُكتِب معظ ُمها يف �سجن النقب ال�صحراوي يف �أثناء
ق�ضائه فرتة االعتقال الإداري يف بدايات �سنة  2012بتهمة ا�ستمرار ع�ضويته يف املجل�س
الت�رشيعي .وهي تعطي منوذجا ً جلملة الو�سائل والأ�ساليب التي ا�ستخدمت على نطاق
وا�سع يف ال�ضفة الغربية على يد االحتالل وعلى يد تلك الفئة التي خ�رست االنتخابات.
و�أ�سميت هذا الكتاب“ :الدميوقراطية الزائفة واحل�صانة امل�سلوبة :زفرات نائب عن
ال�ضفة الغربية يف املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني”.

�شكر وتقدير:
وال ب ّد يف نهاية هذا التمهيد من تقدمي جزيل ال�شكر والعرفان والتقدير �إىل ك ّل من
�أ�سهم �أو �ساعد يف �إعداد هذه الدرا�سة ويف �إخراجها �إىل النور .ونخ�ص بالذكر رئي�س
املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني د .عزيز الدويك و�سعادة النائب د .عمر عبد الرازق
و�سعادة النائب الأ�ستاذ ح�سني البوريني و�سعادة النائب د� .إبراهيم �أبو �سامل حفظهم
اهلل جميعاً ،الذين كان ملالحظاتهم املهمة و�إ�ضافاتهم القيمة دو ٌر مه ٌم يف تعزيز و�إغناء
هذه الدرا�سة .وال�شكر مو�صول �أي�ضا ً �إىل مدير مكتبنا النيابي يف �سلفيت الأ�ستاذ
ع ّز الدين فتا�ش � -أبو ن�ضال ،جزاه اهلل ك ّل خري ،الذي حفظ غيبتنا ونحن يف �سجون
االحتالل ،وبذل ك ّل جهده لإبقاء املكتب مفتوحا ً على الرغم مما تعر�ض له من �أذى
ومعاناة ومالحقة ب�سبب موقفه و�إ�رصاره على موا�صلة العمل معنا .وال�شكر كذلك
لزمالئنا الأ�رسى يف �سجن النقب ال�صحراوي ق�سم ( 9الغرف) ،الذين و ّفروا ك ّل
الأجواء املمكنة واالحتياجات الالزمة للبحث والدرا�سة .بارك اهلل فيهم جميعا ً وجزاهم
عني ك ّل خري.
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