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وثيقة رقم 172:

العربية  السالم  مبادرة  متابعة  لجنة  قرارات  حول  حامس  لحركة  ترصيح 
باستئناف املفاوضات172 

1 آب/ أغسطس 2010

أكدت حركة املقاومة اإلسالمية “حامس” أن الشعب الفلسطيني يدفع مثن الخطيئة التي ارتكبتها 
الله  املبارشة بني سلطة رام  للمفاوضات  بإعطائها غطاءً واضحاً  العربية  السالم  لجنة متابعة مبادرة 

والكيان الصهيوين الذي كان بحاجٍة إىل غطاء ليك يواصل جرامئه بحق الشعب الفلسطيني.

اليوم  املقاومة اإلسالمية “حامس”، يف ترصيح صحفي  باسم حركة  املتحدث  وقال فوزي برهوم 
األحد )1–8(، تلقى “املركز الفلسطيني لإلعالم” نسخة منه: “إن استمرار العدو الصهيوين يف عدوانه 
عىل غزة واستهدافه املدنيني؛ إمعان يف جرامئه وارتكاب مجازره”، مشدداً عىل أن “أهل غزة يدفعون 
مثن الخطأ الكبري والخطيئة السياسية التي ارتكبتها لجنة متابعة مبادرة السالم العربية بحق شعبنا 
االحتالل  الله وحكومة  رام  بني سلطة  املبارشة  للمفاوضات  واضحاً  إعطائهم غطاءً  بعد  الفلسطيني 
الذي كان بحاجة إىل غطاء يك يشن هجامته عىل شعبنا ويستمر يف التهويد و“االستيطان” والتهجري”.

ورأى برهوم أن “استجابة محمود عباس ولجنة متابعة مبادرة السالم العربية للضغوط األمريكية 
وثوابتنا، ومن  الفلسطيني، وتداعياتها خطرية عىل حقوقنا  الشعب  مبصالح  كثرياً  والصهيونية سترض 
َر عن خطيئتها وتصحح هذا الخطأ بسحب  ثم عىل الدول العربية التي أعطت هذا الغطاء أن تكفِّ

التفويض والغطاء األول والثاين املمنوح للسيد محمود عباس”.

وأكد املتحدث باسم “حامس” أن هذا العدوان الصهيوين كفيٌل بأن يدفع العرب إىل اتخاذ قرار 
موحد إللجام الكيان الصهيوين وعزله سياسياً واقتصادياً وأمنياً، ورضورة البدء فوراً يف مرحلة جديدة 

من تعزيز صمود الشعب الفلسطيني وحامية مقدساته وتعزيز وحدته.

الشعب  آمال  وخيَّبت  أوباما  سياسة  زيف  كشفت  عباس  محمود  إىل  أوباما  رسالة  أن  واعتب 
واملصالح  الصهيوين  العدو  لصالح  الفلسطيني  الشعب  ملصالح  متعمد  إرضار  وهي  الفلسطيني، 
الحقوق  لدعم  األمريكية  اإلدارة  عىل  طرف  أي  من  رهان  أي  أن  يؤكد  هذا  أن  مبيناً  األمريكية، 
الفلسطيني  الفلسطينية رهان خارس ومضيعة للوقت؛ “فالرهان يجب أن يكون عىل وحدة الصف 

وإعادة االعتبار إىل برنامج املقاومة؛ يك ندافع عن حقوقنا وإعادة االعتبار إىل املرشوع الوطني”.
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إن املقاومة ستتمكن من استعادة قدرة الردع لديها يف الضفة املحتلة رغم الظروف الصعبة التي 
تعاين منها بفعل سياسة التنسيق األمني، مبينًة أنها لن تفوت أي فرصة قد تسنح لها لتنفيذ عملية 

استشهادية يف قلب الكيان الصهيوين الغاشم.


