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أيام  بعد  متر  الذي  إلنجاز حقوق شعبنا  موحد  أبناء شعب  وننطلق  املرارات  كل  نتجاوز  اليوم 

اآلن  ملعاناتنا  حداً  نضع  أن  نريد  لكن  كثرية  وهي  النكبات  بتذكر  نستمر  أن  نريد  ال  نكبته،  ذكرى 

ونحصل عىل دولة لكن ما يف القلب يف القلب من مرارة.

السيدات والسادة

والسلطة  الفلسطينية  التحرير  ومنظمة  الفلسطيني  الشعب  باسم  أتقدم  أن  أود  أخرى  مرة 

الوطنية الفلسطينية بوافر وعمق الشكر واالمتنان إىل مرص التي لوال الجهود املخلصة واملتصلة التي 

بذلتها عىل مدى السنوات املاضية ما كان باإلمكان الوصول إىل هذه اللحظة.

إن الشعب الفلسطيني لن ينىس هذا الدور أبداً، وأود أن أشكر جميع الدول الشقيقة والصديقة 

العام ملنظمة املؤمتر اإلسالمي وجميع من أسهم يف  وجامعة الدول العربية وعىل رأسها األخ األمني 

العمل لتضييق شقة الخالف وتحقيق املصالحة وإنهاء االنقسام.

ويف الختام وإذ أتوجه بالتحية إىل أبناء شعبنا العظيم يف الوطن والشتات أود التقدم بتحية خاصة 

إىل أبناء شعبنا يف غزة الحبيبة، غزة التي تعيش منذ سنوات تحت الحصار، غزة التي تتعرض باستمرار 

لالعتداءات اإلرسائيلية والتي تعرضت للحرب اإلرسائيلية الوحشية، غزة الشهداء والصمود، غزة التي 

تحتاج لجهودنا للبدء بإعادة إعامرها فوراً.. أقول لهم... سأكون بينكم يف القريب العاجل إن شاء الله.

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته

وثيقة رقم 102:

اتفاق  حول  مشعل  خالد  حامس  لحركة  السيايس  املكتب  رئيس  كلمة 
املصالحة وإنهاء االنقسام102 

4 أيار/ مايو 2011

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رّب العاملني، والصالة والسالم عىل نبينا محمد خاتم األنبياء 

واملرسلني، وعىل آله وصحبه أجمعني، أيها اإلخوة واألخوات، السادة والسيدات، رجال الدولة الكرام 

يف مرص الحبيبة ويف بالدنا العربية واإلسالمية، السالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

ُطلب مني أن أوجز واحرتاماً لكم جميعاً سأوجز، فالبالغة يف اإليجاز، والحر تكفيه اإلشارة.

أقول بني فتح  الوطنية، ال  املصالحة  اللحظة يف  بالوصول إىل هذه  أكرمنا  الذي  لله  الحمد  أوالً، 

َقِدمنا إىل هنا  لقد  لنفتح صفحة جديدة.  الفلسطينيني،  وحامس فحسب، بل بني جميع قوانا نحن 

أجل  واملسؤولية، ومن  بالواجب  منا  وقياماً  الله،  أجل  اللحظة من  إىل هذه  لنصل  وبذلنا كل جهد 

شعبنا العظيم يف الضفة وغزة والـ 48 والشتات، ومن أجل أرواح شهدائنا العظام الذين استشهدوا 

من أجل تحرير فلسطني، ومن أجل أرواح أرسانا البواسل الذين سنواصل سعينا من أجل اإلفراج عنهم 

الله، من أجل جامهري األمة العربية واإلسالمية التي ما زالت تعتب فلسطني يف قلبها  قريباً إن شاء 
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وقضيتها املركزية، من أجل شعوبنا الثائرة وعىل رأسها الشعب املرصي العظيم، الذي كانت فلسطني 
حارضة يف ثورته بني جامهريه ويف ميادين تحريره؛ من أجل كل هؤالء، ومن أجل أن تعود اللحمة بني 
الدم الفلسطيني؛ أن يظل الفتحاوي والحمساوي إخوة عىل طريق النضال النتزاع حقوقهم، فالدم ما 

بصري مي، من أجل كل ذلك أتينا للمصالحة.

أقدامنا. وأعلن  أقدامنا، خلف ظهورنا، وتحت  باتت خلف  السوداء  االنقسام  إن صفحة  وأقول 
باسم حامس، ولعيل أعّب عن بقية إخواين يف الفصائل يف الداخل والخارج، أننا مستعدون، بل قررنا، 
أن ندفع كل مثن من أجل إمتام املصالحة وتحويل النصوص إىل واقع عىل األرض بإذن الله. فمعركتنا 
الوحيدة والحقيقية مع املحتل اإلرسائييل، وليست بني الفصائل الفلسطينية وبني أبناء الوطن الواحد. 

النقطة الثانية، نحن، والله أيها اإلخوة واألخوات، نريد االستعجال يف الخروج من هذه اللحظة 
الصعبة لنتفرغ من أجل مرشوعنا الوطني، من أجل أن نوحد الصف، ونألم الجراح، وأن نرتب بيتنا 
الداخيل يف إطار السلطة الفلسطينية ويف إطار منظمة التحرير الفلسطينية. نريد أن تكون لنا قيادة 
واحدة، ومرجعية واحدة، وسلطة واحدة، ومؤسسات واحدة؛ فنحن شعب واحد، ولنا قضية واحدة 

وأهداف واحدة، فال بّد أن تكون سلطة ومنظمة وقرار واحد، ومرجعية واحدة.

الذي تقاطعت  الوطني املشرتك،  الهدف  نريد أن نتفرغ ونحن مصطّفون معاً من أجل تحقيق 
الضفة  أرض  عىل  كاملة  سيادة  ذات  حرة  فلسطينية  دولة  نقيم  أن  وهو  السياسية  برامجنا  عليه 
والقطاع عاصمتها القدس، بدون أي مستوطن، وبدون التنازل عن أي شب واحد، وبدون التنازل عن 
حقنا يف العودة. هذا الذي نسعى لتحقيقه. نريد أن نتفرغ لهذا املرشوع الوطني حتى ننجز ما يتطلع 
إليه شعبنا يف الداخل والخارج. وأؤكد هنا أننا سنظل متفاهمني عىل إدارة قرارنا السيايس وعىل إدارة 

معركتنا مع املحتل اإلرسائييل.

للمقاومة  مشرتكة  وإدارة  مشرتكة  سياسية  رؤية  إىل  لنصل  والتفاهم  للحوار  مستعدون  نحن 
وانتزاع  األنصار، ولكسب  الديبلوماسية، ولكسب  وللحركة  السيايس  وللقرار  والرصاع مع “إرسائيل”، 
القرارات الدولية لصالح شعبنا. نحن مع الحركة عىل كل الجبهات؛ جبهة النضال عىل األرض، وجبهة 
املقاومة بكل أشكالها، وجبهة العمل السيايس والديبلومايس وانتزاع القرارات الدولية يف كل املناسبات. 

نحن حريصون عىل هذا.

نحن هنا نخاطب القيادة املرصية العزيزة يف هذا العهد الثوري الجديد؛ نحن أعطينا للسالم منذ 
مدريد إىل اليوم عرشين عاماً، وأقول نحن مستعدون أن نتوافق فلسطينياً وبحضنٍ عريب وإسناد عريب 
تحرتمنا،  ال  “إرسائيل”  اإلخوة، ألن  أيها  ولكن  إدارتها.  كيفية  نتوافق عىل  إضافية  فرصة  إعطاء  عىل 
وألن “إرسائيل” رفضت كل مبادراتنا، وألن “إرسائيل” متعنتة يف رفض حقوقنا الفلسطينية، وترفض 
الفتحاوي والحمساوي معاً، وترفض كل أبناء الشعب الفلسطيني، وتريد األرض وتريد األمن، وتزعم 
أنها تريد السالم؛ هذا يوجب عىل مرص كقيادة وعىل الجامعة العربية ومنظمة املؤمتر اإلسالمي أن 
نفتح صفحة؛ كيف نبحث عن اسرتاتيجية جديدة. نحن ال نريد أن نعلن حرباً عىل أحد، نحن نريد أن 
ننتزع حقوقنا، أن نرسم ألنفسنا اسرتاتيجية جديدة فيها كل أدوات وأشكال القوة التي تجب نتنياهو 
الرسالة  أن ينسحب من أرضنا، وأن يعرتف بحقوقنا، ونقول للمجتمع الدويل قفوا معنا؛ فهذه هي 

التي نؤكدها يف هذه املناسبة.
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القيادة املرصية والشعب املرصي واملسؤولني يف  أختم حديثي أيها اإلخوة واألخوات بأن نشكر 
مرص، أن نشكرهم عىل ما قدموه لنا، وأن نشكر معهم كل من ساهم يف الوصول إىل هذه اللحظة، 
وإىل هذا اإلنجاز من الدول العربية واإلسالمية، والتي أرى بعض رموزها ووزرائها وممثليها حارضين 

هنا. شكراً لكل من بذل جهداً يف إمتام هذه املصالحة.

لكن  فرصة.  أقرب  يف  االنتخابات  إىل  نحتكم  أن  مستعدون  نحن  مازن،  أبو  األخ  أطمنئ  وحتى 
نريد أن يتوفر وضع طبيعي عىل األرض، يعطي فرص متكافئة لفتح ولحامس ولجميع القوى حتى 
نذهب لصناديق االقرتاع ونحتكم إىل الديوقراطية، وسنقبل نتائج االنتخابات أياً كانت تلك النتائج. 
نحن ال نخىش من االحتكام لصناديق االقرتاع وللشعب الفلسطيني. ولذلك أقول، بعد أن ينفض هذا 
امر عىل خري، وتلتقي اللجان منا ومن فتح ومن جميع القوى، تعالوا ننجز نصوص املصالحة يف كل  السَّ
املجاالت وبرسعة، وإذا أنجزنا ذلك وتوفرت ظروف طبيعية يف غزة والضفة نحن جاهزون أن نذهب 
لصناديق االقرتاع، وسنبقى إخوة أياً كانت النتائج السياسية، عدونا هي “إرسائيل”، و“إرسائيل” تحتاج 

مع الديبلوماسية كثرياً من القوة وكثرياً من الكيل، والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

وثيقة رقم 103:

املصالحة  اتفاق  توقيع  أوغلو حول  إحسان  الدين  ترصيح صحفي ألكمل 
الفلسطينية103

4 أيار/ مايو 2011

رحب األمني العام ملنظمة املؤمتر اإلسالمي، البوفيسور أكمل الدين إحسان أوغيل، اليوم األربعاء 
04 مايو 2011، بتوقيع اتفاق املصالحة الفلسطينية، يف القاهرة معتبًا إياه إنجازاً تاريخياً، من شأنه 
أن يعيد للقضية الفلسطينية زخمها وحضورها عىل الساحة الدولية، بعد الرتاجع الذي شابها جراء 

االنقسام. 

وقال األمني العام الذي شارك يف حفل توقيع االتفاق، إن عىل الفلسطينيني أن يتجاوزوا صفحة 
الخالفات السابقة، داعياً أطراف االتفاق إىل تنفيذ بنوده. 

تذليل  بذلته يف سبيل  وما  املصالحة،  العربية التفاق  برعاية جمهورية مرص  العام  األمني  وأشاد 
العقبات أمام االتفاق، مثمناً يف الوقت نفسه، الجهود التي قامت اململكة العربية السعودية يف عام 
2007، والتي أمثرت عن اتفاق مكة 2007، باإلضافة إىل الجهود الحميدة التي قام بها أكث من دولة 
عضو يف املنظمة، يف اتصال مع ما جهدت إليه املنظمة لرأب الصدع بني حركتي فتح وحامس يف عام 

2006، والزيارات املكوكية التي قام بها األمني العام بني رام الله وغزة ودمشق، إلنهاء الخالف. 

وشدد إحسان أوغيل عىل أن املنظمة سوف تواصل دعمها للفلسطينيني يف املحافل الدولية، مؤكداً 
الفلسطيني  البيت  ترتيب  إلعادة  وجادًا  دؤوباً  فلسطينياً  عمالً  تستلزم  املقبلة  القليلة  الشهور  بأن 

الداخيل.


