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2011 ل�سنة  الفل�سطينية  الوثائق 

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
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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.


