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  تصريح صحايف لرئيس احلكومة الفلسطينية املقالة، إسماعيل هنية، عن

   الفلسطينية –املصاحلة الفلسطينية  

 1/3/2011غزة، 

 

 

لكن يجب "و أكد رئيس احلكومة بغزة إسماعيل هنية الثالثاء أن احلكومة يف غزة تريد مصاحلة

أن تكون مصاحلة حقيقية ووطنية ومبنية على رؤية ووفق إستراتيجية تأخذ طبيعة املتغيرات 

 ".الراهنة

جاء ذلك خالل تقديم هنية بمشاركة عددٍ من الوزراء واجب العزاء يف رئيس الوزراء التركي  

  .بغزة األسبق جنم الدين أوربكان يف بيت العزاء الذي تقيمه جمعية يادرم التركية

نحن دعونا للمصاحلة، ونحن الذين رفعنا الشعار يف بداية "وقال هنية للصحفيين عقب زيارته  

الطريق، ونحن الذين أثبتنا أن الطريق للحوار الفلسطيني هو الطريق الوحيد لتعزيز صمود الشعب 

  ".الفلسطيني

تاج إىل إجراءات، املصاحلة احلقيقية حتتاج إىل مسار ورؤية وقناعة وأجواء، وحت"وأضاف  

وهي ال تتمشى مع استمرر االعتقاالت واحملاكم العسكرية والتعاون مع االحتالل، ومع التوافق 

  ".على حصار غزة

ال يمكن أن تكون شعارات املصاحلة هي من باب املناورة الستجالب التعاطف : "وقال هنية 

رقة املصاحلة يجب أن يكون يف ، مشيرًا إىل أن التلويح بو"األمريكي جمددًا مع خط التفاوض

  .السياق الوطني الفلسطيني

نحن ال نرفع السقف ولكن نرفع الطموح طموح شعبنا الفلسطيني املبني على حتقيق "واستطرد  

  ".مصاحلة فلسطينية نابعة من رؤية وأجندة فلسطينية
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يات لكي نخطو خطوات جدية نحو املصاحلة يجب أن نضع رؤية وتصور وتنفيذ آل"وتابع  

  ".وإجراءات حتى نكون صادقين مع أبناء شعبنا

  نهج أربكان 

لقد قدم لفلسطين ولدولته : "وقدم هنية العزاء يف وفاة القيادي التركي جنم الدين أربكان، وقال

  ".الكثير من التضحية والثبات

الذين  نعتقد أنه ترك من خلفه تالمذة يف كل احملافل احلكومية والرسمية والبرملانية،"وتابع  

يحملون الراية ويدافعون عن هذا املشروع، ويؤكدون أن تركيا جزأ أصيل من األمة وأنها 

تتحالف إستراتيجيا مع األمة وحتمل قضايا األمة كما شاهدنا يف احلرب األخيرة على غزة، 

  ".وهذا يدل على التعاون التركي الكبير يف املنطقة 

ملنطقة ستخلق إستراتيجية جديدة، وحتركات إقليمية نعتقد أن التحوالت اجلارية يف ا"وتابع  

  ".جديدة ستصب يف صالح القضية الفلسطينية

جئنا لنقدم واجب العزاء إىل تركيا قيادة وشعبًا وإىل حزب السعادة بقيادة املفكر "وقال  

  ".ثيرأربكان، هذا االسم الذي له الكثير بكل ما تعنيه الكلمة، ونعتقد أنه روح أثرت يف تركيا الك

تالمذته يسيرون على نهجه، ويحملون هذا التراث اجمليد الذي أسس له هذا القائد الذي "وتابع  

  ".استطاع أن ينقل العمل من املسجد إىل خمتلف احملافل

نحن يف فلسطين نشارك أهلنا يف تركيا العزاء واألحزان، وعزاءنا أنه قدم لدولته "واستطرد  

  ".الله أن يرحمه ويسكنه فسيح جنانهولشعب فلسطين الكثير، ونسأل 
 

 



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


