
546

2010 ل�سنة  الفل�سطينية  الوثائق 

نحمل االحتالل الصهيوين وسلطة فتح يف رام الله املسئولية املشرتكة عن هذه الجرية ألن  ثانياً: 
الشهيدين كانا مالحقني من قبل الطرفني وفق ما يسمى بالتنسيق األمني. 

للنيل من االحتالل ومتريغ  املقاومة وتصاعدها  إن غياب شهيدينا ال يعني سوى استمرار  ثالثاً: 
أنفه يف الرتاب. 

وإنه لجهاد.. نرص أو استشهاد،،، 
كتائب الشهيد عز الدين القسام – فلسطني 

وثيقة رقم 236:

املجتمعني يف رست  العربية وقادتها  الدول  فيه  تدعو  لحركة حامس  بيان 
إىل اتخاذ قرارات تاريخية حاسمة لدعم القدس، والقضية الفلسطينية236

9 ترشين األول/ أكتوبر 2010

استمرار  خالل  من  غاشم؛  صهيوين  عدوان  إىل  الفلسطيني  شعبنا  فيه  يتعرَّض  الذي  الوقت  يف 
كبى،  استيطانية  تجّمعات  بناء  لصالح  األرايض  ومصادرة  البيوت،  وهدم  واالعتقال،  القتل،  سياسة 
القدس، وحفر األنفاق تحت املسجد األقىص، ومحارصة شعبنا يف قطاع غزة، وتعرّض أهلنا  وتهويد 
آخرها  كان  التي  العنرصية،  والقوانني  اإلجراءات  من  لجملة   48 عام  املحتلة  فلسطني  الصامدين يف 
مرشوع قانون يفرض عليهم قسم الوالء للدولة “اليهودية”..، ال يزال البعض، يرّص عىل االستمرار يف 

نهج املفاوضات العبثية رغم فشلها..! 

إننا يف حركة حامس وإزاء هذا الواقع، ندعو الدول العربية وقادتها املجتمعني يف مدينة “رست” 
يف الجامهريية العربية الليبية إىل اتخاذ قرارات تاريخية حاسمة تتناسب مع حجم الهجمة الرشسة 
التي يتعرَّض لها شعبنا الفلسطيني وترقى إىل عظم املسؤولية القومية والدينية امللقاة عىل عاتقهم 

د عىل التايل: تجاه القدس وقضية فلسطني..، ونؤكِّ

أوالً: إعادة النظر يف خيار السالم املزعوم، واإلعالن عن فشله واستنفاذه كل الفرص، وإنهاء مسار 
املفاوضات العبثية التي تحّولت إىل أداة لتحسني صورة االحتالل اإلرهابية، وغطاء لجرامئه ومشاريعه 

التهويدية واالستيطانية الساعية إىل تصفية القضية الفلسطينية.

وتعزيز  املقاومة،  خيار  عىل  ترتكز  جديدة  عربية   – فلسطينية  اسرتاتيجية  رؤية  صياغة  ثانياً: 
صمود الشعب الفلسطيني، وسيلة إلفشال سياسات االحتالل االستيطانية، وطريقاً الستعادة الحقوق 

والثوابت الوطنية.

التمسك  قاعدة  الفلسطيني وحدته عىل  الشعب  الوطنية الستعادة  املصالحة  دعم جهود  ثالثاً: 
وإقامة  األرض  تحرير  حتَّى  كافة  بأشكالها  املقاومة  مامرسة  يف  ه  وحقِّ الوطنية،  والثوابت  بالحقوق 

الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

رابعاً: إنهاء الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة، وفتح املعابر كافة لضامن سالمة وحركة األفراد 
والبضائع، والعمل رسيعاً عىل إعادة إعامر ما دمرته آلة الحرب الصهيونية يف قطاع غزة.
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خامساً: تفعيل دور املقاطعة العربية إلحباط مساعي االحتالل الصهيوين يف السيطرة والهيمنة من 
خالل محاوالت اخرتاقه للمنطقة العربية أمنياً، واقتصادياً، وثقافياً..، والعبث بأمن واستقرار مصالح 

األمة العربية.

لإلبعاد؛  رفضهم  يف  القدس  مدينة  عن  ونوّابه  الفلسطيني  الشعب  ممثيل  موقف  دعم  سادساً: 
الذين مىض عىل اعتصامهم أكرث من مئة يوم، والسعي إىل مامرسة ضغوط عىل األطراف املعنية إللغاء 
سة، الذي يعدُّ توطئة لتهجري املزيد من أبناء شعبنا وقياداته يف إطار  قرار إبعادهم عن مدينتهم املقدَّ

خطط الصهاينة لتهويد القدس.

املكتب اإلعالمي

وثيقة رقم 237:

الذهاب  بعدم  العربية  املتابعة  لجنة  قرار  حول  حامس  لحركة  ترصيح 
للمفاوضات يف ظّل االستيطان237

9 ترشين األول/ أكتوبر 2010

ح مصدر مسؤول يف حركة حامس مبا ييل: تعقيباً عىل قرارات لجنة املتابعة العربية، رصَّ

إننا يف حركة حامس نعدُّ قرار لجنة املتابعة العربية بعدم الذهاب للمفاوضات يف ظل االستيطان 

خطوة غري كافية.

إنَّ إعطاء اإلدارة األمريكية فرصة أخرى أو شهراً آخر إلحداث تغيري يف املوقف الصهيوين، أمر ال 

الرّهان عىل  الوقت..؛ فمجريات املفاوضات أكدت عبثية  جدوى منه، وهو مجرّد إضاعة ملزيد من 

وغطرسة  تعنت  أمام  باستمرار  وتراجعت  مواقفها،  عىل  الثبات  تستطع  مل  التي  األمريكية  اإلدارة 

تعني سوى مزيد من  األمريكية ال  لإلدارة  إضافية  أية فرصة  فإنَّ  ولذا  املتطرّفة،  نتنياهو وحكومته 

الضغط األمرييك عىل املوقف الفلسطيني والعريب، واملزيد من الضامنات واإلغراءات األمريكية للكيان 

الصهيوين.

لعملية  والنهايئ  التام  والوقف  التحدي،  بحجم  وعريب  فلسطيني  موقف  هو  اآلن  املطلوب  إنَّ 

استئنافها من  املراهنة عىل  املبارشة، وليس مجرّد وقفها ومواصلة  املبارشة وغري  العبثية  املفاوضات 

جديد.

أساس  عربية جديدة عىل   – فلسطينية  اسرتاتيجية  وتبني  بلورة  إىل  ندعو  إننا يف حركة حامس 

الوطنية،  والثوابت  بالحقوق  والتمسك  الفلسطيني  شعبنا  صمود  وتعزيز  ودعم  املقاومة  برنامج 

ف الفلسطيني عىل أساس ذلك. وتوحيد الصَّ

املكتب اإلعالمي
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