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ج: املجلس املركزي مجلس غري رشعي؛ حيث إنه مل ينعقد منذ 20 عاماً، وإن معظم أعضائه توفوا أو 
استبدلوا أو استقالوا؛ لذا املجلس املركزي غري رشعي، وهناك اختالف جوهري بني املجلس املركزي 
ل “املركزي” يف صالحيات  و“املجلس الترشيعي”؛ فـ“املجلس الترشيعي” جاء باالنتخاب، وإن تدخَّ

، وهذه هيمنة جديدة، وال نعرف ملصلحة َمْن هذا العمل. ٌل غري دستوريٍّ “الترشيعي” تدخُّ

سيأيت اليوم الذي يحاكم فيه محمود عباس غري الرشعي و“حكومته” غري الرشعية – والتي مل تنل 
الثقة من “املجلس الترشيعي” – عىل جرامئها، وإن حقوق الشعب الفلسطيني ال تسقط بالتقادم.

وبخصوص “كتلة التغيري واإلصالح” فإنها هي الكتلة الحريصة كل الحرص عىل إجراء االنتخابات، 
برشط أن تكون انتخابات نزيهة وحرة وشفافة، وإن إجراء هذه االنتخابات يف ظل الوضع الحايل 
لقتلهم،  الصهيوين  االحتالل  والتنسيق مع  واعتقالهم  املقاومني  الغربية – من مالحقة  الضفة  يف 
ومنع نشاطات النواب يف الضفة الغربية، ومنع الدكتور عزيز دويك من دخول مكتبه – أمٌر يف 

غاية الصعوبة.

س: هل لكم أن تطلعونا عىل قضية الجندي األسري غلعاد شاليط؟

ج: قضية الجندي “اإلرسائييل” األسري لدى املقاومة غلعاد شاليط تخص فصائل املقاومة الفلسطينية 
اآلرسة للجندي، وإن التفاصيل رسية جّداً عند املقاومة، وال شك أن هناك جهوداً دؤوبة يبذلها 
االحتالل إلفشال صفقة التبادل التي يدور الحديث عنها بني الحني واآلخر، ونحن نسمع يف اإلعالم 
أنه كلام اقرتبت الصفقة من اإلنجاز يتعنَّت االحتالل الصهيوين ويفشل الصفقة، ومن ثم هو الذي 
ل املسؤولية عن إفشالها، ونحن نؤكد من خاللكم الدعم الكامل من الحكومة الفلسطينية  يتحمَّ
برئاسة إسامعيل هنية لقوى املقاومة وفصائلها مبطالبهم حتى اإلفراج عن كل أرسانا البواسل من 

سجون االحتالل الصهيوين.

ه بالتحية كل التحية إىل كافة األرسى البواسل شباباً  واسمحوا لنا يف نهاية هذا الحديث أن نتوجَّ
وشيوخاً وأطفاالً ونساًء يف سجون االحتالل؛ فهم تاٌج فوق رؤوسنا، وإن الفرج قريٌب ما دامت 
املقاومة قوية، وألن حكومتنا مهتمة بقضية األرسى فقد تم اعتامد عام 2010 عام لألرسى، وإننا 
اإلفراج  أجل  من  الوسائل  بكل  بالضغط  املدين  املجتمع  ومؤسسات  الدولية  املؤسسات  نطالب 
عن األرسى من السجون الظاملة، كام نطالب العامل بالوقوف إىل جانب الشعب الفلسطيني حتى 

تحرير كامل ترابه وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الرشيف.

وثيقة رقم 63:

مقابلة مع عضو املكتب السيايس لحركة حامس عزت الرشق حول التحقيق 
يف قضية اغتيال محمود املبحوح، وصفقة الجندي األسري جلعاد شاليط63

21 شباط/ فباير 2010

دولة  السلطات يف  اإلسالمية “حامس”  املقاومة  لحركة  السيايس  املكتب  الرشق عضو  دعا عزت 
اإلمارات العربية إىل إرشاك الحركة يف التحقيقات الجارية يف قضية اغتيال القيادي يف الحركة محمود 
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التعاون  هذا  دون  الحقيقية  صورتها  تكتمل  لن  القضية  هذه  يف  التحقيقات  أن  موضحاً  املبحوح، 

املشرتك، “وأن عىل اإلخوة يف اإلمارات أن يتفهموا منطق الحركة وحقها يف متابعة التحقيقات”.

وبشأن صفقة الجندي األسري لدى املقاومة غلعاد شاليط، أوضح الرشق يف حوارٍ له مع جريدة 

الراهن؛  الوقت  الجمود يف  امللف يشهد حالًة من  أن  األحد )21–2(؛  اليوم  األردنية نرش  “السبيل” 

بسبب ما وصفها بعقلية الغطرسة للحكومة الصهيونية، مشرياً إىل أن حكومة نتنياهو تراجعت عن 

عدد من القضايا التي تمَّ االنتهاء منها خالل املفاوضات غري املبارشة عب الوسيط األملاين.

أن  الرشق  بنيَّ  املبحوح،  محمود  الشهيد  الحركة  يف  القيادي  اغتيال  قضية  مستجدَّات  آخر  ويف 

“حامس” ال تزال تحاول مع السلطات يف ديب إلرشاكها يف التحقيقات، الفتاً إىل أن “القضية لن تكتمل 

صورتها الحقيقية دون هذا التعاون املشرتك”.

د ما  وحول آخر تطورات قضية اغتيال املبحوح ومستجِدَّاتها يف ديب قال: “ما كشف عنه مؤخراً يؤكِّ

سبق أن ذكرناه وأكدناه، بأن “املوساد” الصهيوين هو املتَّهم املبارش يف الجرية، ونعتقد أنَّ السلطات 

الوسائل املمكنة؛ فالجرية متَّت  القتلة بكل  العربية املتحدة هي املعنية مبالحقة  يف دولة اإلمارات 

ذها انتهك سيادتها، وعرَّض أمنها القومي للخطر”. عىل أرضها، ومن نفَّ

القنوات  عب  اإلمارات  يف  اإلخوة  مع  التواصل  إىل  السعي   – نزال  وال   – حاولنا  “نحن  وأضاف: 

الدبلوماسية لنشارك يف التحقيقات، وأن نكون قريبني منها، فالشهيد قائد يف الحركة، و“حامس” هي 

أيضاً وليَّة الدم لهذا القائد، ومن ثم من حقنا ومن مصلحة الجميع أن تكون الحركة مشاركًة بالصورة 

املناسبة”.

د الرشق عىل أن “التحقيقات يف هذه القضية لن تكتمل صورتها الحقيقية دون هذا التعاون  وشدَّ

املشرتك”، الفتاً إىل أن هناك تحقيقاتٍ تتمُّ يف اإلمارات، وهناك تحقيقاتٌ تقوم بها حركة “حامس” 

لت لجنة تحقيق عىل مستوى عاٍل؛ ملحاولة معرفة خلفيات وتفاصيل  الستكامل الصورة، “والحركة شكَّ

تنفيذ “املوساد” للعملية وكيفيتها”.

الرشق: “إىل اآلن مل نحصل عىل  التحقيق، قال  اإلمارات االشرتاك يف  وحول طلب “حامس” من 

يكون  أن  نريد  وال  الدبلوماسية،  والقنوات  الهادئة  بالصورة  لكن  نحاول،  نزال  ال  قلت  نتيجة، وكام 

موا منطق الحركة وحقها  هناك ضجيجٌ إعالميٌّ عىل هذه القضية، وعىل اإلخوة يف اإلمارات أن يتفهَّ

يف املطالبة مبتابعة التحقيق، وهم قالوا إنهم يتعاملون مع “السلطة الفلسطينية” وسفارتها، ونحن ال 

نريد أن ندخل يف متاهة السلطة والسفارة”.

يف  القيادي  قال  االغتيال  بقضية  صلة  عىل  فلسطينيني  اعتقال  بشأن  الدائر  الجدل  وبخصوص 

الجرية بشكل أسايس،  الصهيوين بهذه  العدو  الصهيوين وحكومة  اتَّهمنا “املوساد”  “حامس”: “نحن 

منهم  استفاد  أو  استخدمهم  عمالَء  هناك  أنَّ  وكون  أخرى،  جهة  أية  إىل  االتهام  إصبع  ه  نوجِّ ولن 

موا مساعداتٍ له يف تنفيذ جريته، هذا ال يغريِّ من الحقيقة بأن “املوساد” هو وراء  “املوساد” أو قدَّ

جرية االغتيال”.
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ينمُّ  ال  هذا  نتنياهو  “موقف  أن  الرشق  أوضح  التبادل  صفقة  ملف  مستجدات  وبخصوص 

يف  الحايل  والجمود  وغطرسة،  توتر  عن  يعبِّ  وهو  امللف،  هذا  مع  التعامل  يف  حقيقية  يَّة  جدِّ عن 

صفقة تبادل األرسى مردُّه إىل هذه العقلية املتغطرسة، وعقلية التطرُّف التي تحكم حكومة العدو 

“اإلرسائييل” بقيادة نتنياهو وليبمان، ومحاولتهام إفراغ الصفقة من مضمونها لن يساعد عىل إنجاز 

املبارشة  مسؤوليته  ل  يتحمَّ الحايل  الجمود  إن  التفاصيل:  يف  الدخول  دون  وأقول  رسيعة،  صفقة 

غري  مفاوضات  خالل  من  منها  االنتهاء  تمَّ  التي  القضايا  من  عدد  عن  تراجعاً  هناك  ألنَّ  نتنياهو؛ 

إنجازه  تمَّ  الوسيط األملاين يف موقف حرج؛ ألن ما  الوسيط األملاين، وهم وضعوا  مبارشة من خالل 

واالنتهاء منه كان بالتوافق ما بني الطرفني، وقد يكون نتنياهو حاول يف آخر لحظة أن يفرغ الصفقة 

الصفقة  يف  يضغط  أن  استطاع  بأنه  نفسه  ق  يسوِّ وأن  ويتذاىك  يتشاطر  أن  وحاول  مضمونها،  من 

لتتالءم مع رؤيته”.

أما بشأن املصالحة الفلسطينية فقد أكد الرشق أن “ترصيحات قادة “حامس” طابعها األمل وليس 

نأمل أن تتم املصالحة يف أرسع  القضية نحن  متفائلني، لكْن يف هذه  التفاؤل، نرجو أن نكون دامئاً 

وقت.. هناك جهوٌد وحراٌك عريبٌّ دفعنا باتجاهه، وحاولنا أن يكون هناك جهٌد عريبٌّ من خالل الجولة 

التي  الضيِّقة  الزاوية  الفلسطينية والراعي املرصي عىل الخروج من  التي قمنا بها ملساعدة األطراف 

وصل إليها امللف، غري أن هناك جموداً ومترتساً يف املواقف”.

وأشار إىل أن “حامس” ترى أن من حقها الطبيعي أن تتم مراعاة مالحظاتها يف الورقة املرصية؛ 

كت  “ألن هذا ما اتفق عليه، وتعتب أن مالحظاتها رئيسية ومهمة ال هامشية أو جانبية، ومن ثم متسَّ

الفلسطيني، وحريصة عىل  للشعب  الصحيح  السيايس  املسار  بالحفاظ عىل  بها؛ ألنها معنية  الحركة 

أن يكون هناك قدرة عىل الحفاظ عىل ثوابت الشعب الفلسطيني، وحالّياً هناك وعود ببذل جهود 

ن  التكهُّ ُتكلَّل بالنجاح، لكن ال أستطيع  عربية من أجل املساعدة يف إنجاز هذه املصالحة، نأمل أن 

ق يشء قبل القمة العربية املقبلة، ولكن حتى اآلن ال يوجد  بأنها ستنجح أو ال تنجح، ونأمل أن يتحقَّ

أي نوع من املرونة لدى األطراف األخرى”.

وحول التلويح الصهيوين بعدوان جديد عىل غزة قال الرشق: “التلويح بالعدوان سمٌة صهيونيٌة 

التهديد  أما  يتصاعد ويهبط، ويزيد وينقص،  بأشكال مختلفة  يتوقف  مستمرٌة، والعدوان حقيقًة مل 

جديدة عىل  حرباً  نريد  وال  حرباً،  نستدرج  ال  أننا  الحركة  يف  فموقفنا  القطاع؛  عىل  مبعركة جديدة 

القطاع؛ فغزة مل تخرج من آثار العدوان “اإلرسائييل” السابق، وال يزال هناك مرشَّدون، وبيوت مهدمة 

مل يتم إعامرها”.

وختم الرشق حديثه بقوله: “ال نتمنَّى حرباً جديدًة، ولكن إن فرضت هذه الحرب فكام صمد 

شعبنا الفلسطيني وكام صمدت حركة “حامس” وقوى املقاومة الفلسطينية؛ سيصمدون مجدداً أيضاً، 

وال خيار لهم إال الدفاع املستبسل عن األرض”.


