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من فيه ، خالد مشعل، يحذر "حماس" تصريح صحايف لرئيس املكتب السياسي حلركة

   إلفشال مساعي املصاحلة الفلسطينيةتدخالت خارجية 
  

  ]مقتطفات[ . 29/11/2011اخلرطوم، 
  

[.......]  
 

بشأن لقاء املصاحلة األخير يف القاهرة واخملاوف من إمكانية عدم جناح االتفاق، قال 
القلق والتخوف يأتي " :مشعل] خالد" حماس"ة اإلسالمية رئيس املكتب السياسي حلركة املقاوم[

هذا القلق مشروع قياساً  .اللقاءات ربما تكون بال انعكاس حقيقي على أرض الواقعمن كون هذه 
على التجارب املاضية، والشعب الفلسطيني حريص على إتمام املصاحلة، وقلق من أن تتعدد 

هذا اللقاء فيه ] إن[فنحن نتفهم هذا القلق املشروع، ولكن أقول بكل صدق . اللقاءات دون جدوى
ل املسؤولية راكة وحتمّعن ش اًجديد ويمتاز بدرجة عالية من املكاشفة وهو مبشر، ألن فيه حديث

  ".، وحرص متبادل لتطبيق ملفات املصاحلة وإصالح منظمة التحرير وإعادة بنائهامع بعضنا
  

[.......]  
  

لديها رؤية واضحة نحو األرض الفلسطينية وعدم االعتراف  "حماس"شدد مشعل على أن و
  .بإسرائيل ونحو التمسك بكامل احلق الفلسطيني

  
باملقابل أي حركة كبيرة قد " :وأضاف[....].  "حماس"خل حركة ونفى مشعل وجود خالفات دا

عن اخلطأ، ولكنها تعالج ) معصومة(غير  ‘حماس’يحدث بداخلها بعض التباين بين قياداتها و
  ".[....]أخطاءها عبر املؤسسة القيادية 

  
بالعكس أصابنا بسعادة " :قال "حماس"على  ر سلباًالعربي وإذا ما كان أثّوبسؤاله عن الربيع 

كبيرة، ويف ظاهر األمر أن الربيع العربي جعل األمة وشعوبها مشغولة بقضاياها احمللية وترتيب 
ربما يصرف النظر عن القضية الفلسطينية لفترة ]و[هذا صحيح،  .لفترة من الزمن ةدارها الداخلي

."[....]من الزمن لكنه حق األمة وحق الشعوب   

                                                            
  املصدر:   www.alzaytouna.net/arabic/PlsToday.../Pls_2334_29-11-2011.doc  

  .28/11/2011بتاريخ  "سودانيز أون الين"له مع صحيفة  لقاءخالل بهذا التصريح  مشعل وقد أدىل



 

 
 

  

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  
 


