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ومتابعة تحقيقها وتطبيق خطواتها عىل األرض بالتَّفاهم مع اإلخوة يف حركة فتح والفصائل
الفلسطينية ،كام بحث ما أثري يف اإلعالم من ترصيحات وتعليقات عىل كلمة األخ خالد مشعل رئيس
املكتب السيايس للحركة يف حفل املصالحة بالقاهرة ،وأ َّكد املكتب السيايس عىل ما ييل:
معبةً ومنسجمةً مع
أوالً :إنَّ كلمة األخ خالد مشعل رئيس املكتب السيايس للحركة جاءت ِّ
ّ
مواقف الحركة وسياساتها وثوابتها ،وأ ّية ترصيحات بخالف ذلك أ ّياً كان مصدرها ال متثل الحركة
ومؤسساتها.
ثانياًَّ :إن ترصيحات اإلخوة رئيس وأعضاء املكتب السيايس مت ِّثل الحركة ومواقفها ،واملكتب
السيايس هو الجهة الوحيدة املخ ّولة بالتَّعليق أو االستدراك عىل ترصيحات رئيس وأعضاء املكتب
السيايس إن لزم ذلك.
ِّ
املكتب السيايس
حركة املقاومة اإلسالمية – حامس
الخميس  30جامدى اآلخرة 1432هـ
املوافق  2حزيران /يونيو 2011م
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مؤمتر صحفي لوزير الدولة والشؤون الخارجية واألوروبية الفرنيس
آالن جوبيه حول املفاوضات وعملية التسوية السلمية[ 144مقتطفات]
(نص مرتجم عن األصل)
 2حزيران /يونيو 2011

رام الله،
الوزير :جئت إىل هنا أيضاً للحديث عن الوضع السيايس .وإنه ملن املبتذل أن أقول أن كل يشء
من حولنا يتغري :فكل يشء يتغري يف الرشق األوسط ،وكل يشء يتغري يف جميع أنحاء العامل العريب،
من املغرب إىل الخليج ،وبشكل واضح جداً يف مرص ،وسوريا أيضاً ،وأعتقد أن جميع هذه األسباب
تعني أيضاً أن الوضع الراهن هنا يف الرشق األوسط ،بني إرسائيل والسلطة الفلسطينية ،مل يعد قابالً
لالستمرار .وإننا مقتنعون بأنه ما مل يحدث يشء ابتداءً من اليوم حتى أيلول ،فإن الوضع سيكون
صعباً جداً عىل الجميع حينام تجتمع الجمعية العامة لألمم املتحدة .لذلك يجب علينا أخذ زمام
املبادرة ،وهو أمر تدعمه فرنسا ،حيث أن هذه الزيارة التي أقوم بها إىل املنطقة جزء من ذلك.
ما هي تلك املبادرة؟ بالحكم عىل املناقشات التي أجريناها يف دوفيل ،فإن هناك اتفاقاً ملحوظاً
بشكل كبري يف الوقت الراهن بني األمريكيني والروس واالتحاد األورويب واألمم املتحدة ،الذين يشكلون
اللجنة الرباعية ،واتفاقاً ضمن االتحاد األورويب عىل وجه الخصوص ،عىل أنه من الواجب علينا
العودة إىل طاولة املفاوضات .فاملفاوضات وحدها ميكنها أن تحدد الرؤية نحو حل فعال ودائم يأيت
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بالسالم .وميكن عقد هذه املفاوضات استناداً إىل معايري بسيطة ال حاجة لنا للخوض يف تفاصيلها،
بحيث تشكل إطاراً متيناً ومتفقاً عليه بني الجميع ،ال سيام يف ضوء خطاب الرئيس أوباما قبل أيام
قليلة.
ميكن أن تكون هذه املعايري عىل النحو التايل :يف البداية ميكن الحديث عن الحدود عىل أساس
خطوط  ،1967مع تنفيذ اتفاق تبادل األرايض املتفق عليه ،ويف الوقت ذاته ،تقديم ضامنات أمنية
لكال الدولتني .ثم يف مرحلة ثانية ،مناقشة قضايا الالجئني والقدس .وعندما أقول يف مرحلة ثانية ،فهو
ليس بهدف تأجيلها إىل أجل غري مسمى :بل نرغب يف تحديد مدة سنة واحدة لهذا األمر .إذاً هذا هو
املقرتح الذي نضعه عىل الطاولة .وقد تحدثت عن هذا األمر مع الرئيس عباس يوم أمس ،ومع ورئيس
الوزراء سالم فياض اليوم ،وسأتحدث عنه مع رئيس الوزراء نتنياهو بعد ظهر اليوم.
ويف حال تلقينا ردود أفعال إيجابية عىل هذه املبادرة ،فسنكون عىل استعداد ،بناءً عىل دعوة
من اللجنة الرباعية ،لتنظيم مؤمتر —هنا يف باريس ،ميكن أن يعقد بدءاً من تاريخ اليوم وحتى نهاية
حزيران أو بداية متوز ،ولكن قبل نهاية متوز يف جميع األحوال— من شأنه أال يقترص فقط عىل جمع
املانحني معاً ،ولكن أن يكون مؤمتر ًا سياسياً أوسع إلطالق عملية التفاوض هذه.
إن هذا ما جئت ألقوله .فبطبيعة الحال ،ال تدعي فرنسا أنها قادرة عىل حل املشاكل التي ال زالت
عالقة منذ عقود ،ولكننا نعتقد أنها مسألة ملحة ويجب اغتنام كل فرصة ممكنة .فهذا ما نحاول
القيام به عرب إتاحة أنفسنا ملختلف األطراف طبعاً ،وذلك لرشح هذا املقرتح يف األيام املقبلة .وسيكون
لدي الفرصة للذهاب إىل الواليات املتحدة يوم اإلثنني إلجراء محادثات مع هيالري كلينتون حول هذا
املوضوع .ونحن بالطبع عىل اتصال مع رشكائنا األوروبيني والروس؛ أي باختصار ،يبدو يل أن هناك
فرصة سانحة ال يحق لنا أن ندعها تفلت من أيدينا.
().....
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ترصيح صحفي لحركة حامس حول حق العودة والثوابت الفلسطينية
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يف الذكرى ال َّرابعة واألربعني للنكسة ...دعم الفعاليات الشعبية واملقاومة سبيلنا نحو التَّحرير
والعودة
مت ّر بنا هذه األيام الذكرى ال َّرابعة واألربعون لنكسة حزيران /يونيو 1967م وشعبنا الفلسطيني
يف الداخل والشتات بدأ يتح ّرك بفعاليات شعبية يؤ ّكد فيها صموده وثباته ،ويستعيد بها دوره يف
هجر منها ،وتحرير األرض التي
الدِّفاع عن حقوقه وثوابته ،وعىل رأسها حق العودة إىل دياره التي ّ
اغتصبت منه عنوة ،ليعلن للعامل أنه حارض بق َّوة بعد مرور أربعة وأربعني عاماً عىل النكسة ،فكل
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