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إىل إطالق املحادثات املبارشة هذه. إن إنجاز اتفاق السالم بيننا وبني السلطة الفلسطينية لهو أمر 
صعب لكنه ممكن.

الشعبني  بني  اتفاق سلمي  إىل  التوصل  الصادقة يف  الرغبة  املحادثات من منطلق  إىل  إننا سنأيت 
بعد  كبرية  شكوك  بوجود  أعلم  األمن.  صيانة  مقدمتها  ويف  إلرسائيل  القومية  املصالح  حامية  مع 
ميض 17 عاماً عىل بدء مسرية أوسلو ويتسنى فهم سبب وجود هذه الشكوك. إننا نرجو مفاجأة كل 
الفلسطيني. يكن  الجانب  املنتقدين واملشّككني غري أن هذا األمر يتطلب وجود رشيك حقيقي يف 

تحقيق النجاح يف مد اليد للسالم عىل أن يوجد رشيك يف الجانب اآلخر يقدم لك يده باملقابل.

وبالتايل فإذا اكتشفنا وجود رشيك حقيقي لدى الجانب الفلسطيني يتسم بالصدق والجدية يف 
املفاوضات – وهي مفاوضات ستقتيض من كال الجانبنْي اإلقدام عىل الخطوات املطلوبة )أي ال يقترص 
األمر عىل الجانب اإلرسائييل بل يشمل الجانب الفلسطيني أيضاً( – فإننا يف الحالة هذه سنستطيع 

التوصل قريباً إىل اتفاق سالم تأريخي بني الشعبنْي.

إن هذا االتفاق سيقوم عىل ثالثة مداميك: أوالً – وقبل أي يشء آخر – عىل إيجاد تدابري أمنية 
حقيقية وصامدة ميدانياً؛ ثانياً – عىل االعرتاف بإرسائيل بصفتها الدولة القومية للشعب اليهودي مام 
الفلسطينية؛  الدولة  إطار  العودة سيتم يف  بإحقاق حق[  ]الفلسطيني  املطلب  أن حل قضية  يعني 
وثالثاً – عىل تأكيد إنهاء النزاع. إننا نتحدث عن اتفاق سالم بني إرسائيل ودولة فلسطينية منزوعة 
نقطة  وليس  للنزاع  نهاية  الدولة ستشكل  أن هذه  يعني  املسرية مام  نهاية هذه  السالح ستقوم يف 

انطالق ملواصلته بطرق أخرى.

إن األمن واالعرتاف بدولة إرسائيل بصفتها الدولة القومية للشعب اليهودي وإنهاء النزاع – هذه 
هي كام سلف املداميك الثالثة األوىل التي تضمن إيجاد اتفاق سلمي حقيقي يستطيع الصمود..”.

وثيقة رقم 194:

كلمة خالد مشعل حول املفاوضات، واملصالحة الوطنية194

24 آب/ أغسطس 2010

أكد خالد مشعل، رئيس املكتب السيايس لحركة املقاومة اإلسالمية “حامس”، أن جولة املفاوضات 
املبارشة املزمع إطالقها بني سلطة فريق أوسلو برام الله والكيان الصهيوين فاقدة للرشعية الوطنية، 

وهي مفاوضات تجري تحت اإلكراه ومبذكرة جلب أمريكية وليست بقرار فلسطيني أو عريب.

العاصمة السورية دمشق مساء  وأضاف مشعل، خالل حفل إفطار أقامته الحركة لإلعالميني يف 
اليوم الثالثاء )24–8(، أن قرار اللجنة التنفيذية، التي مل يكتمل نصابها، هو صدى لصوت األمر الصادر 
من واشنطن، موضحاً أن أغلب املعتدلني الفلسطينيني اعرتضوا عىل هذا املسار، وكذلك معظم النخب 

إضافة لـ 11 فصياًل فلسطينياً.

وشدد القائد الفلسطيني يف كلمته – التي هنأ فيها األمة والشعب الفلسطيني والحضور بالشهر 
الكريم – أن فريق املفاوضات “معزول عدداً وموقفاً، وهو مكشوف ألنه راهن عىل األمريكان ومل 
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يراهن عىل الشعب، وبحث عن رشعيته من الخارج ال من الداخل، وأسقط رشوطه ومطالبه، وانصاع 
لإلدارة األمركية كام انصاع يف الفيتو عىل املصالحة”.

الراهنة، منها أن جرأة  املرحلة  الله “يحسب عليها حدوث كوارث كثرية يف  رام  وبني أن سلطة 
نتنياهو يف طلب االعرتاف بيهودية الدولة مل يكن لوال ضعف قيادة السلطة”. 

وقال مشعل إن بيان اللجنة الرباعية ما هو إال “ورقة توت لن يسرت عورة ولن يغطي التهافت 
الفلسطيني، أما كلينتون فكانت واضحة بإسقاطها الرشوط الفلسطينية دون نفي الرشوط اإلرسائيلية”، 

مؤكداً أننا “أمام تراجع وتغيري مستمر يف املرجعيات”. 

وأشار إىل “أن املهزلة هي ترصيحات بعض املفاوضني، الذين يظهرون لنا العنرتيات ثم يرتاجعون، 
بعد ما بصموا عىل القرار األمرييك”.

وتابع: “أقول هذه مفاوضات تصفية وليست تسوية للقضية وال مصلحة لنا فيها، بل هي مثرة 
العربية، هذه  للمصلحة  فيها  مكان  “إرسائيلية” ال  أمريكية  ونتنياهو ألسباب  أوباما  توافق مصلحة 

محطة من اإلدارة السيئة مللف التفاوض، وتشجيع لنتنياهو ملزيد من التشدد”. 

وتوجه بكالمه “لإلخوة يف حركة فتح.. استيقظوا.. ال تسمحوا أن ترتكب هذه املغامرات باسمكم، 
منكم  القرار  صودر  دور،  لكم  يعد  ومل  غطاء  مجرد  أنتم  الضفة  يف  تحتكم  من  السجادة  سحبت 

ويستعمل اسمكم يف هذه الخطايا”.

ودعا مشعل الرئيس املرصي حسني مبارك وامللك عبد الله الثاين لعدم املشاركة يف تدشني هذه 
املفاوضات، “ألنها بال غطاء فلسطيني وال رشعية وطنية، وألن نتائجها الكارثية ستمس األمة واملنطقة 

وليس فقط فلسطني”.

الرصاع،  قلب  ويف  امليدان،  أهل  ونحن  للرصاع،  الفلسطيني  البعد  خصوصية  مع  “نحن  وتابع: 
العريب  البعد  حساب  عىل  تكون  أال  ينبغي  تهمش،  وأال  تصادر،  أال  ينبغي  الخصوصية  هذه  ولكن 
يهمش  أن  دون  لكن  القضية،  عن  اإلسالمية  العربية  للمسؤولية  االعتبار  رد  من  بد  ال  واإلسالمي.. 
ذلك املسؤولية الفلسطينية، نستطيع أن نجمع بني البعدين عندما نغلب املصلحة العامة عىل سبيل 

املصلحة القطرية”.

ويف معرض إجاباته عىل أسئلة الصحفيني؛ قال مشعل: “أدعو إىل مراجعة عربية وفلسطينية لنهج 
التسوية، بعد أن ثبت فشل الخيار يف ظل االفتقار ألوراق القوة”.

والرشوط  باملقياس  سيكون  نجاحها  مشكلة..  ونجاحها  مشكلة  املفاوضات  “فشل  وأضاف: 
“اإلرسائيلية”، ما يعني تصفية القضية الفلسطينية من حق العودة والقدس وأرض الـ 67..إلخ، نجاح 

املفاوضات مشكلة إلنها ستنجح لصالح إرسائيل”. 

وأعطينا  السياسية  سقوفنا  واستنزفنا  الوقت  وأضعنا  الكثري  قد خرسنا  نكون  فشلت  “إن  وتابع 
يف  أصبحت  الفلسطينية  القوى  بعض  اليوم  األرض،  عىل  املزيد  لتصنع  الصهيونية  للحكومة  الفرص 
مربع الخسارة عىل جميع األحوال، ال بد من إعادة النظر يف هذا النهج وامتالك أوراق قوة حقيقية”، 

مؤكداً أنه “يف جو املفاوضات تنجز “إرسائيل” ما ال تنجزه يف أوقات أخرى”.
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ودعا رئيس املكتب السيايس لحركة “حامس” إىل تبني اسرتاتيجية وطنية بديلة تقوم عىل تعزيز 
خيار املقاومة وامتالك أوراق القوة، وتنويع الخيارات وإعادة بناء املنظمة وتوحيد الصف عىل هذه 

االسرتاتيجية وحشد طاقات شعبنا وأمتنا معنا.

املفاوض  نفسها..  تفاوض  باتت “إرسائيل”  القوة  أوراق  السلطة عن  قيادة  وقال “يف ظل تخيل 
غري مؤمتن عىل القضية وعىل الحقوق، ألنه فارغ اليد من أوراق القوة ومكشوف الظهر وتائه الرؤية 
تلزم  لنتائجها وال  لقرارها وال  أن “هذه مفاوضات ال رشعية  قابلية عالية لالنضغاط”، مؤكداً  ولديه 

شعبنا بيشء”. 

مطلوب  ذلك..  من  أكرث  نحتاج  ال  مقاومة..  مرشوع  ومرشوعنا  احتالل  قضية  “قضيتنا  وأوضح 
ويأيت  يناقضها  مبا  ال  االسرتاتيجية  هذه  يخدم  مبا  لكن  خيارات  وتنويع  ودبلوماسية  ومناورة  تكتيك 

عليها”.

وأشار مشعل إىل مالحقة املقاومة ونزع سالحها يف الضفة الغربية، وقال هذا “الحصاد املر هو 
والتفاخر  العدو  األمني مع  التنسيق  إىل خطورة  منبهاً  املاضية”،  السنوات  السلطة خالل  لزرع  مثرة 

بذلك. 

كام أشار إىل إشادة رئيس وزراء العدو الصهيوين بنيامني نتنياهو مبليشيا عباس وشكره لها، إضافة 
إىل زيارة رئيس الشاباك الصهيوين إىل بعض مدن الضفة، وحملة االعتقاالت ضد املقاومة التي بلغت 

املئات من املعتقلني، ووصل األمر إىل استدعاء النساء واعتقالهن، وإغالق املساجد واعتقال األمئة. 

وتوجه القائد الفلسطيني بحديثه ألهل الضفة الغربية، فقال “قبل سنة أعد الشاباك الصهيوين 
والخطباء  ولألمئة  لها  للتصدي  مخططاً  ووضع  املحتلة،  الضفة  يف  الزكاة  ولجان  للمساجد  دراسة 

املحرضني عىل املقاومة، واليوم السلطة يف الضفة تطبق هذا املخطط”. 

وتابع “ألهلنا يف الضفة.. أقول: مرشوع تصفية القضية يجري بدءاً من الضفة، هي ساحة الرصاع 
وهي ساحة التصفية، وإفشال هذا املرشوع يبدأ من الضفة الغربية”. 

إىل  ينصاعوا  وأال  االحتالل،  ضد  مكان  كل  ويف  الضفة  يف  أهلنا  أحرض  زلت  وال  “حرّضت  وقال 
اإلجراءات األمنية التي تريد إخضاعهم لالحتالل، من حق أهلنا يف الضفة أن ينتفضوا عىل االحتالل 

وأال يخضعوا ألي سلطة تريد إخضاعهم”.

ولفت خالد مشعل إىل أن “املصالحة مؤجلة، ونحن قدمنا املخارج التي كان آخرها ما عرضنا عىل 
عمرو موىس األمني العام للجامعة العربية، لكن املبعوث األمرييك جورج ميتشل وضع عليها الفيتو 
أي فصيل  اقرتاب مع  بأي  تراجع عنها”، وقال لست مستعداً إلغضاب مرص، وقال “نرحب  وعباس 
الفلسطيني”،  الصف  بتوحيد  معنيون  األخرى،  القضايا  يف  االختالف  مساحة  كانت  مهام  فلسطيني 

مشرياً إىل أن العمل الوطني يقوم عىل قاعدة القواسم املشرتكة. 

تهزم  العقوبات  ألن  واهم  فهو  سيخضعنا  غزة  قطاع  حصار  أن  عىل  يراهن  “من  أنه  وأضاف 
املهزومني، أما من باعوا أرواحهم فال يخافون الحصار”، مشدداً عىل “أن تظل أولوية كرس الحصار 

عىل رأس األجندة العربية واإلسالمية”.
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وحذر من أن “طبول الحرب تدق، وغزة ليست بعيدة عن النوايا اإلرسائيلية”، وتابع بقوله “قد 

الدوام شوكة يف حلق “إرسائيل”، وقلعة  لكنها ستكون كام كانت عىل  الحلقات،  تبدو غزة أضعف 

للصمود ولن تهزم بإذن الله”.

وفيام يتعلق باملصالحة قال مشعل “املصالحة رضورة وخيار، لكنها معطلة بقرار أمرييك خضعت 

له سلطة رام الله”.

وحول وجود مرجعية أخرى لقوى املقاومة غري املنظمة؛ قال مشعل “من حق قوى املقاومة أن 

يكون لها مرجعيتها كقوى مقاومة، ويبقى نضالنا باتجاه مرجعية وطنية، نحن حريصون عىل اسم 

املنظمة ورصيدها ولكن مع إعادة بنائها حتى تشمل جميع القوى الفلسطينية”. 

الباكستاين جراء الفيضانات وقال  ويف سياق آخر لفت مشعل إىل الكارثة التي لحقت بالشعب 

“بكل قلوبنا ومشاعرنا ومبا منلك من إمكانات نقف مع كل ضحايا باكستان، وأدعو األمة واملنظامت 

أن تبادر إىل إغاثتهم”. 

وفيام يتعلق بقضية صفقة تبادل األرسى مع االحتالل؛ قال رئيس املكتب السيايس لحركة “حامس” 

إنه “ال جديد، فالوسيط األملاين وصل إىل طريق مسدود نتيجة تراجع نتنياهو عن عرضه قبل األخري.. 

فرفضنا..  نتنياهو  عرض  إىل  بالعودة  إقناعنا  األملاين  الوسيط  وحاول  املفاوضات  تجمدت  ذلك  بعد 

حامس مرصة عىل مطالبها املحددة”.

وثيقة رقم 195:

كلمة إسامعيل هنية حول املفاوضات، والقدس، وحق العودة195

25 آب/ أغسطس 2010

أعلن إسامعيل هنية رئيس الحكومة الفلسطينية، تخصيص مساحة من األرض ال تقل عن خمسة 

وباإلمكانات  الفلسطينيني  الجرحى  تناسب  مبواصفات  الفلسطيني،  الجريح  نادي  إلنشاء  دومنات، 

الحكومية املتوفرة، فيام أكد أنه سيقدم مكرمة عيد الفطر السعيد إليهم، مشدداً يف الوقت ذاته عىل 

تفعيل القانون الخاص بتخصيص خمسة يف املائة من الوظائف الحكومية لذوي االحتياجات الخاصة 

والجرحى.

جاء ذلك خالل حفل اإلفطار الجامعي الخامس الذي أقامته جمعية السالم الخريية بتمويل من 

جمعية التيسري للزواج والتنمية، وبرعاية من رئيس الوزراء هنية، يف فندق الحلو الدويل شامل مدينة 

غزة.

وأكد هنية أن هذا اللقاء، الذي جمعه بعرشات الجرحى الفلسطينيني الذين أصيبوا خالل الحرب 

واالجتياحات الصهيونية يف قطاع غزة، يجسد معنى األرسة والعائلة الواحدة، مشرياً إىل أنه يحمل أكرث 

من رسالة موجهة إىل أكرث من جهة.


