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  ، خالد مشعل، خالل االحتفال يف نادي"حماس"كلمة لرئيس املكتب السياسي حلركة 
 قطر الرياضي بشأن بناء مرجعية وطنية فلسطينية

  28/1/2009الدوحة، 
  
  

، عن أن حركته ستعمل على بناء "حماس"أعلن خالد مشعل، رئيس املكتب السياسي حلركة املقاومة اإلسالمية 
تمثّل الداخل واخلارج، وتمثل الداخل واخلارج وتضم كل قوى الشعب الفلسطيني وتياراته  مرجعية وطنية فلسطينية

 . الوطنية

وقال بشأن املصاحلة واحلوار الوطني الفلسطيني، خالل االحتفالية بنصر غزة التي أقامها نادي قطر الرياضي 
ومة احليّة نرحب باحلوار وباملصاحلة نحن يف حماس وقوى املقا: "بفندق شيراتون الدوحة) 28/1(مساء األربعاء 

ولكن على أساس الثوابت الوطنية، أما أن يكون احلوار مدخال لفرض األجندة األجنبية وعلى حساب حقوق شعبنا 
  ". فهو حوار كاذب

ال حوار وال مصداقية ألي دعوة للمصاحلة يف ظل االعتقاالت وإغالق املؤسسات "وشدد يف هذا السياق على أنه 
  ". على من يريد املصاحلة أن يوفر مناخها ويظهر حسن النوايا"ورأى أن ". ة والتنسيق مع العدوالوطني

، موافقة على احلوار )حماس(حماس تميز بين السلطة والرئاسة وبين حركة فتح، وبالتايل فإنها "وأكد مشعل أن 
أقولها بوضوح، بعد دماء غزة غير ": واستطرد". الوطني الفلسطيني وفقاً ملبادئ فتح األوىل والرصاصة األوىل

إنه عدواً وليس جاراً أو .. مقبول وطنيا التنسيق يف الضفة مع العدو الذي ارتكب اجملاز بحق شعبنا يف القطاع 
  ". طرفاً عادياً

وطالب .. ال يمكن حتقيق مصاحلة والشعب الفلسطيني يف الداخل والشتات بال مرجعية وطنية "ونبه مشعل إىل أنه 
ورأى أن منظمة التحرير الفلسطينية التي .. ذا اخلصوص بمرجعية فلسطينية وطنية حتافظ على حق العودة يف ه

تُمنع حماس من دخولها أو العمل على إعادة بنائها بدالً من حالتها الراهنة، ال تشكل مرجعية وطنية بل تشكل 
  ". حالة عجز وأداة للتقسيم

  املقاومة حققت نصراً حقيقياً 

، وشدد على أن غزة "نصر حقيقي"شعل أن ما حققته املقاومة يف حربها األخيرة مع الكيان الصهيوين هو وأكد م
، الفتاً النظر يف الوقت ذاته إىل أن "انتصرت للقضية وللشعب الفلسطيني ولألمة رغم أنوف املعتدين والظاملين"
  ". لقطاع دون قيد او شرطإسرائيل فشلت عسكرياً وسياسياً يف حربها على غزة وانسحبت من ا"

إن شعب غزة أثبت أن شعب فلسطين لن ينهزم أبداً واستطاع بهذا النصر املؤزر أن يرد على كل املتشككين "وتابع 
إن معارك التحرر "، وقال "النصر ال يقاس باخلسائر بل بالنتائج"، ونوه مشعل بأن "واملتطاولين على املقاومة

  ". حيات وشهداء أيضاًالوطني ال بد لها من خسائر وتض

إن املقولة التي تشير إىل أن إسرائيل انسحبت احتراماً إلرادة العامل هي مقولة كاذبة : "وقال مشعل يف كلمته
، "وظاملة لكون الكيان الصهيوين أدرك أن كلفة العدوان واالجتياح ستكون باهظة الثمن أمام صالبة اجملاهدين

إن املعركة ال تزال مستمرة سياسياً وعسكرياً وبأشكال أخرى وأن "، وقال "ينبداية لتحرير فلسط"واعتبر نصر غزة 
  ". إسرائيل ال تزال أياديها على الزناد وبالتايل فإن شعب غزة واملقاومين مل يضعوا بعد السالح جانباً
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   معركة كسر احلصار واالعمار

سيخوض معركة احلصار وفتح املعابر "أن شعب غزة وشعب فلسطين " حماس"وأكد رئيس املكتب السياسي حلركة 
إن حماس تفاوض اليوم بقوة على كل هذه امللفات : "، وقال"واالعمار واملصاحلة الوطنية على أصولها الصحيحة

 ". على طريق النصر والتحرير وتطهير القدس واجناز حق العودة

شعل يف خطابه أمام احلشد الكبير من اجلماهير، جملة من املواقف العاجلة التي قال إنها تأتى على رأس وحدد م
وهو ملف عاجل ترفض احلركة تسييسه أو ربطه بملفات "للمرحلة القادمة ومنها ملف االعمار " حماس"أجندة عمل 

  ". أخرى

يتسلم املال، فحماس ال تريد ذلك رغم الثقة يف  ليس اخلالف على من"ورأى أن معيار النجاح يف ملف االعمار 
  . ، حسب تأكيده"أمانتها، ولكن املعيار هو أن تصل األموال لكل فلسطيني ال إىل اجليوب الفاسدة

وعدنا أن يصل املال ألهل غزة مباشرة، وأنا هنا أدعو "وأعلن خالد مشعل يف هذا السياق أن أمير دولة قطر 
ة والعلماء وقادة الفكر والرأي والبرملانيين يف األمة العربية واإلسالمية أن يطالبوا الشعوب العربية واإلسالمي

  ". حكوماتهم بأن ال يذهب مال التعمير إال ملستحقيه على ارض غزة وبإشراف مباشر من هذه الدول

  شروط االحتالل مرفوضة 

لن تقبل معادلة فتح "أن احلركة  للشروط الصهيونية بخصوص التهدئة، مؤكداً" حماس"وأعلن مشعل رفض حركة 
وإن معادلة التهدئة تتم .. املعابر مقابل شاليط؛ فشاليط مقابله اإلفراج عن أسرانا ومعتقلينا يف سجون االحتالل 

  ". بكسر احلصار وفتح املعابر

عليكم أن "بارز ويف إشارة لزيارة املبعوث األمريكي اجلديد للشرق األوسط جورج ميشيل؛ قال القيادي الفلسطيني ال
ستفشل كل اجلهود السياسية واألمنية والعسكرية إذا قامت على جتاهل حقوق شعبنا .. تختصروا الوقت واجلهد 

فاوضوا من شئتم، فأنتم تبحثون عن العنوان اخلطأ، والعنوان الصحيح هو حقوق شعبنا .. وحقوق املقاومة
  ". ومقاومته

ى وللجنة الرباعية الذين يرحبون بقادة العدو؛ إن استقبالكم لهم لن يلغي أقول للدول الكبر: "وتابع حديثه قائالً
من جوائز نوبل فهو ) الرئيس الصهيوين(حقيقة أنهم قتلة ولصوص سرقوا أرضنا وحقنا، ومهما أعطيتم بيريز 

  ". جمرم حرب ويجب أن يحاكم

إنه إذا كان شعار األمس، أوقفوا "وقال وطالب مشعل جميع أبناء األمة أن يواصلوا وقوفهم إىل جانب املقاومة، 
العدوان، فإن شعار اليوم هو كسر احلصار وفتح املعابر وإعادة االعمار على طريق العودة واستعادة القدس 

  ". الشريف

ال للتطبيع مع العدو وال "، رفع مشعل الءات جديدة هي 67وعلى غرار الءات قمة اخلرطوم بعد هزيمة يونيو 
  ". ونعم حملاكمة إسرائيل.. مكاتب والسفارات للشعارات وال لل

وأعرب يف ختام كلمته عن خالص الشكر لدولة قطر وجلمهورية موريتانيا اإلسالمية لتجميد الدوحة ملكتب 
التمثيل التجاري الصهيوين ونواكشوط لتجميدها عمل السفارة الصهيونية لديها، ودعا بقية الدول إىل االقتداء 

  . ذا اخلصوصبقطر وموريتانيا به

 
 



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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