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ونشكر مرص الشقيقة التي خاضت معنا مفاوضات عسرية ومضنية وبذلت جهداً مشكوراً وجهاز 

الله  بفضل  به ونشكرهم عليه، ونجحت جهودهم  نعتز  أدى واجب وطني  الذي  العامة  مخابراتها 

ونشكر كل من ساعد يف إمتام هذه الصفقة من دول وشخصيات وخاصة قطر وتركيا وسوريا وكذلك 

الوساطة األملانية ويحق يل بل واجبي أن أشيد وأفخر وأعتز أنا وأخواين يف قيادة حامس وأعتقد يف 

قيادات العمل الوطني واإلسالمي الفلسطيني ويف كل قيادات املقاومة الفلسطينية بفريقنا املفاوض 

هم أربعة من الكواكب الجميلة العظيمة التي متتاز، وال أزيك عىل الله، باإلخالص والخبة والدربة 

والكفاءة واملهارة واملعرفة التفصيلية وطول النفس حتى انتزعت هذا اإلنجاز أسأل الله أن يجزيهم 

عنا وعن شعبنا وأمتنا خري الجزاء قيادات سياسية وعسكرية نفخر بها ونعتز بها. 

الخانة  نضعه يف  ال  إنجاز عظيم،  إنجاز وطني  العظيم، هذا  الشعب  أيها  إن هذا  وأقول  أختم 

الحزبية والفصائلية، لكل أبناء هذا الوطن العظيم، هذا إنجاز وطني والشعب الذي ينجز هذا، قادر 

أن ينجز إنجازات وطنية أخرى قادر أن ينجز تحرير األرض وتطهري القدس وإنجاز حق العودة، قادر 

أن يعزز وحدته الوطنية قادر أن يحقق وحدة الصف الفلسطيني ووحدة القرار الفلسطيني وبناء 

القوى  وقيادات  املقاومة  وقيادات  السلطة  أخواين يف  أخاطب  لذلك  الفلسطينية،  الوطنية  املرجعية 

والفصائل الفلسطينية أخاطبهم جميعاً يف الداخل والخارج وأقول لكم هذا إنجازنا جميعاً نفخر فيه 

ونستعد إلنجازات تالية فتعالوا لنحقق املزيد من اإلنجازات يف مرشوعنا الوطني حتى نحرر فلسطني 

ونقيم دولتنا املستقلة إن شاء الله بارك الله فيكم والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وثيقة رقم 271:

بيان صحفي لوليام هيغ حول صفقة تبادل األرسى بني حامس و“إرسائيل”271 
)نص مرتجم عن األصل(

11 ترشين األول/ أكتوبر 2011

بيان وزير الخارجية بشأن جلعاد شاليط. 

قال وزير الخارجية وليام هيغ:

“أرحب باالتفاق بني إرسائيل وحامس إلطالق رساح الجندي اإلرسائييل، جلعاد شاليط، يف الشهر 

املقبل ضمن عملية تبادل لألرسى. فكان احتجازه أسريًا أمراً غري مبٍر البتة منذ البداية، لكن رغم ذلك 

استمر 5 سنوات طويلة. وقد طالبنا دامئاً بإطالق رساحه دون قيد أو رشط. لذا يسعدنا أن يحصل 

هذا التطور أخرياً بعد طول انتظار. ففرتة األرس الطويلة للسيد شاليط كانت أمراً مؤملاً لعائلته، وآمل 

أن يتم مل شمله معهم يف أقرب وقت ممكن”.

“إن اململكة املتحدة تدعم كل هذه الجهود لبناء الثقة بني جميع األطراف”. 


