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  "حماس" حلركة السياسي املكتب رئيس مشعل، خلالد كلمة
  

  25/6/2009دمشق، 

 

…. 

 .. شعبنا الفلسطيني العظيم
 ..أمتنا العربية واإلسالمية العظيمة

  .. أيها احلضور الكريم
  عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، السالم

مَنْ يحصر خياراته يف حالة الترقب واالنتظار،  فلسطينيين وعرباً ومسلمين: بيننا فكم هو مؤمل أن يكون هناك مِنْ 
وبإرادتها، فإذا  اخلالص سيأتي عبر خطابٍ هنا وخطاب هناك، يف حين أن خالص األمة فيها وعندها وكأن

  .حزمت أمرها فال شيء يمكنه أن يقف يف وجهها

حن متجذرون منذ فحسب، ولسنا أصحاب األرض احلقيقيين فحسب، بل ن إننا لسنا أصحاب حق وقضية عادلة
 األرض املباركة، أرض الرسل والرساالت، واإلسراء واملعراج، أرض املقدسات اإلسالمية ستة آالف عام يف هذه

  . املسجد األقصى وقبة الصخرة وكنيسة املهد وكنيسة القيامة.. واملسيحية 

 قيم العدل واحلرية واملساواة.. النبيلة العلم واحلضارة والثقافة والقيم اإلنسانية  ونحن مَنْ قدّم للعامل والبشرية
  .والرحمة والتسامح، وقيم التفاعل بين احلضارات وليس الصدام بينها

يف تلمس تغيير يف اللغة األمريكية، أو بحث عن فتات مسموم على مائدة احملتل  فهل خالصنا اليوم بات حمصوراً
 !اإلسرائيلي؟ اللئيم

 
  من أحدث هذا التغيير؟: ولكنّ السؤال.. املنطقة  حصل تغيير يف لغتها جتاهلقد جاءت إدارة أمريكية جديدة، و

احلية حين قاومت يف فلسطين ولبنان والعراق وأفغانستان ورفضت احملتلين  إنه الصمود العنيد لشعوب املنطقة
يف الهيمنة  هاالغزاة، فأحبطت سياسة اإلدارة السابقة وحمافظيها القدامى واجلدد، وحوّلت مغامرات وإمالءات

مما دفع الناخب األمريكي إىل  واحلروب االستباقية إىل فشل ذريع وغرق يف أوحال املنطقة وأزمات متالحقة،
  .خيار التغيير حلماية مصاحله

 التغيير أولئك الذين قبلوا سياسة اإلدارة السابقة وتساوقوا معها وبشّروا بها، ولو وليس من أحدث أو أسهم يف ذلك
حالة من السوء ال  عوب املنطقة لهم لنجحت سياسة بوش واحملافظين اجلد، ولكانت أوضاع منطقتنا يفاستمعت ش

  .يمكن تصورها

 واخلطاب األمريكي جتاه املنطقة وجتاه العامل اإلسالمي، كما بدا يف خطاب الرئيس إننا نلمس تغييراً يف النبرة
نُسحر باخلطابات، فمفعول  يير تقديراً موضوعياً، ولكننا الأوباما يف القاهرة، ونحن رحبنا بذلك، ونقدّر أي تغ

                                                            

  مكتب خالد مشعل :المصدر  
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األرض، وهذا هو معيار احلكم لدينا على املواقف  اللغة مؤقت وعابر، بل نبحث عن التغيير يف السياسات على
  .والتغييرات

 بادرات اجلادةالعظمى واألكثر أهمية، هو األفعال احلازمة، واملواقف احلاسمة، وامل إنّ املطلوب من قادة الدول
  .تبدي النوايا والوعود التي تعيد احلق ألصحابه، وتنهي االحتالل غير املشروع، وليس املطلوب جمرد خطابات

كبح جماح إسرائيل، وإيجاد حل حقيقي إلنهاء االحتالل، لن تتحقق قبل كبح جماح  إن قدرة أي إدارة أمريكية على
أعباء التدخالت  ي، وقبل تخليص السياسة اخلارجية األمريكية منالصهيوين يف مؤسسة القرار األمريك النفوذ

 .اإلسرائيلية وأولوياتها املستنزفة واملورِّطة
 

العدوان على  التاريخ يعلم أن الرئيس أيزنهاور مل يقو على إلزام إسرائيل باالنسحاب من سيناء بعد ومن يتابع
  .يف واشنطنإال بعد أن تمرد على النفوذ الصهيوين  1956مصر عام 

 جتميد االستيطان وعن الدولة الفلسطينية أمر جيد، لكنه ليس جديداً، كما أنه ليس إن احلديث األمريكي اليوم عن
لذلك فإن موقف . وسيادتها كافياً، فاألهم هو مدى االستجابة حلقوق شعبنا، وحقيقة الدولة الفلسطينية وحدودها

  .ختبارإدارة أوباما بالنسبة لنا ما زال حتت اال

وأكّد عملياً استمرار توسيع املستوطنات، ونطق بكلمة الدولة الفلسطينية ولكن  بعد خطاب أوباما، خطب نتنياهو،
القدس  أفرغها من مضمونها احلقيقي فهي جمرد حكم ذاتي حتت مسمى دولة، وأسقط حق شعبنا يف بعد أن

قضيتهم حيث هم، أي  سطين، بل دعا إىل حلوالسيادة على أرضه، ورفض عودة الالجئين إىل ديارهم يف فل
  .حول ما يسمى بالوطن البديل يف األردن" الليكود" بالتوطين خارج فلسطين، وهذا هو املوقف التقليدي له وحلزبه

  !!وال أوروبياً لهذا اخلطاب، بل ترحيباً واعتباره إيجابياً وخطوة إىل األمام ومع ذلك مل نسمع نقداً أمريكياً 

  بالتغيير الذي بشر به الرئيس أوباما يف خطاباته؟ هو املعنى املقصودفهل هذا 

  أن األمر ينحصر يف حدود تغيير اللغة؟ وأين هو التغيير يف السياسات؟ أم

، أم أن املطلوب 1967إنهاء االحتالل اإلسرائيلي حتى خطوط الرابع من حزيران  وهل تريد إدارة أوباما بالفعل
العامل من صداع  ات وإطالق ما يسمى بعملية السالم، ولتستريح أمريكا بعدها ويستريحاستئناف املفاوض جمرد

  !الناس وطبخة حصى ال يرجى منها شيء؟ املنطقة؟ وكأَنّ املهم عندهم أن تكون هناك لعبة يف املنطقة تشغل

مع أوملرت وليفني  الوصول إىل اتفاق - طوال عامين من املفاوضات  –يستطع  املفاوض الفلسطيني مل وإذا كان
نتنياهو؟ وكم  إجناز ورقة مبادئ، وفشل من قبل مع كل احلكومات اإلسرائيلية املتعاقبة، فهل سينجح مع وال حتى

  !سيحتاج من الوقت املهدور حتى يصل حلظة احلقيقة؟

الدعم املتواصل  مسؤولية كبيرة عن التطرف والعناد اإلسرائيلي، فلوال كل هذا يتحمل) أوروبا وأمريكا(إن الغرب 
  .واملعايير اإلنسانية وعسكرياً واقتصادياً إلسرائيل، ملا وضعت نفسها فوق القانون والقرارات الدولية سياسياً

  .اللغة أوباما، لكننا بكل وضوح مل نتجاوز هذا احلد طاملا بقي التغيير يف حدود نحن وإن رحبنا بالتغيير يف لغة

فقد حتدث أوباما باستفاضة عن معاناة اليهود وحمرقتهم يف أوروبا، بينما  ة،وحتى يف إطار اللغة، هناك مشكل
فصولها  احلديث عن معاناتنا وعن حمرقة إسرائيل املتواصلة منذ عقود ضد شعبنا الفلسطيني، وآخر جتاهَلَ

رغم من قطاع غزة، على ال حربها البشعة والهولوكوست احلقيقي الذي ارتكبته قبل شهور قليلة ضد شعبنا يف
، )السمّوين(وقضت على عائالت بأكملها كعائلة  فظاعة ما حواه من قتل وجمازر أبادت مئات املدنيين األبرياء،
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واجلامعات واملستشفيات، ومقرات املؤسسات الدولية، واستعمال واسع  إضافة إىل تدمير املنازل واملدارس
  !يض احلارق؟مثل اليورانيوم املنضب والفوسفور األب لألسلحة احملرّمة

يتفهمها يف تعويض اليهود بوطن قومي مصطنع من خالل سرقة الوطن الفلسطيني  وأية عدالة يمكن ألوباما أن
  !الشتات؟ ليعيش نصف شعبنا مذبوحاً حتت االحتالل، ونصفه اآلخر الجئاً يف خميمات وتدميره،

 دها من دول الغرب الكبرى خاصة بريطانيااحلركة الصهيونية وإسرائيل، ومن سان  منذ مائة عام، وبفعل جرائم
االحتالل : الظلم والقهر يعاين من كل أشكال –يا سيد أوباما  –والواليات املتحدة، ما زال شعبنا الفلسطيني 

وشاتيال وخميم جنين وغزة، إضافة إىل تهويد القدس  واالغتيال واالعتقال، واجملازر كدير ياسين وقبية وصبرا
واملسيحية، وهدم املنازل واألحياء الفلسطينية يف القدس وغيرها، وتهجير أهلها  إلسالميةوتدنيس املقدسات ا

االلتفافية ومئات  وسرقة أراضي الضفة الغربية وملئها باملستوطنات، وتقطيع أوصالها باجلدار والطرق منها،
ن أبناء شعبنا رجاالً ونساءً عشر ألفاً م احلواجز، فضالً عن عشرات السجون اإلسرائيلية التي تضم قرابة اثني

  .وأطفاالً

احلصار وإغالق املعابر وتأخير اإلعمار، ويسقط جرّاء ذلك مئات الضحايا من  وما زالت غزة تعاين من جريمة
اجلريمة الوحشية، بل  والنساء واملرضى، كالطفل فراس املظلوم، ورغم ذلك ما زال العامل يتفرج على هذه األطفال

  !!اإلنسانية والقيم التي يدّعيها العامل احلر لى استمرارها حتت ذرائع واهية تناقض القيمويتواطأ كثيرون ع

مهم، لكن األهم والذي نطالب به هو مصداقية األفعال، وهي تبدأ بإعمار غزة،  إن توازن اللغة ومصداقيتها أمر
طريقها دون  لفلسطينية تأخذوالضغط األمني عن الضفة، وترك املصاحلة ا  احلصار عنها، ورفع الظلم ورفع

االحتالل واستعادة حقوقه،  شروط أو تدخالت خارجية، وتنتهي بمساعدة الشعب الفلسطيني على التخلص من
  .العامل ليقرر مصيره بنفسه ويعيش حراً يف وطنه ككل شعوب

ة اجلرائم اإلسرائيلية حاجة إىل الكثير من التوازن يف إدراك جذور الصراع ورؤي إذاً حتى على صعيد اللغة، هناك
  .شعبنا، حتى يكتسب خطاب إدارة أوباما مصداقية حقيقية بحق

  ... جماهير شعبنا وأمتنا

  ... أيها احلضور الكريم

وليس غامضاً كما قال البعض؟ ونحن مل نفاجأ به، وكنا ندرك أنه سيحافظ  أما خطاب نتنياهو فشديد الوضوح،
االنسجام مع ما  ي الرافض للحقوق الفلسطينية، ولكنه سيعمل على إظهاراخلطاب الصهيوين التقليد على جوهر

  .طرحه أوباما من خالل التالعب باأللفاظ، وهو ما حصل

 وتبخرت األوهام التي علّقها البعض وهم يف حالة الترقب واالنتظار، ويف ظل التطرف واآلن وبعد أن انقشع الغبار،
  :املوقف الفلسطيني ومقدساته، البد أن نضع النقاط على احلروف حول اإلسرائيلي املتزايد ضد شعبنا وحقوقه

الذي عبّر عنه نتنياهو حول احلقوق الفلسطينية جملة وتفصيالً، خاصة ما تعلق  إننا نرفض املوقف اإلسرائيلي -1
ة وأرضها الفلسطيني القدس، وحق عودة الالجئين، واالستيطان، والتطبيع مع العرب، ورؤيته للدولة بموضوعات

نتنياهو واملسيطر عليها براً وبحراً وجواً، هي  فهذه الدولة التي حتدث عنها. وحدودها، واشتراطها منزوعة السالح
  .واملعاناة، وليست وطناً يصلح لشعب عظيم كيان مسخ وسجن كبير لالعتقال

عربي إزاءها، ألنها تعني إلغاء بيهودية إسرائيل، ونحذر من أي تساهل فلسطيني أو  نؤكد على رفضنا ملا يسمى -2
   .وقراهم عن مدنهم 48ستة ماليين الجئ فلسطيني يف العودة إىل ديارهم، وتهجير أهلنا يف مناطق  حق
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إسرائيل، هي دعوة عنصرية ال تختلف عن الدعوات الفاشية اإليطالية والنازية  إن دعوة قادة العدو إىل يهودية
  .ها الزمانالتي رفضها العامل وجتاوز الهتلرية

 والرباعية الدولية أن تدرك أن غالبية قوى شعبنا وجماهيره ال تشتري األوهام والوعود، على اإلدارة األمريكية -3
  .عبثية ال طائل من ورائها وال تكترث بإطالق عملية التفاوض، فالتفاوض يف ظل املوقف اإلسرائيلي القائم عملية

 واجلماهير الفلسطينية ومن ورائها األمة العربية واإلسالمية، هو توفر إرادةالقوى  والشيء الوحيد الذي يقنع هذه
حق تقرير املصير  وجهد أمريكي ودويل حقيقي ينصب على إنهاء االحتالل ورفع الظلم عن شعبنا وتمكينه من

تعاون معها وقوى شعبنا سنكون مستعدين لل وعندما تبادر إدارة أوباما إىل ذلك فإننا. وإجناز حقوقه الوطنية
  .املسار ومع أي جهد دويل وإقليمي يصب يف هذا

قضية فلسطين . ذاتي وسلطة وعلم ونشيد وأجهزة أمنية وأموال من املانحين قضية فلسطين ليست قضية حكم -4
 واألرض عندنا أهم. وهوية وحرية وتاريخ وسيادة على األرض، وهي كذلك القدس وحق العودة هي قضية وطن

 .التحرير قبل الدولةمن السلطة، و
 

لشعبنا، وقبلناه يف وثيقة الوفاق الوطني كبرنامج سياسي مشترك  ولذلك فإن البرنامج الذي يمثل احلد األدنى
الرابع من  قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس، ذات سيادة كاملة على حدود: الفلسطينية، هو جململ القوى
  .وإجناز حق العودة ل وإزالة جميع املستوطنات منها،بعد انسحاب قوات االحتال 1967حزيران عام 

، هو حق وطني عام وحق فردي 1948إىل ديارهم التي هجّروا منها عام  إن حق عودة الالجئين الفلسطينيين
  .خمسة ماليين الجئ، وال يستطيع أي قائد أو مفاوض التفريط فيه أو التنازل عنه يملكه بشكل شخصي

رفضنا القاطع للتوطين والوطن البديل، خاصة يف األردن الشقيق، فاألردن هو  تأكيد علىوأغتنم هذه الفرصة لل
أرضنا العربية  وفلسطين هي فلسطين، وال بديل عن فلسطين إال فلسطين، مع التأكيد على اعتزازنا بكل األردن

  .واإلسالمية

  .ستعادة احلقوقخياراً استراتيجياً لتحرير الوطن وا نؤكد على تمسكنا باملقاومة، -5

حترم شعبنا من حقه يف مقاومة احملتل، فشعوب أوروبا مارست هذا احلق ضد  وليس من حق أي دولة يف العامل أن
تعرضت  وكذلك أمريكا مارسته ضد احلكم البريطاين، وهكذا مارسته شعوب آسيا وإفريقيا التي النازيين،
  .لالحتالل

 أما يف حالة االحتالل العسكري املدجج باألسلحة. أجل احلقوق املدنية للنضال من وأما املقاومة السلمية فتصلح
شعبنا بديالً عنها الستعادة  التقليدية وغير التقليدية فال تصلح ملواجهته إال املقاومة املسلحة، وهكذا مل يجد

ائيل على مدى ستين عاماً فشلت يف إجبار إسر حقوقه والتخلص من االحتالل، خاصة وأن القوى العظمى على
إلزامها بالقرارات واملبادرات الدولية، مما أفشل مسيرة التسوية  إنهاء احتاللها ألرضنا، بل فشلت حتى يف

  .العَقْدين األخيرين وأوصلها إىل طريق مسدود واملفاوضات خالل

يضاً أن التغيير ولكن املقاومة ترى أ. ليست عمياء، بل ترى التغيرات اجلارية واملقاومة وسيلة وليست غاية، وهي
الظلم، بل بفضل من  األرض ال يتم بفعل التمني أو االستجداء، وال بفضل من يستكين لواقع االحتالل أو على

  .يقاومه ويناضل ضده، ويقدم التضحيات لتحقيق أهدافه

شعوبنا العربية واإلسالمية من االستعمار احلديث، وال حترر الشعب الفيتنامي  فلوال املقاومة والنضال ما حتررت
  .جنوب إفريقيا على سبيل املثال وشعب
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فاالعتراف الدويل واإلسرائيلي بمنظمة التحرير الفلسطينية جرى بفضل مَنْ ناضل  وهنا يف واقعنا الفلسطيني،
واختار طريق  وىل، وليس بفضل من تخلّى عن البندقيةيف مسيرة الثورة الفلسطينية ويف االنتفاضة األ وضحى

الثمن واجلدوى وما يفعله العدو  املساومة واملفاوضات، وحوّل لعبة التفاوض إىل هدف دائم بصرف النظر عن
  !!شعبه على األرض، بل وقبل التعاون مع العدو ضد

رية بطرق سلمية لعدم وجود احتالل الظلم أو التمييز العنصري أو الدكتاتو حتى جتارب الشعوب يف مواجهة
الواليات املتحدة،  النضال كان هو الطريق أيضاً، فبفضل مَنْ مل يستكينوا لواقع التمييز العنصري يف أجنبي، فإن

من أصول أفريقية، ومل يجر ذلك  بفضل نضالهم وتضحياتهم وإصرارهم وأحالمهم وصلوا إىل انتخاب رئيس
  .الواليات املتحدة املؤسسة احلاكمة يفبفضل مَنْ استكانوا إلمالءات 

اجلديدة جتاه حماس، وهي خطوة أوىل يف االجتاه الصحيح نحو احلوار املباشر بال  إننا نقدّر لغة أوباما -6
  .ونحن نرحب بذلك شروط،

 املقاومة الفلسطينية يجب أن يكون على أساس احترام إرادة الشعب الفلسطيني إن التعامل مع حماس ومع قوى
تعسفي  ففرض الشروط على اآلخرين أمر! الديمقراطي، وليس من خالل فرض الشروط، كشروط الرباعية واختياره

  .وغير الئق بالشعوب احلرّة

وفرضت على غيرنا وقبل بها ومع ذلك مل تنته املشكلة، ومل تتقدم القضية  إنّ هذه الشروط جُرّبت قبل ذلك
املعتقلين يف  واستمر االحتالل والعدوان، وتضاعف االستيطان، وزاد عددتفاقمت معاناة شعبنا،  الفلسطينية بل

  .سجون االحتالل

 فمثالً بعد أن. فبعد كل التزام بها من املفاوض الفلسطيني يُطْلَبُ منه شروط جديدة ثم إنّ هذه الشروط ال نهاية لها،
إسرائيل، وأن القدس عاصمتها  ف بيهوديةكان الشرط االعتراف بإسرائيل، أصبح الشرط على الفلسطينيين االعترا

االستيطانية، وأن يتخلوا عن املقاومة بل ويعملوا بأنفسهم على  الكتل األبدية، والتنازل عن حق العودة، وبقاء
  !!سالحها قمعها ومالحقتها ونزع

أولوية حماس ليس األهمية، وهي رسالة على اجلميع أن يدركها جيداً، وهي أنّ  وهنا أود التأكيد على أمر بالغ
احلركة،  فالقضية مقدمة على. اآلخرين بها، ولكنْ اعترافهم بحقوق شعبنا وحقه يف تقرير املصير اعتراف

التنازل عن احلقوق واملصالح  ومصلحة الوطن فوق كل املصالح، وال يحق ألية قيادة أن جتعل ثمن االعتراف بها
  .الوطنية

ولة يف وجوه اجلميع، فلماذا تبقى عروضنا املستهلكة ومواقفنا املكرورة الطا نتنياهو وأركان حكومته قلبوا -7
  !القوة؟ وملاذا تبقى خياراتنا مكشوفة بال أي هامش يف املناورة أو رصيدٍ من أوراق! الطاولة؟ على

عصابات مل يقابل باعتدال إسرائيلي، وإنما باملزيد من التشدد الذي أوصل رجال  إن االعتدال الفلسطيني والعربي
  !!شارون ليبرمان إىل سدة احلكم، فيما أوصل ياسر عرفات إىل احلصار واالغتيال على يد من طراز

 اإلسرائيلي وتشدده واستهانته بنا وبحقوقنا، فإننا ندعو الزعماء العرب إىل اعتماد ومن هنا، ورداً على الصلف
وتستجمع أوراق القوة  املقاومة والسياسة،استراتيجية فلسطينية عربية جديدة تفتح اخليارات، وجتمع بين 

  .الالزمة، وهي موجودة حين تتوفر اإلرادة
 
 

 وقوى املقاومة الفلسطينية مستعدون للتعاون والشراكة مع الدول العربية يف بناء هذه ونحن يف حماس
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ي مستقبلها، ويرفع ويحم االستراتيجية اجلديدة، والعمل معاً من أجل تنفيذها بما يحقق مصالح األمة وحقوقها،
  .شأنها بين األمم

أما إظهار املزيد من . اآلخرين، وتصبح هناك فرصة حقيقية الستعادة حقوقنا وبهذا وحده نفرض احترامنا على 
وكرامتنا، وإعطاء أعدائنا  والتنازالت التي ال نهاية لها، فال نتيجة لها إال املزيد من اإلهانة وتآكل حقوقنا العجز

  .علينا دفعهم إىل املزيد من التشدد والضغوط املتواصلةرسالة ضعف ت

  .املصاحلة الفلسطينية وإنهاء االنقسام ويف هذا السياق تأتي أهمية -8

ليس لكونها ضرورية لعملية التسوية وإطالق املفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية  إن أهمية املصاحلة الفلسطينية
آثاره، وتوحيد الصف  لكونها ضرورة وطنية إلنهاء االنقسام ومعاجلة وإنما. جديد، كما قد يراها البعض من

الوطنية الداخلية يف مواجهة االحتالل وقيادته  الفلسطيني وإعادة اللُحمة إىل نسيجه االجتماعي، وتصليب اجلبهة
  .وحقوقنا ومقدساتنا املتطرفة، وما يشكله من خطر على أرضنا

ؤسساتها القيادية، هو العمل على سرعة إنهاء االنقسام الداخلي وإجناز م ونؤكد هنا أن قرار احلركة يف كل
كل جهد  الوطنية، من خالل احلوار الفلسطيني الذي ترعاه الشقيقة مصر، والتعاون مع جهودها ومع املصاحلة

  .عربي أو إسالمي يصب يف خدمة هذا الهدف

الستئناف احلوار مع اإلخوة يف حركة فتح، بهدف إىل القاهرة بعد يومين  ويف هذا السياق سيذهب وفد احلركة
  .التي ما زالت تعترض مسيرة املصاحلة تذليل العقبات

 احلقيقية مقتضيات، أهمها إبعاد التدخالت واالشتراطات اخلارجية، وإجناز ملفات احلوار إنّ للمصاحلة الفلسطينية
  .كرزمة متكاملة تطبق يف الضفة والقطاع على حد سواء

  !!تعرقل جهود املصاحلة هي ما يجري يف الضفة الغربية منذ عامين قبة الرئيسة التي ما زالتلكن الع

يف هذا الشأن الداخلي يف الوقت الذي نواجه فيه التحدي الصهيوين بأخطر  إنه ملن املؤمل أن نضطر للحديث
الله اجلهر  ال يحب" عاىل يقول والله ت. تفاقم احلالة وبشاعة مظاملها يضطرنا لدق ناقوس اخلطر مشاريعه، لكنّ

  ."بالسوء من القول إالّ من ظلم

خطير بات يهدد املصلحة الوطنية والثوابت الفلسطينية خاصة حق املقاومة،  كما أن تصاعد هذه احلالة على نحو
  .إشكال داخلي عابر ومل يعد جمرد

تقوم بها السلطة وحكومة   القمعية التيومسؤوليها مذكرة مؤملة عن تلك املمارسات  وقد أرسلنا لزعماء األمة
  .فياض وأجهزتها األمنية حتت إشراف اجلنرال األمريكي دايتون سالم

عمل ممنهجة تستهدف املقاومة وسالحها واملناضلين من كل األجنحة  ما يجري يف الضفة الغربية خطة
غيضاً من  يف قلقيلية قبل أسابيع كانأمنياً مع االحتالل ألجل اعتقالهم أو قتلهم، وما جرى  العسكرية، وتنسق

  .فيض، واملثل الصارخ على املشهد املؤمل

 مراسيم صدرت، تعتبر كل تنظيم يقاوم االحتالل تنظيماً غير شرعي، وخارجاً عن وهذا السلوك يستند لألسف إىل
  .القانون

ي، وصل عددهم من حماس القيادات والكوادر من حركتي حماس واجلهاد اإلسالم وتشمل احلملة اعتقال مئات
ورجال  ، غالبيتهم من القيادات والرموز والعلماء والطلبة وأساتذة اجلامعات830اآلن أكثر من  وحدها حتى
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منهم، ونقل الكثيرين إىل  وكثير من هؤالء املعتقلين يتعرضون لتعذيب بشع أدى إىل وفاة البعض. األعمال
  !!املستشفيات

  .خوات، ما زالت خمس منهن يتعرضن للشبح والتعذيباأل وشملت االعتقاالت عدداً من

شاملة الستئصال حماس وقوى املقاومة يف الضفة الغربية مل يحدث مثيل لها  إن ما يجري عملية سحق وحملة
والتعليمية  ، وتشمل إىل جانب االعتقاالت وتفكيك التنظيم، إغالق املؤسسات املدنية واخليرية1967 منذ عام

  !!الشهداء واملعتقلين ان الزكاة واألندية، ووضع اليد عليها، ومالحقة أموال أسرواإلعالمية وجل

عملوا معه السبب األهم يف االنقالب على حكومة الوحدة الوطنية التي تشكلت على  وكما كان اجلنرال دايتون ومن
بناها ويشرف عليها،  ة التي، فإن ما يفعله دايتون اليوم واألجهزة األمنية الفلسطيني2007اتفاق مكة عام  أساس

  .يشكل العقبة األكبر أمام جناح املصاحلة الفلسطينية

واشنطن يوم السابع من مايو أيار املاضي لتعرفوا خطورة ما يقوم به هذا  ويكفي أن تقرأوا حماضرته يف معهد
  .اإلسرائيلي اجليش وافتخاره ببناء رجال فلسطين اجلدد، وتفكيكه للمقاومة يف الضفة بالتنسيق مع اجلنرال،

اجلنرال دايتون من الضفة وإعادته إىل الواليات املتحدة، وذلك انسجاماً مع  إنني أدعو الرئيس أوباما إىل سحب
صارخًا مع مبادئ  التغيير التي تنادون بها، وألن بناء سلطة قمعية على رؤوس شعبنا يتناقض تناقضاً روح

  .الديمقراطية التي تبشرون بها

التنظيمية واملؤسسات الوطنية يف الضفة الغربية، ال يخدم أمن شعبنا وال  املقاومة وتدمير البنىإن ضرب 
األمنية الفلسطينية  فلماذا هذا التفاخر بتنفيذ االلتزامات. هو خدمة جمانية ألمن االحتالل اإلسرائيلي مصاحله، بل

الوقت الذي ال ينفذ احملتل اإلسرائيلي شيئاً  وفق خارطة الطريق سيئة الذكر واملرفوضة وطنياً، يف –جماناً  –
  !ليبرمان األكثر تطرفاً؟ –نتنياهو  ويستمر ذلك حتى يف عهد حكومة! منها؟

وبناء دولة فلسطينية يكون عبر تدمير الذات الفلسطينية، والقضاء على أوراق  وهل السعي إلجناز تسوية للقضية
  !!طيني؟وعوامل الصمود املتاحة لشعبنا الفلس القوة

إنهاء ملف املعتقلين يف الضفة، ووقف احلملة واالنتهاكات األمنية حتى نوفر  لقد أبلغنا اإلخوة يف مصر ضرورة
  .النقية التي تسمح بنجاح احلوار وحتقيق املصاحلة الوطنية بصورة حقيقية األجواء

ألرض جمرد تصريحات إعالمية عربية أخرى، إال أن ما يجري حتى اآلن على ا ورغم جهود مصر وسوريا، ودول
أضعافها يف ذات  اإلفراجات، لكن بال مصداقية، وحين يفرج عن أعداد قليلة من املعتقلين يتم اعتقال تتحدث عن

  .الوقت

حتقيق املصاحلة، ومن أجل ذلك فإننا نطالب األشقاء يف مصر والعرب جميعاً،  إننا نؤكد من جديد حرصنا على
مصالح شعبنا ونسيجه  زالة هذه العقبة التي تعطل املصاحلة الفلسطينية من ناحية، وتدمراملبادرة العاجلة إل إىل

  .الوطني من ناحية أخرى

أشد األمل، وهو ملف األسرى واملعتقلين يف سجون االحتالل، والذي يصل عددهم  هناك ملف وطني مؤمل لشعبنا -9
عمره (الزَّق  وهو أصغر سجين يف العامل الطفل يوسفطفل أصغرهم  400منهم . اثني عشر ألف أسير وأسيرة قرابة

بعضهن أحكاماً مؤبدة كاألخوات أحالم  أسيرة تقضي 75، مع أمه األسيرة فاطمة الزَّق، وزهاء )سنة وثالثة شهور
عشرات ومئات القيادات والرموز الوطنية ذات األسماء  التميمي وقاهرة السعدي وسناء شحادة، إضافة إىل

  .المعةاملعروفة وال
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اإلفراج عن هؤالء جميعاً بكل الوسائل، وخضنا مفاوضات غير مباشرة شاقة إلتمام  إننا ما زلنا نعمل من أجل
مستعدين إلجناز صفقة  ونحن ما زلنا. تبادل يرضى عنها شعبنا، لكن التعنت اإلسرائيلي عطّل كل اجلهود صفقة

تبادل جادة، أما خيار التشدد فنتيجته الفشل  هو صفقةتبادل لألسرى، وخيار نتنياهو الوحيد الستعادة شاليط 
  .كما فشل سلفه أوملرت

الفلسطينية مفتوحة لتحرير األسرى، وللتذكير ففي مثل هذا اليوم اخلامس والعشرين  ونؤكد أن خيارات املقاومة
  .حزيران قبل ثالث سنوات تم أسر اجلندي شاليط يف وسط املعركة من

جميعاً بالتهنئة لألخ الدكتور عزيز دويك رئيس اجمللس التشريعي وكذلك لألخ  باسمكمويف هذا السياق نتوجه 
  .حويل، بمناسبة اإلفراج عنهما من سجون االحتالل جمال

وأهله، وبما يمثله من موقع ورمزية على رأس الشرعية الفلسطينية، بشارة خير  إن عودة الدكتور دويك إىل شعبه
  .جديد لبقية األسرى وعودتهم إىل أحضان شعبهم وإىل ساحة النضال منكبير، متمنين احلرية  وكسب

 النازفة، وآالمنا القاسية، واختالل ميزان القوى لصالح عدونا، فإن إسرائيل اليوم لن وأخيراً، فرغم جراحنا -10
قاومة، كما فشلت للشعب وامل فقد فشلت يف حربها النازية على غزة جرّاء الصمود األسطوري. تهزم شعبنا وال أمتنا

إسرائيل، يف حين تقف شعوب األمة العربية واإلسالمية  من قبل يف لبنان، وبدأ التحول يف الرأي العام العاملي ضد
  .املقاومة كلها مع فلسطين ومع

املقاومة والصمود، وحركة الشعوب واجلماهير، واحلراك السياسي الواعي املنضبط يف  إننا ندعو إىل املزيد من
تعاىل، فذلك وحده الذي  الثوابت واحلقوق الوطنية واملصالح العربية، مع الثقة بالنفس والتوكل على الله إطار

يف التحرير و احلرية وتقرير املصير، واستعادة  سيقربنا من حلظة االنتصار بإذن الله، وإجناز مشروعنا الوطني
  .احلقوق واملقدسات

 لعربية واإلسالمية والدولية إىل استئناف براجمها ومبادرتها اجلريئةالفلسطينية وا كما ندعو جميع الفعاليات
تهويد وهدم وتهجير،  لكسر احلصار الظامل عن غزة، وتفعيل براجمها لصالح القدس ومقدساتها وما تتعرض له من

  .واملعتقلين ومواجهة االستيطان واجلدار، ولصالح ملف األسرى

 ضلة، ومع أمتنا جميعاً، يف خندق واحد ضد عدونا املشترك، الكياناملنا وسنكون دائماً مع شعبنا وقواه
  .الصهيوين

  ..واجملاهد داخل فلسطين وخارجها،  حتية إىل شعبنا الفلسطيني الصامد

  ..واإلسالمية، وإىل أحرار العامل الذين تضامنوا معنا،  وإىل جماهيرنا العربية

  .صعيد العربي واإلسالمي والدويلواحلكومات على ال وإىل من وقف معنا من الدول

 .لشعبنا وأمتنا والله أكبر والنصر
 .والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته
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 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

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


