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  حماس  خالد مشعل ةكركلمة رئيس املكتب السياسي حل

  خالل اتفاق املصاحلة بالقاهرة

  

 خالل ، خالد مشعل)حماس(كلمة رئيس املكتب السياسي حلركة املقاومة اإلسالمية احلريف ل نصال
   الفلسطينية االحتفال بالتوقيع على املصاحلة

  

سالم على نبينا حممد خاتم األنبياء لصالة والاالعاملين و بسم الله الرحمن الرحيم احلمد لله رب
أجمعين، أيها اإلخوة واألخوات رجال الدولة يف مصر احلبيبة ،  واملرسلين، وعلى آله وصحبه

  .البالغة يف اإليجاز واحلر تكفيه اإلشارة, وبركاته السالم عليكم ورحم الله

ة الوطنية ال أقول بين فتح وحماس إىل هذه اللحظة، يف املصاحل الذي أكرمنا بالوصول لله احلمد
نحن الفلسطينيين لنفتح صفحة جديدة لقد قدمنا إىل هنا وبذلنا كل  فحسب بل بين جميع قوانا

اللحظة من أجل الله وقياماً منا بالواجب واملسؤولية ألجل شعبنا يف كل  جهد لنصل إىل هذه
 بواسل الذين سنواصل سعينا من أجلأرواح شهدائنا العظام ومن أجل أرواح أسرانا ال مكان وألجل

فلسطين يف  اإلفراج عنهم قريباً إن شاء الله من أجل جماهير األمة العربية التي ما زالت تعتبر
العظيم الذي كانت  قلبها وقضيتها املركزية من أجل شعوبنا الثائرة وعلى رأسها الشعب املصري

ومن أجل أن تعود اللحمة  جل كل هؤالءفلسطين حاضرة بين جماهيرية ويف ميادين التحرير من أ
طريق النضال والدم ال يصبح ماء  بين الدم الفلسطيني أن يظل الفتحاوي واحلمساوي إخوة على

  .من أجل ذلك أتينا للمصاحلة

االنقسام السوداء باتت خلف أقدامنا وخلف ظهورنا وحتت أقدامنا وأعلن باسم  وأقول إن صفحة
خواين يف الفصائل أننا مستعدون بل قررنا أن ندفع كل ثمن من أجل أعبر عن بقية إ حماس ولعلي

  .املصاحلة وحتويل النصوص إىل واقع على األرض بإذن الله إتمام

  احملتل اإلسرائيلي وليست بين أبناء الوطن الواحد، فمعركتنا الوحيدة مع

ف ونلئم اجلراح وأن من هذه اللحظة الصعبة من أجل أن نوحد الص نحن نريد االستعجال باخلروج
إطار السلطة الفلسطينية ويف إطار منظمة التحرير الفلسطينية نريد أن  نرتب بيتنا الداخلي يف

واحدة وسلطة واحدة ومرجعة واحدة ومؤسسات واحدة فنحن شعب واحد وقضية  نكون لنا قيادة
  .واحدة فال بد أن تكون سلطة ومنظمة وقرارات واحدة واحدة وأهداف

الوطني حتى ننجز ما يتطلع إليه شعبنا يف الداخل واخلارج ونؤكد  نريد أن نتفرغ لهذا املشروع
إدارة قرارنا ومعركتنا مع احملتل ومستعدون لنصل إىل رؤية سياسية مشتركة  هنا أننا سنظل على
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 عوالصراع مع إسرائيل واحلركة الدبلوماسية القرارات الدولية لصالح شعبنا نحن م للمقاومة
القرارات  احلركة على كل اجلبهات وجبهة املقاومة بكل أشكالها وجبهة العمل السياسي وانتزاع

عاماً نحن مستعدون  السياسية يف كل املناسبات، نحن أعطينا للسالم من مدريد إىل اليوم عشرن
يل رفضت ال حتترمنا وألن إسرائ أن نتوافق بإسناد عربي للتوافق على كيفية إدارتها، ألن إسرائيل

وتريد األرض واألمن وتزعم أنها تريد  كل مبادراتنا ومتعندة وترفض الفتحاوي واحلمساوي معاً
العربية ومنظمة املؤتمر اإلٍسالمي كيف نبحث عن  السالم هذا يوجب على مصر كقيادة واجلامعة

ذه هي القوة التي جتبر نتنياهو أن ينسحب من أرضنا ه استراتيجية حلقوقنا وفيها كل أدوات
  الرسالة التي توحدنا،

حديثي بأن نشكر القيادة املصرية، والشعب املصري واملسئولين يف مصر أن نشكرهم على  أختم
 قدموه معنا وأن نشكر يف كل من ساهم يف هذه اللحظة واإلجناز ومن الدول العربية ما

مازن نحن  األخ أبو واإلسالمية، شكراً لكل من بذل جهداً يف إتمام هذه املصاحلة، حتى أطمئن
يعطي فرص  مستعدون أن نحتكم لالنتخابات يف أقرب فرصة لكن نريد أن يتوفر وضع طبيعي
ولن نخشى  متكافئة لفتح وحماس حتى نذهب لصناديق االقتراع ونحترم نتائج االنتخابات

وبسرعة وتوفرت  االحتكام للشعب الفلسطيني، تعالوا ننجز نصوص املصاحلة يف كل اجملاالت
نتائج االنتخابات،  الظروف نحن جاهزون أن نذهب لصناديق االقتراع وسنبقى إخوة مهما كانت

  .نحن نحتاج إىل كثير من القوة والكيل ملواجهة إسرائيل

  

  4/5/2011القاهرة، 

 

 



 

 
 

  
، وال الدراسات الفلسطينية ؤسسةالدراسات الفلسطينية، جميع حقوق النشر وإعادة التوزيع حمفوظة مل مؤسسة

يمكن حتميل هذه املقالة أو طبعها لالستخدام . إدارة املؤسسةيمكن نشرها أو توزيعها إلكترونياً إال بإذن من 

  ipsbrt@palestine-studies.org .الفردي فقط، وعند االستخدام يرجى ذكر املصدر
 


