
472

2010 ل�سنة  الفل�سطينية  الوثائق 

وثيقة رقم 190:

بيان حركة حامس حول قرار اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية 
استئناف املفاوضات190

21 آب/ أغسطس 2010

رفضت حركة املقاومة اإلسالمية “حامس” قرار اللجنة التنفيذية العودة للمفاوضات املبارشة مع 
االحتالل الصهيوين، معتبة القرار تفريطاً بالحقوق والثوابت، كام شّددت عىل أّن اّتكاء فريق التفاوض 
الفلسطيني عىل بيان الرباعية مجرد خداع وتضليل للرأي العام الفلسطيني، مؤّكدة عىل أّن الحركة 

]و[الشعب الفلسطيني غري ملزمني بنتائج هذه املفاوضات “العبثية”.

“املركز  وصل   )8/21( السبت  اليوم  لحامس  اإلعالمي  املكتب  عن  صادر  بيان  يف  وجاء 
الفلسطينية  التحرير  ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  قرار  وندين  “نرفض  منه  نسخة  لإلعالم”  الفلسطيني 
الستئنافها  األمريكية  اإلدارة  لدعوة  استجابة  الصهيوين،  االحتالل  مع  املبارشة  للمفاوضات  العودة 
يف 2 أيلول/ سبتمب املقبل..، ونعّد هذا القرار تفريطاً بحقوق الشعب الفلسطيني وثوابته الوطنية، 
وصكاً مجانياً لتبئة االحتالل وفك عزلته إثر جرائم الحرب واملجازر التي ارتكبها يف عدوانه عىل غزة 
واستهدافه ألسطول الحرية، كام أنها خطوة متنح االحتالل مظلة الستكامل مشاريعه االستيطانية يف 

الضفة الغربية ومواصلة عدوانه عىل شعبنا”.

الرباعية “مجرد خداع وتضليل  بيان  الفلسطيني عىل  التفاوض  فريق  اتّكاء  الحركة  اعتبت  كام 
البيان “الرباعية ما زالت عاجزة عن صياغة موقف سيايس  للرأي العام الفلسطيني”؛ حيث جاء يف 
التي  التوت  الرباعية إالَّ ورقة  بيانُ  واضح وملزم بعيداً عن اإلدارة األمريكية املنحازة لالحتالل، وما 
أعطيت محمود عباس وفريق أوسلو للتغطية عىل تنازالتهم وتفريطهم، وذهابهم للمفاوضات دون 
ى مبرجعية املفاوضات”. تحقيق أيٍّ من الرشوط التي وضعوها؛ من وقٍف لالستيطان أو تحديٍد ملا يسمَّ

كام أكّدت حركة “حامس” التي ترفض املفاوضات املبارشة وغري املبارشة مع االحتالل، أّنها والشعب 
الفلسطيني “غري ملزمني بنتائج هذه املفاوضات العبثية..، التي ال متثل إال فئة قليلة ومعزولة وخارجة 
وا عن رفضهم  عن اإلجامع الوطني الذي متثل باملوقف السيايس املهم ألحد عرش فصياًل فلسطينياً عبَّ
املفاوضات املبارشة وغري املبارشة، بينهم عددٌ من الفصائل املمثلة يف اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير 

الفلسطينية”.

ثبت  التي  املفاوضات  مستنقع  يف  امليض  عواقب  “من  أوسلو  فريق  الحركة  حذّرت  ذلك؛  إىل 
فشلها”، داعيةً “اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية إىل الرتاجع عن قرارها ورفض الرضوخ 
للضغوط األمريكية الساعية لتوظيف املفاوضات لحساب أجندات ومشاريع إقليمية صهيونية بعيداً 

عن املصالح الفلسطينية والعربية”.

والصمود  املقاومة  قاعدة  عىل  الفلسطينية  الوطنية  “الوحدة  أّن  عىل  بالتشديد  البيان  وختم 
واملقدسات،  واألقىص  القدس  وحامية  شعبنا  حقوق  النتزاع  الطريق  هي  شعبنا  بثوابت  والتمسك 

وتحرير األرض وإقامة الدولة الفلسطينية”.


