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وثيقة رقم 332:

التحرير  ومنظمة  الوطنية،  املصالحة  حول  مشعل  خالد  مع  مقابلة 
الفلسطينية، واألرسى، واالنتخابات332

24 كانون األول/ ديسمب 2011

حركتي  خاصة  الفلسطينية،  الفصائل  حامس  لحركة  السيايس  املكتب  رئيس  مشعل  خالد  دعا 
حامس وفتح إىل التحيل بالشجاعة يف نقد الذات وتحمل مسؤولية األخطاء التي ارتكبتها. وقال مشعل 
يف ترصيحات لـ“الرشق األوسط” قبل أن يغادر القاهرة عائداً إىل دمشق “يجب أن نكون شجعانًا يف 
نقد أنفسنا.. فهناك أخطاء متبادلة صدرت عن حامس وفتح يجب أن نعرتف بها ويف نفس الوقت 
ال يجب أن نلقي بالالمئة عىل بعضنا البعض”. وأضاف أن “الجميع شارك يف الخطأ ويجب عىل كل 
التكاتف إلنهاء االنقسام فهو ليس  فصيل أن يحمل نفسه جزءاً من املسؤولية ويجب عىل الجميع 

بضاعة فلسطينية وهو حالة طارئة أجبنا عليها ينبغي نبذها والخروج منها”. 

ورغم تأكيده عىل أن “قلق شعبنا وخوفه من بطء عملية املصالحة.. قلق مرشوع”، قال: “ولكن 
ال يجب أن نظل حبييس هذا القلق بل يجب أن نتفاعل إيجابياً إلنجاز املصالحة فكلنا رشكاء يف هذا 
فالجميع ملس  التي سبقت،  اللقاءات  بل  اللقاء  نتائج هذا  “ليس من  تفاؤله  املرشوع..”، وعب عن 
من الكل أن هناك رغبة وحرصاً عىل إمتام املصالحة وترجم هذا الحرص يف اللقاء األخري إىل قرارات 

سنعمل بكل جد وإخالص عىل تنفيذها”. 

واعرتف مشعل بأن االنقسام أحدث فجوة، كام اعرتف بصعوبة الخروج منها وباألخطاء املتبادلة 
التي ارتكبتها حامس وفتح )...( 

الحزبية..  األنا  تقزيم  ويجب  الفصائل  جميع  من  أهم  الوطن  “إن  القول:  عىل  مشعل  وشدد 
ففلسطني أكب من حامس ومن فتح ومن كل الفصائل، فدعونا نخرج من هذه األنا والعباءة الحزبية 
الضيقة.. ففلسطني عظيمة، فهي أرض السالم ومهد األنبياء فالجميع مسلمون ومسيحيون يعيشون 

فيها بسالم ويجب أن نعيد الروح بيننا”. 

املايض ونرتكه خلف  ننىس  أن  الله عام سلف ويجب  عفا  “نقول بصوت واضح  أن  وقال يجب 
ظهورنا فاألعداء تتصالح ونحن يف حامس وفتح أخوة. صحيح أن لكل فصيل منا رؤيته املختلفة يف 
معالجة األمور العامة للوطن لكن بيننا مساحات مشرتكة كثرية يكن التعاون والعمل برشاكة فيها 
مع فتح ومع كل الفصائل الفلسطينية، صحيح أننا لن نتطابق ولكن سنعمل مع بعضنا البعض فيام 

نحن متفقون عليه”. 

ودعا إىل نقد الذات بقوله: “يجب أن نكون شجعاناً يف نقد أنفسنا فكلنا ارتكب أخطاء وكلنا له 
حسنات والفرق بيننا من عمل حسنات أكث.. فنحن يف الساحة السياسية مختلفون يف التعامل مع 
القضايا ويف عناوين كثرية، ولكن يف كل عنوان يكن أن نجد مساحة مشرتكة للعمل مع بعضنا البعض 
وكل الفصائل وكل مكونات الشعب الفلسطيني، فبامجنا السياسية مختلفة، لكننا يف اتفاق القاهرة 
اتفقنا عىل  القاهرة 4 مايو )أيار( املايض  الوفاق الوطني 2006 واتفاق مكة واتفاق  2005، ووثيقة 
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برامج مشرتكة يكن العمل بها من دون خالفات. فكل فصيل له برامجه لكن هناك مساحة للتقاطع. 
فمثالً بالنسبة للمقاومة نحن مختلفون فكل فصيل له قناعاته يف املقاومة واليوم يكن أن نعمل معاً 
يف املقاومة الشعبية التي تجلت يف فعل الجامهري العربية يف الربيع العريب لكن هذا ال يلغي حقنا 

يف استخدام املقاومة املسلحة”. 

العظيم  شعبنا  فتضحيات  لالحتالل  وليس  لنا  املستقبل  “إن  الفلسطيني  الشعب  مطمئناً  وقال 
بكل فصائله وقواه الوطنية واإلسالمية لن تذهب سدى. فإرسائيل تخرس يومياً عىل املستوى الدويل 
ولوال نفاق الدول الغربية والواليات املتحدة ملا استمرت إرسائيل عىل هذا الوضع، لكن التحول الذي 
تشهده املنطقة والربيع العريب الذي يهب ستصب نتائجه لصالح القضية الفلسطينية وستظهر نتائجه 

يف فرتة زمنية لن تطول”. 

القاهرة  مازن( يف  )أبو  عباس  برئاسة محمود  الفلسطينية  التحرير  منظمة  لجنة  اجتامع  وحول 
أول من أمس قال مشعل “ألول مرة منذ 2005 يوضع ملف املنظمة عىل الطاولة.. وحامس ألول مرة 
تشارك يف اجتامعات املنظمة.. واتفقنا عىل تفعيلها وإعادة بنائها من خالل انتخاب مجلس وطني 
كلنا  الفلسطيني(  للشعب  املؤقت  القيادي  )اإلطار  االجتامع  وهذا  جديدة..  تنفيذية  ولجنة  جديد 
وافقنا عليه وليس مجرد انضامم أحد لآلخر، فال أحد يستطيع اآلن االنفراد بالقرار السيايس فالجميع 

رشكاء ويجب أن نكون كلنا رشكاء يف أي قرار”. 

هذا  إنهاء  “أكدنا عىل رضورة  وقال:  املعتقلني.  ملف  يف  مازن  أبو  مع  حديثه  إىل  مشعل  أشار 
امللف بشكل كامل”. وعب عن أمله “أن يتم هذا األمر يف األيام القليلة القادمة، ولذلك شكلت لجنة 
املبارش  تعاوننا  يغني عن  به، ولكن هذا ال  نرحب  بإرشاف مرصي، وهو دور  الغرض  لهذا  فصائلية 

إلنهاء هذا امللف”. 

وكرر مشعل ما سبق وقيل حول موعد االنتخابات وقال: “اتفقنا عىل موعد مايو )أيار( إلجراء 
االنتخابات وبدأنا باالتفاق عىل لجنة االنتخابات ووقع األخ أبو مازن مرسوم اللجنة.. ويجب علينا 
إذا  لالنتخابات  معنى  وال  للجميع،  العمل  حرية  وتوفري  والقطاع  الضفة  يف  املناسبة  األجواء  توفري 
استمرت مظاهر االنقسام وظل أبناؤنا يف السجون واملعتقالت، فام يهمني أن ال تكون هناك إعاقات 

فلسطينية لعملية االنتخابات، أما املعيقات الصهيونية، فهذا احتالل ومتوقع منه ذلك”. 

وناشد مشعل اإلعالم الفلسطيني سواء املستقل أو الفصائيل باستخدام خطاب وطني بعيد عىل 
الفصائلية.. خطاب يقرب الجميع وموحد وطلب من إعالميني من قنوات فضائية منسوبة إىل حامس 
التي تسود حالياً والعمل عىل إظهار هذه  الروح الجديدة  أن يلتقطوا الخيط وأن يبنوا إعالماً عىل 
الروح للشعب الفلسطيني، فشعبنا طيب وصبور وتحمل كثرياً ويجب علينا جميعاً أن نتكاتف ألننا 

يف مركب واحد. 

وبشأن الجديد والتطور الذي دفع مبلف املصالحة إىل هذه املرحلة، قال مشعل: “هناك ظروف 
نضجت للخروج من حالة االنقسام، وعدة عوامل أنضجتها.. أول هذه العوامل أن االنقسام أصبح عبئاً 
علينا جميعاً كفلسطينيني وهو حالة استثنائية مؤقتة فرضت علينا، وبالتايل هو حالة مؤقتة وليست 
أولوية،  ليست  املصالحة  أن  يعتب  كان  فمن  مغلق..  السيايس  األفق  أن  هو  الثاين  والعامل  دامئة. 
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اكتشف بعد العمل باملفاوضات أنه ال يستطيع أن يبقى يف هذا املربع وأن هذا املرشوع وصل إىل 
طريق مسدود وأنه ال غنى له عن العودة للعمل الوطني وااللتفات للوضع الداخيل”. 

وثيقة رقم 333:

واملصالحة  التحرير،  منظمة  حول  شّلح  الله  عبد  رمضان  مع   مقابلة 
الوطنية، واملقاومة، واملفاوضات333 

24 كانون األول/ ديسمب 2011

املوقت”  القيادي  “اإلطار  اجتامع  شّلح  رمضان  اإلسالمي”  “الجهاد  لحركة  العام  األمني  وصف 
ملنظمة التحرير )لجنة تفعيل املنظمة( الذي عقد يف القاهرة أول من أمس، بأنه “مهم ومميز كونه 
الفلسطينية. لكنه قال إن  الساحة  لبداية جديدة يف  غري مسبوق”، معتباً أن هذا االجتامع يؤسس 
“مشاركتنا يف هذا االجتامع ليست إعالناً عن انضامم الجهاد إىل املنظمة )...( سنناقش يف حوارات 

قادمة دخولنا إىل املنظمة، فهذا اللقاء هو بداية الطريق”. 

وكشف شّلح يف مقابلة أجرتها معه “الحياة” أن “مسألة االلتزام السيايس ببنامج املنظمة كرشط 
لالنضامم إليها مل تطرح”، مضيفاً: “كانت هناك إشارات واضحة خالل االجتامع تؤكد أن االنضامم إىل 
املنظمة ال يعني تخيل أي فصيل عن برنامجه، وكان هناك توافق عىل تجاوز مسألة البنامج السيايس 
والقفز عنها حتى ال تشكل عقبة أمام االنضامم إىل املنظمة”، وقال: “كان لسان حال الجميع: ادخلوا 

أوالً”. 

وأوضح: “من حيث املبدأ، هناك إجامع فلسطيني عىل أن املنظمة هي عنوان للكل الفلسطيني، 
ونحن نسعى إىل أن يكون هذا العنوان الئقاً بنضاالت الشعب الفلسطيني وتاريخه وحامياً لثوابته، 
بناء  املقبلة ستتناول  االجتامعات  أن  إىل  وتفعيلها”، مشرياً  املنظمة  تطوير مؤسسات  يتطلب  وذلك 
“هذا  أن  إىل  الفتاً  املنظمة”،  إىل  االنضامم  طريق  عىل  أقدامنا  “وضعنا  وقال:  ومؤسساتها.  املنظمة 
الحزبية للوصول إىل أوسع مساحة  الطريق شاق وبحاجة إىل روحية وحدوية تتغلب عىل املصالح 

من التوافق الوطني”. 

املقاومة لالنضامم  أمام فصائل  إشكالية حقيقية  أن يسبب  املقاومة كعنوان يكن  وعىل صعيد 
يلغي  ال  املقاومة  التأكيد عىل  أن  أوضح  مازن”  “أبو  عباس  الرئيس محمود  أن  أجاب  املنظمة،  إىل 
حق الشعب الفلسطيني يف املقاومة املسلحة... هو )الرئيس( وضع األمر ضمن تقدير املوقف. وقال 
شّلح: “ال يلك أحد أن يقول ان املقاومة املسلحة ليست رشعية أو أنه ليس من حق الفلسطينيني 

استخدامها”. 

وعن مدى توقعاته بإمكان إنجاز املصالحة، قال: “نعيش منذ فرتة طويلة إدارة االنقسام، لكننا 
ملسنا نيات حقيقية وجادة لدى كل من حركتي فتح وحامس يف إنهاء االنقسام وتحقيق املصالحة رغم 

وجود تعقيدات يف بعض ملفاتها”. وزاد: “ما ُأنجز حتى اآلن جيد ويسري يف االتجاه الصحيح، لكنه 
يحتاج إىل متابعة ومثابرة”. 


