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  املكتب تصريح صحايف مشترك بين الرئيس الفلسطيني، حممود عباس، ورئيس 

  ، خالد مشعل، بشأن )"حماس"(السياسي حلركة املقاومة اإلسالمية 
   متابعة اتفاق املصاحلة

  ]مقتطفات[. 24/11/2011القاهرة، 

[.......] 

برئاسة  "حماس"فيين عقب استقباله وفد حركة اقال الرئيس الفلسطيني حممود عباس للصح
اآلن بيننا واتفقنا أن نعمل  يوجد أي خالفات إطالقاًال ]: "[.... خالد مشعل يف قصر األندلس بالقاهرة 

ننا فتحنا أأطمئن شعبنا واألمة العربية واإلسالمية ": ، فيما قال مشعل"كشركاء بمسؤولية واحدة
   ."يق بالبيت الفلسطينصفحة جديدة من الشراكة بكل ما يتعل

اهرة برئاسة مشعل كان يف الق "حماس"وأضاف عباس أن اللقاء الذي جمعه مع وفد قيادة حركة 
  .، وأن األجواء إيجابية، وبخاصة أنه مل حتدث أية خالفات خالل نقاش خمتلف القضايامهماً 

[.......]  

 بحثنا املصاحلة بكل تفاصيلها، ونحب أن نقول لكم بأنه ال يوجد خالفات إطالقاً " :وقال عباس
وبهذه املناسبة . حول أي موضوع، وكل هذا األمور سترونها يف األيام واألسابيع القادمة إن شاء الله

نشكر مصر ونشكر الوزير مراد موايف على اجلهود التي يبذلونها اآلن وبذلوها على مدار السنوات 
ة بكل آفاق املاضية من أجل هذا املوضوع بالذات، وهناك جهود مصرية يف كل اجملاالت املتعلق

  ."القضية الفلسطينية على سبيل املثال قضية األسرى، وغيرها

عنا رت وثيقة املصاحلة وعملت عليها دون أن تيأس، إىل أن وقّوأشار عباس إىل أن مصر حضّ
  [....].املاضي  مايو] أيار[عليها يف 

جابية ومن بدوره قال مشعل إن جلسة املباحثات التي جمعته اليوم مع عباس خلقت أجواء إي
  .شأنها أن تعطي القضية الفلسطينية وملف املصاحلة دفعة إىل األمام

أحب أن أطمئن شعبنا يف الداخل " :فيين عقب اللقاءاوأضاف مشعل يف تصريح مقتضب للصح
فيها درجة عالية من التفاهم واحلرص على  للقاء فتحنا من خالله صفحة جديدةواخلارج أننا بهذا ا

الشراكة، واجلدية يف تطبيق ليس بنود اتفاق املصاحلة فقط، بل كل ما يتعلق بترتيب البيت الفلسطيني، 
  ."والتعامل مع املرحلة الراهنة واملقبلة
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 أريد أن يطمئن اجلميع، وأن ينتظر التطورات على األرض وليس الكالم، وهذه األجواء" :وأضاف
إيجابية، ونأمل بأن يساعدنا شعبنا وكل القوى لصالح قضيتنا، ونحن سعداء لوجودنا يف مصر، وكل 

  ."الشكر ملصر العزيزة



 

 
 

  

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  
 


