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وأكد أن لجنة التحقيق استمعت إىل شهادة عباس لثالث ساعات، وقال فيها إنه هو من طلب 
التأجيل ويتحمل املسؤولية.

وقال الشعيبي إنه “كان يبدو عليه االنزعاج من النتائج والكيفية التي جرى فيها استغالل نتائج 
التأجيل”. وقد اتضح – حسب الشعيبي – أن القيادة مبا فيها رئيس السلطة مل يكن لها تقدير للنتائج 
التي يكن أن ترتتب عىل قرار تأجيل التصويت لثالثة شهور وال تقدير ألهمية التقرير، فلم يتوقع 
وقد  التأجيل.  قرار  اتخذ  ذلك  ووفق  حينها،  للتصويت  كبرية  أهمية  هناك  تكون  أن  السلطة  رئيس 
اعتبت لجنة التحقيق قرار التأجيل خطأ وحملت رئيس السلطة مسؤوليته باعتباره من أصدر األمر 

ملستشاره منر حامد.

وتعهدت القيادة الفلسطينية عند تشكيلها لجنة التحقيق بنرش نتائجه، وقال رئيسها حنا عمرية 
إنها قدمت تقريرها لعباس منذ أكرث من شهرين، أي بعد أسبوعني بالتامم من انتهاء التحقيق. وقال 
عمرية إنه “رغم وعد الرئيس أكرث من مرة بنرش التقرير فإنه حتى اآلن مل ينرش”، لكن السؤال عن 
أسباب عدم نرش نتائجه يفرتض – حسبه – أن يوجه لرئيس السلطة عباس نفسه. وقال إن اللجنة 
جمعت معلوماتها بناء عىل شهادات 22 شخصية فلسطينية بينها عباس ورئيس الوزراء سالم فياض 
ورفض  والخارج.  الداخل  يف  حكومية  غري  مؤسسات  عن  وممثلون  املاليك  رياض  الخارجية  ووزير 
ترصيحات  إىل  إشارة  يف  اللجنة  يف  عضو  من  رسبت  أنها  أكد  لكنه  التحقيق،  نتائج  عن  الحديث 

الشعيبي، دون أن ينفي ما أورده األخري من تفاصيل.

).....(

وثيقة رقم 31:

كلمـة خالـد مشـعل يف الذكرى السـنوية األوىل للعـدوان اإلسـرائييل عىل 
قطاع غزة31

22 كانون الثاين/ يناير 2010

يف  دروس  ستة  “حامس”  اإلسالمية  املقاومة  لحركة  السيايس  املكتب  رئيس  مشعل  خالد  قدَّم 
الذكرى األوىل لحرب “الفرقان” والعدوان الصهيوين عىل غزة، قائاًل: “يف ذكرى الحرب عىل غزة، ويف 
ظل قرع طبول الحرب من جديد عىل غزة أو عىل مناطق أخرى؛ نقف أمام دروٍس نستقيها من حرب 

الكيان الصهيوين املدحور عن غزة”.

بعنوان  السورية دمشق  العاصمة  الذي نظمته حركة “حامس” يف  املهرجان  وأوضح مشعل، يف 
“غزة.. صمود وانتصار”، اليوم الجمعة )22–1(؛ مبناسبة الذكرى األوىل النتصار املقاومة الفلسطينية 

يف قطاع غزة، والذكرى الـ 22 النطالقة حركة “حامس”؛ أن هذه الدروس هي:

الدرس األول:

مع  والقوة  القيادة  تتوفر  االنتصار، وحني  تصنع  بالشعب  تلتحم  “املقاومة حني  أن  مشعل  بنيَّ 
ٌق، ويف نرص غزة  املقاومة مع شعٍب يحتضنها وأمٍة ترعاها، ويرعى ذلك إياٌن، فال شك أن النرص ُمحقَّ
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أن “املقاومة والقيادة بكل تالوينها، والتي  الحقيقيون”، مضيفاً  النرص  الشعب واملقاومة هم صناع 
وقفت يف خنذقٍ واحدٍ، وكل األجنحة العسكرية؛ يف مقدمتها “كتائب الشهيد عز الدين القسام”؛ هي 
التي صنعت امللحمة”، مؤكدًا أنه “حني تتقدَّم القيادة شعبَها، وتضحِّي بريان وصيام والجعبي وجب، 

حينها ال ُيهزم الشعب مطلقاً”.

الدرس الثاين:

ع منه؛ حيث أثبتت حرب  قال مشعل: “األمة رشيكة يف صمود غزة وانتصارها: ومعه درٌس يتفرَّ
غزة أن الجامهري قوة مؤثرة، ودورها كبري يف الرصاع”، مبيناً أن الجامهري بعلامء األمة وقادتها الفكريني 

والصحافة واإلعالم كلهم قوة عظيمة تصنع النرص مع املقاومة.

القرضاوي الذي تناوشته أقالم، وتجرَّأ عليه بعض السفهاء: ال تباِل  وأضاف: “وهنا أقول للشيخ 
بهم؛ فأنت محرتم عند كل املحرتمني، أما غري املحرتمني فال نبايل بهم”.

الدرس الثالث:

الذين  إىل  نقاط خري مضيئة، مشرياً  فيها  تزال  اإلنسانية ال  أن  الثالث أوضح مشعل  الدرس  ويف 
.” وقفوا مع غزة يف مواجهة الحرب، قائاًل: “رأينا اإلنسانية يف رشقها وغربها تعبِّ عن ضمرٍي إنساينٍّ حيٍّ

البيطاين  النائب  بالذكر  خاصاً  لغزة،  نرصًة  الغربية  الدول  من  جاؤوا  الذين  دور  مشعل  ن  ومثَّ
جورج غاالوي، و“كولن لو” الرجل الرضير الذي أرصَّ عىل أن يكرس حصار غزة، مؤكداً أنه رضيٌر لكنه 

ليس أعمى البصرية، “بينام كثرٌي ممن حولنا مبرصون لكنهم عمي البصرية”.

الدرس الرابع:

ويف الدرس الرابع قال مشعل: “)إرسائيل( متفوقة يف السالح، لكنها عاجزة عن تحقيق االنتصار، 
والجيش الصهيوين لن يهزم املقاومة والشعوب”، مؤكداً أنه “إذا ُفرضت علينا الحرب سنقاتل برضاوة 

حتى نهزم “إرسائيل” إن شاء الله”.

الدرس الخامس:

البعض عىل غزة والتحريض عليها خياٌر ذليٌل وفاشٌل، وال يبقى  التواطؤ من  وأوضح مشعل أن 
منه إال العار، و“اليوم نسمع من يتجرَّأ يف العلن ويقول: “سنستعيد غزة ولو بالقوة”.. حسبنا الله 

ونعم الوكيل”.

الدرس السادس:

ب مشعل: “ما أوسع الفرق بني من يعتمد عىل الخيار الوطني وبني من يعتمد عىل خيار  وتعجَّ
إدارة غريه: بوش حيناً، وأوباما أحياناً أخرى!!”.

وأضاف: “مىض عام؛ فام مسؤولية األمة؟ غزة املنترصة ال تزال جريحة؛ بيوتها مهدمة، ومعابرها 
اليوم جدار فوالذي”، مشدداً عىل أن “مسؤولية األمة أن تكرس الحصار عن  إليها  مغلقة، ويضاف 
غزة، وأن تبادر إىل إعامر غزة، وأقول لزعامء األمة: غزة تحتاج إىل إعامر، وكرس حصار، ال إىل بناء 

جدار”.



2010 ل�سنة  الفل�سطينية  الوثائق 

113

ثم طالب القمة العربية بإعادة إعامر غزة، وخصَّ الرئيس القذايف باملطالبة بـ“أن يضع إعامر غزة 
وكرس الحصار عىل رأس األجندة العربية يف ليبيا، إىل جانب املصالحة”.

وأضاف: “إذا ظلت املصالحة حتى أواخر مارس القادم عصية عىل الحل فاملطلوب أن نحرتم ما 
اتفقنا عليه ثم نقف عليه.. هذا هو الحل بكل بساطة”.

ثم وجَّه مشعل ثالث كلامت عن “حامس” قائاًل:

“)حامس( لن ترتاجع عن خيار املقاومة مهام طال الزمن”.

لسنا  لآلخرين..  السيايس  املرسح  تخيَل  ولن  السياسية،  مسؤولياتها  عن  تتخىل  لن  “و“حامس” 
والخارج..  الداخل  يف  شعبنا  تجاه  السياسية  مسؤولياتنا  عن  نتخىل  لن  ولكن  سلطة،  يف  طامعني 
تكون  أن  بد  فال  الشعب؛  عىل  فرضت  قد  دامت  ما  لكم  نخرتها،  مل  شعبنا..  عىل  ُفرضت  السلطة 
املقاومة ال خنجراً  الصهيوين، وأن تكون مع  العدو  الشعب ال  سلطة صالحة ال فاسدة، وأن تحمي 

يف صدر املقاومة”.

وأضاف: “لن ندع “منظمة التحرير الفلسطينية” ُتحرش يف الزوايا املعتمة، بل سنرص عىل إعادة 
بنائها لتكون املرجع الحقيقي للشعب الفلسطيني”.

وأكد أن “)حامس( لن ترتاجع عن حقوق شعبها وال عن ثوابته الوطنية.. ال يشء يغريِّ “حامس” 
إال تحرير األرض واستعادة القدس وإنجاز حق العودة، وستظل “حامس” ترفض االحتالل واالعرتاف 
موقع  من  السياسة  ومتارس  وتطويرها،  املقاومة  لبناء  األولوية  وتعطي  الصهيوين،  الكيان  برشعية 
الصمود يف امليدان، ملتحمة بشعبها يف الداخل والخارج؛ مبسلميه ومسيحييه، وحدة وطنية، وملتحمة 

بأمتها العربية واإلسالمية، ومنفتحة عىل العامل كله”.

وحول صفقة تبادل األرسى قال مشعل: “إن الذي عطل صفقة التبادل هو التالعب “اإلرسائييل”.. 
ل مسؤولية التعطيل”، مؤكداً أن  نتنياهو حاول أن يجرِّب كام جرَّب قبله أوملرت، والعدو وحده يتحمَّ

“شاليط لن يعود إىل بيته حتى يعود أرسانا وأسرياتنا”.

ثم تطرَّق مشعل إىل قضية القدس، مؤكداً أن “القدس كانت يف خطر، وهي اليوم يف خطر أكب.. 
أخىش أن يفاجأ العامل اإلسالمي والعريب بهدم األقىص قريباً”.

رون الحقائق؛  ه حديثه إىل أهل الضفة قائاًل: “يكذبون عليكم يا شعبنا يف الضفة حينام يزوِّ ثم وجَّ
االحتالل  تحت  يعيش  الذي  فالشعب  رشوة،  االقتصادي  والرخاء  أمنكم،  ال  االحتالل  أمن  فاألمن 

ر ال الدوالر”. أولوليته التحرُّ

الراهن هي  الضفة  القوى؛ فالخارس من واقع  املقاومة من جميع  يا ضفتنا هو  وأضاف: “الحل 
و“االستيطان”  االحتالل  من  إنقاذ  إىل  تحتاج  الضفة  الفلسطينية..  القوى  وكل  و“فتح”  “حامس” 

والوصاية األمنية.. ال حل إال املقاومة”.

وتابع: “أما الحراك السيايس الذي يأيت به ميتشل إىل املنطقة فهو مجرد خديعة.. إدارة أوباما لن 
تعطيكم ضامنات، ولن تلغي ضامنات بوش لشارون قبل خمس سنوات”.
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ثم أكد أن “البديل هو رسم اسرتاتيجية فلسطينية عربية جديدة تزاوج بني املقاومة والسياسة، 
وتستجمع جميع أوراق القوة الفلسطينية والعربية واإلسالمية، وأطالب قمة ليبيا بأن تضع ذلك عىل 

رأس أجندة القمة”.

ه مشعل يف ختام كلمته رسالة إىل قادة األمة وزعامئها؛ قال فيها: “علينا أن نبادر نحن العرب  ووجَّ
ويساراً..  ييناً  عداوات  تبحثوا عن  ال  الدويل..  الالعب  االحرتام عىل  نفرض  ؛  قويٍّ إىل العٍب  ونتحوَّل 

العدو الوحيد هو الكيان الصهيوين”.

وثيقة رقم 32:

ترصيح أمني عام الرئاسة الفلسطينية الطيب عبد الرحيم حول التشكيك 
بوالية املجلس املركزي والطعن برشعية منظمة التحرير الفلسطينية32

24 كانون الثاين/ يناير 2010

القضايا  من  فيه جملة  وادعى  دويك  عزيز  عقده  الذي  الصحايف  املؤمتر  يف  ورد  ما  تعقيباً عىل 
وحاول تفسري األمور من منظور حركة حامس فإننا نوضح ما ييل:–

أوالً– إن املجلس الترشيعي يف حالة عدم انعقاد منذ 2007/7/11 بسبب عدم استجابة حامس 
لدعوة السيد الرئيس النعقاد املجلس وافتتاح دورته العادية الثانية، والتي متت من السيد الرئيس 

حسب القانون يف حينه.

دويك  السيد  يتجنب  الذي  القانون  فإن  الوطنية  السلطة  رئيس  السيد  والية  بشأن  أما  ثانياً– 
قراءته، فقد أكدت املادة )111( من قانون االنتخابات رقم )9( لعام 2005 أن والية الرئيس تنتهي 
أقره  ما  إىل  باإلضافة  هذا  25/يناير/2009،  يف  انتهت  أنها  ادعى  كام  وليس  الحايل  املجلس  بانتهاء 
االنتخابات  إجراء  لحني  ومهامه  بأعامله  بالقيام  الرئيس  باستمرار  التحرير  ملنظمة  املركزي  املجلس 
العامة بحكم أن املجلس املركزي هو صاحب الوالية القانونية والسياسية عىل السلطة ألنه هو جهة 

إنشائها بقرار منه بناء عىل االتفاقيات التي وقعتها منظمة التحرير والتي أنشأت السلطة مبوجبها.

ثالثاً– إننا نستهجن ما ورد من تشكيك يف الرشعية الوطنية الفلسطينية من خالل ما ذكره يف هذا 
املؤمتر السيدان دويك وحسن خريشة من أن املجلس املركزي للمنظمة ال يلك الحق يف التقرير بشأن 
مدة ووالية رئاسة السلطة، يف حني أن الجميع يعلم أن املجلس املركزي هو من أنشأ هذه السلطة 

وأنشأ األجسام املنتخبة للسلطة الرئاسية والترشيعية.

غري  أو  منتهي  إنه  كالقول  املركزي  للمجلس  والقانوين  الرشعي  بالوضع  تشكيك  أي  نعتب  وإننا 
منتخب هو تشكيك برشعية منظمة التحرير ومحاولة لخلق بدائل هزيلة عنها رفضها شعبنا بنضاله 
العليا  الوطنية  املصلحة  مع  تتناىف  إقليمية  ومشاريع  مخططات  إال  تخدم  ال  إنها  حيث  وتضحياته، 

الفلسطيني. للشعب 

للمجلس حيث مل يعد هناك هيئة رئاسة مجلس منذ  رابعاً– ال يعتب السيد عزيز دويك رئيساً 
تاريخ 2007/7/11، بسبب عدم انعقاد املجلس يف تاريخه حيث كان مقرراً أن يتم يف ذلك التاريخ 


