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وثيقة رقم 251:

بيان لحركة حامس يف ذكرى وعد بلفور تؤكد فيه متسكها باملقاومة حتى 
دحر االحتالل251

2 ترشين الثاين/ نوفمب 2010

يستعيد  يستحق(؛  ال  ملن  يلك  ال  من  )وعد  املشؤوم  بلفور  لوعد  والتسعني  الثالثة  الذكرى  يف 
الفلسطينية للمغتصبني  الفلسطيني يف ذاكرته ما اقرتفته قوى االستكبار آنذاك، مبنحها أرضنا  شعبنا 
الصهاينة، الذين أمعنوا يف إجرامهم وعدوانهم ضد أهلنا اآلمنني يف بيوتهم وأراضيهم، وقاموا برسقتها 

بعد عمليات القتل والتهجري والترشيد التي مارسوها إلرهاب شعبنا ودفعه إىل الهجرة عن بالده.

تأيت ذكرى وعد بلفور األليمة، واالحتالل الصهيوين ما زال يوغل يف دماء شعبنا الصامد؛ عب القتل 
الغربية..، والسعي  الضفة  األرايض يف عموم  للقدس، ومصادرة  التهويد  واالعتقال، واستمرار سياسة 
الوطنية يف فلسطني املحتلة عام 48 ومحاولة طردهم من ديارهم عب سياسة  لطمس هوية شعبنا 
التهويد..، إضافة إىل االستمرار يف حصار أهلنا يف قطاع غزة الصامد، ظّناً منه أن ذلك سيطفئ جذوة 

الثبات واملقاومة وحب الوطن والعودة يف نفوسنا.

إننا يف حركة حامس وشعبنا الفلسطيني األيب، إذ نستعيد ذكرى وعد بلفور املشؤوم ونتذكر تلك 
األحداث األليمة التي ال تزال ماثلة يف ذاكرتنا، حّيًة يف قلوبنا من جيل إىل جيل، فإننا سنظل صامدين 
محافظني عىل ثوابتنا الوطنية، مدافعني عن قدسنا ومقدساتنا اإلسالمية واملسيحية، متشبثني بأرضنا، 
حقوقنا  اسرتداد  حتى  لالحتالل  الباسلة  مبقاومتنا  متمسكني  والتهجري،  االجتثاث  محاوالت  رافضني 

الوطنية كافة.

املشؤوم،  بلفور  لوعد  والتسعني  الثالثة  الذكرى  ويف  “حامس”،  اإلسالمية  املقاومة  حركة  يف  إننا 
د عىل ما ييل: لنؤكِّ

أية  يلزم شعبنا يف  ال  يستحق، وهو  ن ال يلك ملن ال  ممَّ باطٌل جائر،  وعٌد  بلفور  إنَّ وعد  أوالً: 
التزامات سياسية تجاه االحتالل ودولته الغاصبة.

فوق  االحتالل  دولة  إلقامة  املساندة  كافة  االستعامرية  والدول  البيطانية،  الدولة  ل  نحمِّ ثانياً: 
أرضنا الفلسطينية، مسؤولية ما جرى ويجري لشعبنا الفلسطيني عىل يد النازية الصهيونية اإلرهابية، 
ونطالبها بالتوقف عن دعم الكيان املحتل، والتكفري عن جريتها التاريخية بحق شعبنا، بالكف عن 
االنحياز لالحتالل وإرهابه ودعم حق شعبنا يف استعادة حقوقه الوطنية كافة، ويف مقدمتها حّقه يف 

العودة، وإقامة الدولة الفلسطينية املستقلة وعاصمتها القدس.

ثالثاً: نؤكِّد متسكنا بخيار املقاومة والصمود حتى دحر االحتالل عن أرضنا..، وندعو فريق أوسلو 
التي أضحت مظلة وغطاًء  العبثية  املفاوضات  إىل اإلعالن عن فشل خياراتهم ورهاناتهم عىل خيار 

طات االحتالل االستيطانية والتهويدية. ملخطَّ

د حرصنا الكامل عىل إنجاح الحوار الفلسطيني وجهود املصالحة الوطنية من أجل إنهاء  رابعاً: نؤكِّ
االنقسام عىل أساس التمسك بالحقوق والثوابت الوطنية، وبعيداً عن التدخالت الخارجية.
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خامساً: ندعو شعبنا الفلسطيني إىل الصمود ومواصلة االلتفاف حول خيار املقاومة..، كام ندعو 
حقوقه  واستعادة  االحتالل  دحر  حتى  ومقاومته  شعبنا  صمود  دعم  إىل  واإلسالمية  العربية  أمتنا 

الوطنية كافة، وتحرير األقىص..

سينتزع  املجاهد  الفلسطيني  الشعب  وأنَّ  بالتقادم،  تسقط  ال  الحقوق  أنَّ  الدنيا  ِّل  لك د  ونؤكِّ
حريته واستقالله.. وسينترص ال محالة عىل االحتالل واإلرهاب والظلم.. وستبقى إرادة شعبنا أقوى 

من جبوت االحتالل وقمعه وجيشه.. فالنَّرص آٍت آت..

﴿َوَيُقوُلوَن َمَتى ُهَو ُقْل َعىَس أَن َيُكوَن َقِريًبا﴾

املكتب اإلعالمي

الثالثاء 25 ذي القعدة 1431هـ

املوافق 2 ترشين الثاين/ نوفمب 2010م

وثيقة رقم 252:

حول  واشنطن،  يف  ميتشل  جورج  لقائه  عقب  عريقات،  صائب  ترصيح 
املوقف الفلسطيني من االستيطان252

4 ترشين الثاين/ نوفمب 2010

أعلن رئيس دائرة شؤون املفاوضات يف منظمة التحرير د. صائب عريقات، مساء اليوم الخميس، 
يف  أمرييك  رد  سيكون  أنه  واشنطن،  يف  ميتشل  جورج  السالم  لعملية  األمرييك  املبعوث  لقائه  عقب 

املستقبل القريب عىل موضوع وقف االستيطان.

وقال عريقات، يف ترصيحات صحافية، “سيكون رد أمرييك يف املستقبل القريب للقيادة الفلسطينية 
بخصوص الجهود األمريكية مع إرسائيل واألطراف يف املنطقة بخصوص وقف االستيطان”.

وأضاف: “لقد التقيت اليوم مع عدد من املسؤولني األمريكيني يف مقر وزارة الخارجية األمريكية يف 
واشنطن وضم االجتامع السيناتور ميتشيل ودينيس روس، وديفيد هيل، ولقاء آخر مع مساعد وزير 

الخارجية جيف فيلتامن”.

وأوضح “إننا نقلنا رسالة من الرئيس محمود عباس للجانب األمرييك باملوقف الفلسطيني املحدد 
بوجوب وقف كافة األنشطة االستيطانية حتى تعطى عملية السالم الفرصة التي تستحق”.

والقدس  الغربية  الضفة  يف  اإلرسائيلية  االستيطانية  األنشطة  عن  وثائق  “قدمنا  عريقات:  وتابع 
والعرشين من شهر  السادس  منذ  استيطانية  أكرث من تسعامئة وحدة  بإنشاء  بدأت  والتي  الرشقية 

أيلول سبتمب املايض، املوعد الذي انتهى فيه تجميد البناء االستيطاين يف األرض الفلسطينية”.

املفاوضات حول  استئناف  أجل  تام من  االستيطان بشكل  املطلوب وقف  أن  “ركزنا عىل  وقال: 
كافة قضايا الوضع النهايئ والرتكيز بشكل فوري عىل موضوع الحدود للدولة الفلسطينية عىل األرض 

الفلسطينية التي احتلتها إرسائيل يف عام 1967”.


