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 13ترشين األول /أكتوبر 2011
وزارة الخارجية األمريكية
مكتب املتحدث الرسمي
إرسائيل /الفلسطينيون :موقف الواليات املتحدة من املستوطنات
سؤال :ما هو رد فعل وزارة الخارجية إزاء التقارير القائلة إن رئيس الوزراء نتنياهو يسعى إىل
أراض فلسطينية خاصة؟
إضفاء الرشعية عىل املستوطنات العشوائية املقامة عىل ٍ
جواب :إن موقفنا من هذه القضية ال يزال دون تغيري .فللواليات املتحدة سياسية واضحة – نحن ال
نقبل رشعية استمرار النشاط االستيطاين اإلرسائييل .نحن نعارض أي جهد إلضفاء الرشعية عىل
املستوطنات العشوائية مام ال يساعد جهودنا للسالم وسوف يتعارض مع التزامات إرسائيل
وتعهداتها .ونحن ندعو الطرفني مرة أخرى إىل اتخاذ التدابري البناءة التي تعزز السالم وتجنب
األعامل التي تع ّقد هذه العملية أو تقوض الثقة .ونحث كال الطرفني عىل اإلفادة من اقرتاح
الرباعية والعودة إىل املحادثات املبارشة.
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 18ترشين األول /أكتوبر 2011
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصالة والسالم عىل إمام
املجاهدين وآله وأصحابه ومن سار عىل نهجه واتبع سنته إىل يوم الدين أما بعد.
يا أبناء شعبنا الفلسطيني املرابط عىل أرض فلسطني املباركة ،أيها اإلخوة واألخوات أبطال
فلسطني املحررين من سجون االحتالل الصهيوين ،يف هذا املقام ويف لحظة االنتصار يف نقطة التحول
االسرتاتيجي يف طبيعة هذا الرصاع إمنا نستحرض قول الله سبحانه وتعاىل( :إِ َّن ا َّل ِذي َف َر َض َع َل ْيكَ
ا ْل ُق ْر َ
آن لَ َرا ُّد َك إِ َ ٰل َم َعادٍ) وقد رد الله هؤالء األبطال بعد أن غيبوا يف السجون لعرشات السنني ليعودوا
إىل أرضهم وأهلهم كراماً أعزاء ،يف موطن فتح ونرص وعىل رؤوس األشهاد تدب أقدامهم فوق ثرى
غزة الحرة ،فوق ثرى فلسطني األبية ،غزة التي تعرضت للحصار وللحرب والقتل والتدمري واالغتياالت
من أجل أن نفرط بهؤالء اإلخوة من أجل أن نساوم عىل حرية هؤالء األبطال ،فقلنا ال .وألف ال وقلنا
املوت وال الذلة ،واملوت وال املساومة عىل حرية األبطال.
أيها اإلخوة واألخوات يا أبناء شعبنا الفلسطيني يف كل مكان هذا يوم من أيام الله ،إنه الله منزل
هذا النرص ومنزل هذه اآلية وهذه الكرامة عىل هذا الشعب األيب ،إنه الله الذي حفظ املسرية وحفظ
املجاهدين ،إنه الله الذي قال سبحانه وتعاىل ( َوإِ َّن ُجن َد َنا لَه ُُم ا ْل َغالِ ُب َ
ون) هذا يوم من أيام الله،
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ألن املبتدى كان لله واملنتهى كان لله ،ألن البداية كان لله يوم أن تحرك هؤالء املجاهدين األبطال
من كتائب القسام وإخوانهم من فصائل املقاومة اآلرسة لهذا الجندي ،يوم أن تحركوا ،تحركوا لله
ومن أجل هذه اللحظة التاريخية التي يعيشها الشعب الفلسطيني ،ثم كانت املنتهى لله ،نعم قلناها
هي لله هي لله ال لسلطة وال لجاه ،ولذلك أيها األحبة أيها اإلخوة نحن اليوم ال بد أن نزداد تواضعاً
وشكراً لله ال بد أن نزداد قرباً من الله ،وال بد أن نكون أكرث يقيناً بأن من يكن الله معه فلن تستطيع
قوة يف األرض أن تهزمه أو تكرس عقيدته وال إرادته ،فيا رب يا الله لك الحمد يف األوىل واآلخرة ،يا رب
لك الحمد يف األوىل واآلخرة ثبتنا وصربتنا وربطت عىل قلوبنا ،حملنا مئات الشهداء يف حرب الفرقان
بل آالف الشهداء حملناهم عىل أكتافنا وواريناهم الرثى وهم يبحثون عن شاليط ولكن مضت
الحرب وانكفئ العدو وظل شاليط يف أيدي املجاهدين وها نحن اليوم نصنع االنتصار.
إنه يوم من أيام فلسطني ،هذا يوم من أيام فلسطني ألن هذه الصفقة التي أبرمتها هذه الحركة
املجاهدة الربانية ،حركة حامس مصدر عز وفخر لهذا الشعب مع فصائل املقاومة الفلسطينية
األخرى ،حينام عقدت هذه الصفقة التزمت بأمرين أساسيني لهام عالقة باإلنسان واألرض ،فأوالً
التزمت بأن تضم هذه الصفقة من مختلف القوى والفصائل والشخصيات الفلسطينية من مختلف
تيارات الحركة األسرية ،خلف قضبان االحتالل ،مل تنطلق هذه الحركة املدعومة من هذه الحكومة مل
تنطلق من رؤية خاصة وال رؤية حزبية أو فئوية أو تناولت يف مفاوضاتها الشاقة فقط أبناء حامس أو
أبناء القسام لكنها انطلقت من موقع القيم األخالقية ،ووضعنا الخالف خلف ظهورنا من أجل هؤالء
األبطال وضعنا الخالف خلف ظهورنا ،وجعلنا االنقسام وراء ظهورنا من أجل عيون هؤالء األبطال،
فكان من بني املحررين من أبناء حامس وأبناء فتح وأبناء الجهاد اإلسالمي ومن أبناء الجبهة الشعبية
والدميقراطية ومن فدا ومن املقاومة الشعبية ،ومن النضال ومن فتح االنتفاضة ومن مختلف ألوان
الطيف السيايس ،فسجلت هذه الصفقة درساً مهامً عملياً عىل األرض أن هذا الشعب شعب واحد
وأن هذا الشعب يف وقت املحن والشدائد ينتصب القادة األخالقيون من أجل أن يحافظوا عىل هذه
األمانة ،عىل أمانة اإلنسان الفلسطيني ،نعم رفضنا ورفض املفاوض الحمساوي املدعوم من أبناء هذا
الشعب أن يوقع عىل االتفاقية وأن يخلف من وراءه ألواناً من ألوان الطيف السيايس ،أبناء فتح كانوا
عندنا كأبناء حامس وأبناء حامس كأبناء الجهاد اإلسالمي وغريهم من الفصائل.
نعم أيها اإلخوة وليس ذلك فقط بل امتدت هذه الصفقة باملعيار الوطني اإلنساين الشعبي
إىل اإلفراج عن أخ ٍ مناضل محكوم بثالث مؤبدات وهو من اإلخوة املسيحيني الفلسطينيني الذين
يعيشون داخل القدس املحتلة .هو اآلن بيننا ،أحد اإلخوة املسيحيني املحكوم كانت هذه الصفقة
قد شملته بفضل الله سبحانه وتعاىل .الرسالة األوىل رسالة شعب واحدة واملعيار الثاين هي األرض
الواحدة وفلسطني الواحدة ،هذه الصفقة أيها اإلخوة مل تكن خاصة بأبناء غزة وال بأرسى غزة ،رغم
أن غزة دفعت الثمن كل الثمن وهو رخيص من أجل الله وهو رخيص يف سبيل الله وهو رخيص من
أجل كرامة هذا الشعب وهو رخيص من أجل حرية هؤالء األبطال ،إمنا الصفقة شملت غزة والضفة
والقدس املحتلة والـ  48بل امتدت إىل الجوالن السوري العريب املحتل ،نعم أيها اإلخوة لقد رسمت
هذه الصفقة خارطة حدود فلسطني مجدداً يف الوقت الذي يجري فيه نشاط سيايس يف هذه املؤسسة
أو تلك العتبار فلسطني جاءت هذه الصفقة لتقول حدود فلسطني هي حدود هذه الصفقة.
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نعم أيها اإلخوة ،أيها املجاهدون .ثم هذه الصفقة ،هذا النرص أيها اإلخوة ،شملت األسريات من
أسرياتنا ومن ظهر يف الساعات األخرية يتابعه اإلخوة املفاوضون مع األشقاء يف مرص ولكن عىل رأس
األسريات األخت املجاهدة أحالم التميمي املحكومة بـ  16مؤبداً مدى الحياة .وهنا أخوات أسريات
وصلن إىل غزة األبية ،األخت وفاء البس واحدة من أسريات الشعب الفلسطيني ومعها أيضاً بعض
األخوات ،نعم أيها اإلخوة الكرام هذه الصفقة إمنا تعني أن هذا اليوم هو يوم فلسطيني باقتدار،
لكم أن تتخيلوا أيها الشباب أيها اإلخوة يا أبناء شعبنا الفلسطيني يف كل مكان لكم أن تتخيلوا قد
اشتملت عىل  320أسرياً وبط ًال محكومني مؤبد مدى الحياة ،هم يخرجون اليوم ويعيشون بيننا
بفضل الله سبحانه وتعاىل ،وما تبقى أحكام عالية ال تقل عن العرشين والثالثني اإلخوة من مختلف
األعامر ومن مختلف األحكام ،نعم أيها اإلخوة املستويات داخل هذا السجن الظامل أهله ،هذا يوم
من أيام الله وهذا يوم من أيام فلسطني ،وهذا يوم من أيام املقاومة ،ومرشوع املقاومة املبارك عىل
أرض فلسطني هذا الخيار االسرتاتيجي الواقعي نعم باملقاومة حررنا األرض وحررنا غزة وباملقاومة
نحرر اإلنسان البطل الذي دخل السجن من أجلنا وكرامتنا ومن أجل فلسطني والقدس ،املقاومة اليوم
تتجىل يف أبهى صورة عىل الصمود وقدرتها عىل املناورة وقدرتها عىل االحتفاظ بهذا الجندي ،خمس
سنوات ويزيد يف منطقة جغرافية صغرية اسمها غزة ،ال هضاب وال كهوف وهي يف مرمى كل األجهزة
التجسسية الصهيونية وغريها ،ولكن هذه املقاومة ولكن كتائب القسام موضع الفخر واالعتزاز كانوا
أمناء وكانوا عند مستوى املرحلة وكانوا عند مستوى املسؤولية حتى إن صحيفة إرسائيلية اليوم
نظنها يديعوت أحرونوت قالت إن تسليم شاليط تم من خالل مناورة أمنية معقدة مل تستطع أجهزة
املخابرات اإلرسائيلية متابعتها .الله أكرب ولله الحمد..
الله أكرب أيها الشباب أيها املجاهدون أيها الفصائل اآلرسة أيها القساميون كم كنتم عظامء يف كل
املحطات حتى الشباب والحرس والذي يحرض املاء والذين ال نعرفهم وال نعلمهم الله يعلمهم أحييهم
بل أيها اإلخوة الكرام إنني أقبل أيادي أبناء املقاومة الفلسطينية الرشفاء عىل هذه األرض املباركة
أقبل أيادي أبناء القسام الضاغطة عىل الزناد ونقبل جباههم التي تسجد لله ..وعيونهم التي حرست
يف سبيل الله لكم املجد أيها القساميون أيها األبطال.
أيها اإلخوة واألخوات نحن يف موقع الحكومة الفلسطينية هذا املوقع الذي نقوم فيه عىل خدمة
القضية والشعب رمبا مل نكن يف موقع املتابعة لهذا امللف كونه ملف تنظيمي بامتياز تابعته حامس
هذه الحركة الربانية وأخواتها من الفصائل اآلرسة ،ولكن أيها األحباب إننا نعلم علم اليقني أن هناك
أطراف عديدة محلية وخارجية حاولت وبشتى الطرق أن تخطف أو تعيد هذا الجندي األسري بال
مقابل أو مبقابل مثن بخس ،هناك من قال عن ما قامت به حامس هو مغامرة ولكن أقول لهم اليوم
وأمام لحظة االنتصار إن هذا املوكب وهؤالء األبطال يستحقون كل مغامرة من أجل كرس القيد
وإعادتهم إىل فلسطني.
أيها اإلخوة واألخوات ،أيها الشعب يف هذا العرس الوطني يف هذا اليوم الوطني يف غزة فرحة ويف
الضفة فرحة ويف القدس فرحة ويف األرايض املحتلة فرحة ومخيامت الالجئني أفراح ،وأقول لكم أيها
الكرام ،إن أبناء األمة العربية واإلسالمية يعيشون معكم العرس الوطني واإلسالمي الكبري ال بل أبعد
من ذلك إن هذه الفرحة اليوم هي فرحة لكل أحرار العامل ،إن فرحة هذا اليوم هي فرحة لكل أحرار
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العامل ،لكل الذين يأبون الظلم ويرفضون الضيم ،نعم هي فرحة فلسطينية وعربية وإسالمية وأريد
من باب التأكيد عىل هذا البعد العريب واإلسالمي لقد تحدثت خالل األيام املاضية مع العديد من
الشخصيات والزعامء والعلامء وكلهم عىل قاسم مشرتك أن ما جرى إنجاز عظيم ونرص كبري لشعب
فلسطني ولشعوب األمة العربية والثورات العربية والربيع العريب ،لقد قال يل فضيلة املرشد العام
لجامعة اإلخوان املسلمني محمد بديع وهو يتكرم باالتصال يب مهنئاً يف اللحظة األوىل التي أعلن فيها
عن توقيع االتفاق قال يل أخ أبو العبد أنت وكل الشعب وإخوانك هذه أول فرحة نستشعرها من
قلوبنا ومنذ النكبة ومنذ أن اغتصبت فلسطني.
أيها اإلخوة واألخوات درسان مهامن أختم بهام فيام جرى ،هو أوالً أن الصابرين والصامدين
والثابتني وأصحاب املبادئ والذين يتحملون يف سبيل الله ويف سبيل الوطن مثرة كل هذا العمل
والصمود هو النرص واإلنجاز الوطني إن صربكم مل يضع سداً وإن دماء الشهداء مل تضع سداً ،مبا يف
ذلك شهداء هذه العملية املباركة ،إن صربكم يا أهل غزة وثباتكم تدمري البيوت عىل أهلها وتدمري
الوزارات واملجلس الترشيعي وترشيد اآلالف مل يضع سد ًا أبداً إنه درس عظيم أن الصرب والثبات
نتائجه دامئاً عظيمة ترقى لهذه التضحيات ،والدرس الثاين فإمكانية هزمية إرسائيل إمكانية واقعية
هي تدفع اآلن هذه الفاتورة هم يقولون وصحفهم هم الذين يقولون إرسائيل اليوم يف هزمية
وحامس يف انتصار والشعب وقياداته يف انتصار.
وانظروا أيها اإلخوة إىل آيات الله أن هذا اإلنجاز يأيت يف الوقت الذي يتوفر لالحتالل كل الدعم
الدويل ومن قلب غزة املحارصة املالحقة من نقطة الضعف هذه كانت القوة واالنتصار إنها آيات الله
( َكم ِّمن ِف َئ ٍة َق ِلي َل ٍة َغ َل َب ْت ِف َئ ًة َك ِث َري ًة ِبإِ ْذنِ ال َّل ِه).
أيها اإلخوة يا نشامى غزة من بني األرسى األبطال العائدين إلينا وال أقول املبعدين من الضفة إىل
غزة هذا وطن واحد ،من بني هؤالء اإلخوة ما يقرب من حوايل  165من أهل الضفة والقدس أتوا هنا
إىل أرض غزة الحبيبة ،أقول لشعب غزة املضياف ضعوهم يف قلوبكم ويف سويداء عيونكم وافعلوا
ما فعل األنصار واملهاجرون ،قلوبنا مفتوحة ،ألنهم أهلنا وربعنا وقادة هذا الشعب ودخلوا السجون
من أجلنا ،إن الحكومة بإذن الله ستقوم بالواجب عىل أكمل وجه ،ولكن ليعرب أهل غزة عن أصالته
يف الضيافة واالحتضان والكرم والقيام بالواجب تجاه األبطال .نعم أيها اإلخوة أطري تحية للذين
أبعدوا إىل خارج أرض فلسطني من هؤالء األبطال املعتقلني وأدعوا الله أن يكرمهم بالعودة إىل أرض
فلسطني .وأقول مسك الختام هو الشكر والتقدير لجمهورية مرص العربية ،مرص الثورة ،مرص التي
قادت املفاوضات من موقع الرعاية امللتصق بإرادة الشعب املرصي وإرادة الثورة املرصية ،كانوا أمناء
يف هذه املحطة ،كانوا عىل قدر مستوى ومكانة مرص العظيمة ،كقائدة ورائدة ومحروسة بإذن الله،
باسم شعبنا جميعاً نطري بالتحية ملرص والشكر والتقدير لجهاز املخابرات املرصية وللمشري وطاقم
التفاوض وكل من عمل لهذه اللحظة الكرمية ،وأقول إلخواين القيادات داخل السجون وكل أرسانا
“ما نامت أعني الجبناء” لن ننساكم أيها األبطال إن اإلفراج عنكم هو دين يف أعناق الشعب الفلسطيني،
( َو َي ُقو ُل َ
َس أَن َي ُك َ
ون َق ِريباً) ،لقد أجرى اإلخوة العديد من االتصاالت مع زوجات
ون َمت َٰى هُ َو ُق ْل ع َ ٰ
القيادات عبد الله ومروان الربغويث وأحمد سعدات وإبراهيم حامد وعباس السيد وغريهم قالوا إن
هذه الصفقة وما حققته من إنجاز وطني وحرية لهؤالء األبطال لهي صفقة تستحق االحرتام والتبجيل
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ونحن نقول لهم هؤالء القادة سيظلون أمانة يف أعناق الشعب الفلسطيني ،وسيأيت اليوم الذي يكرس
الحصار عن هؤالء األبطال ،تحية للطاقم التفاويض الذي خاض عرشات بل مئات الجلسات حتى
يصل إىل هذه اللحظة ،أقول لهم جزاكم الله عنا خري الجزاء ،جزاكم الله عن املسلمني خري الجزاء،
هذا منوذج تفاويض جديد وهذا منوذج فلسطيني جديد .بداية ونهاية واضحة املعامل والسالم عليكم
ورحمة الله وبركاته.
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الحمد لله والصالة والسالم عىل رسول الله ،السالم عليكم يا صفوة خلق الله ،وال أبالغ فقد
قال صىل الله عليه وسلم يف الحديث الذي رواه عبد الله بن حوالة “الحديث القديس الذي رواه
رسولنا عليه الصالة والسالم فقال :يا شام يا شام يدي عليكِ يا شام أن ِ
ت صفويت من بالدي أدخل
فيكِ خرية عبادي” فال غرو أن أناديكم فأقول السالم عليكم يا صفوة خري الله ،السالم عليكم أيتها
الطائفة املختارة ال تزال طائفة من أمتي عىل الحق صابرين لعدوهم قاهرين أين هم يا رسول الله،
يف بيت املقدس وأكناف بيت املقدس ،الله أكرب يا غزة الله أكرب يا قطاع غزة ،الله أكرب يا فلسطني،
الله أكرب وقد تركناكِ جريحة نازفة تحت براثن االحتالل يف االنتفاضة األوىل يف سنيها األوىل وعدنا
إليك بفضل الله سبحانه وتعاىل مارداً عمالقاً يحسب له ألف حساب فالسالم عليكم أيها األحباب
والسالم عليكن أيتها الطاهرات.
اسمحوا يل أيها اإلخوة وقد فارقنا منذ وقت ليس بالطويل أفئدتنا فرتكناها يف السجون وراءنا
تركنا أفئدتنا تركنا مهج قلوبنا ،تركنا أرواحنا ،نعم تركنا محمود عيىس القائد القسامي الذي قام
بخطف الجندي توريدانو [توليدانو] ملحاولة تحرير الشيخ أحمد ياسني ،تركنا حسن سالمة الذي
أوجع العدو ولقنه دروساً يف األدب ،تركنا الكثريين من قادة كتائب القسام ومن كتائب شهداء األقىص
ورسايا القدس ،ومن كافة الفصائل ،تركنا الكثريين وراءنا والله أننا خرجنا ونحن نشعر أننا تركنا
قلوبنا وراءنا ،هذا الكالم أيها اإلخوة ،ال ميكن بأي حال من األحوال أن ينقص من هذا اإلنجاز الضخم
التاريخي واالسرتاتيجي يف تاريخ شعبنا وثورته ومقاومته ،إنها املرة األوىل التي يجرى فيها صفقة
وتعقد صفقة تبادل لألرسى داخل األرض الفلسطينية ،وعىل األرض الفلسطينية ومبثل هذا الحجم،
إنها املرة األوىل الذي يفرج عن مثل عدد هؤالء اإلخوة كامً ونوعاً ،ففيهم من ظن االحتالل أنه قادر
عىل أن يقهرهم ويدمرهم يف سجونهم ،وأن االحتالل قادر ببطشه وجربوته أن يدمر إرادتنا ،ظن أنه
قادر عىل أن يقهر إرادتنا ،فحولنا زنازين سجونه إىل مدارس وأكادمييات تعلم وتدرب وتعد للمعركة
الفاصلة ،هذا نرص عظيم حققه شعبنا ،حققته املقاومة ،حققته كتائبنا املظفرة بإذن الله سبحانه
وتعاىل وما ننظر إليه عىل عظمته إال أنه مجرد مبرش من املبرشات التي يسوقها الله سبحانه وتعاىل
إلينا ليثبت به قلوبنا وليجعلنا نوقن أننا عىل موعد مع هذه الحجافل بهذه الكتائب أن تجتمع يف
باحات األقىص املبارك يف الوقت القريب العاجل إن شاء الله.
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