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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”.

وثيقة رقم 173:

بيان رسايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي، حول املقاومة 
يف الضفة الغربية173

1 آب/ أغسطس 2010

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.
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العمليات االستشهادية تحتاج إىل إمكانيات وأماكن تدريب وتجهيز لألحزمة الناسفة وكل ذلك من 
الصعب جداً القيام به يف هذه الفرتة بسبب سياسة التنسيق األمني القامئة يف الضفة املحتلة، والتي 
جراء تصاعد  تعاين كثرياً  املحتلة  الضفة  املقاومة يف  أن  االستشهاديني. كام  باعتقال عدد من  تسببت 
عمليات املالحقة واملطاردة واالعتقال لرجاالتها من قبل أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، داعياً للكف 
عن هذه املامرسات التعسفية، والتي تخدم يف مجملها مخابرات العدو وتكمل دور جيشه العدواين. 

إننا يف رسايا القدس نحمل سلطة رام الله وأجهزتها األمنية املسؤولية الكاملة عن تعقب املقاومني 
والزج بهم يف السجون وهو األمر الذي تُفاخر به أجهزة أمن العدو، الفتاً إىل أن ما يجري يعد جريًة 

وطنيًة وأمراً يف غاية الخطورة. 

كام أننا نؤكد أن التصعيد الصهيوين األخري يأيت يف سياق موجة عدوان جديدة يشنها العدو ضد 
الشعب الفلسطيني ال سيام يف غزة، وهي متزامنة مع حملة التهديدات املستمرة منذ أكرث من شهر 

خصوصاً بعد مجزرة أسطول “الحرية”. 

ويبدو أن كيان االحتالل يحاول الخروج من املأزق الذي وضع نفسه فيه، ومن سيل االنتقادات 
الدولية، ولجان التحقيق التي شكلت مؤخراً بفتح جبهة جديدة عىل غزة للفت األنظار عن جريتها 
يف عرض البحر ومحاولة الخروج من املأزق السيايس الداخيل واإلشكاالت الواضحة بني رئيس حكومة 

العدو بنيامني نتنياهو من جهة، ووزيري خارجيته وحربه من جهٍة أخرى عىل نحٍو منفصل. 

من جانبنا نؤكد لكم أن فصائل املقاومة لديها قناعٌة بأن حالة الهدوء السائدة يف غزة منذ انتهاء 
كثرية عىل  له شواهد  إليه  ل  توصَّ ما  أن  مبيِّناً  تدوم طوياًل،  لن  العام 2009م  األخري مطلع  العدوان 
األرض لعل أبرزها: املناورات العسكرية الصهيونية املستمرة والحشودات عىل حدود القطاع املحارص، 
والتوغالت شبه اليومية يف املناطق الحدودية، إضافًة إىل اإلعالن الرصيح عن نية العدو مهاجمة غزة 

عىل لسان كثري من جرناالته. 

ومع كل هذه التطورات.. نؤكد أن املقاومة يف غزة عىل جهوزية عالية للتعامل مع أي عدوان 
محتمل، وقد طورت إمكاناتها العسكرية وطرقها التكتيكية من خالل الدروس املستقاة من العدوان 

املايض خصوصاً التقدم الالفت يف املجال الصاروخي. 

الصنع ويصل  إنها يف مجملها محلية  املقاومة يف غزة،  لدى  تتوفر  التي  الصواريخ  أما بخصوص 
أماكن  إصابة  ومبقدورها  الفصائل،  كافة  لدى  بوفرة  موجودة  مرتاً، وهي  كيلو   14–8 بني  ما  مداها 

حساسة داخل كيان االحتالل. 

ونقول إن املقاومة لديها إمكانية امتالك صواريخ يكنها أن تصل إىل نقاط أبعد من املسافة التي 
تقطعها الصواريخ املحلية، وبإمكان تلك الصواريخ أن تشكل توازن رعب مع القوة العسكرية الهائلة 

التي يتلكها العدو الصهيوين.

رسايا القدس

الجناح العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي يف فلسطني

األحد 20 شعبان 1431هـ، املوافق 1–8–2010


