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لكتاب  جديداً  إصداراً  املاضية  السبت  عطلة  خالل  طالعت  لقد  هنا.  يجري  عجيب  يشء  مثة 

الِقَدم  اليهود يف  اليهود” بقلم يوسفوس فالفيوس أو يوسيف بن ماتيتياهو ]أبرز املؤرخني  “حروب 

الروماين[. وقرأت أجزاء  الحكم  اليهودي عىل  التمرد  للميالد ووّثق قصة  القرن األول  الذي عاش يف 

قائد  نفسه  يوسفوس فالفيوس  الجليل كون  انطلقت من  القصة  بأن  علامً  الضخم  املؤلف  من هذا 

الجليل خالل التمرد، وقد بلغ 26 عاماً عندما ُهزم ]أمام الجيش الروماين[ يف قلعة يودفات مام أدى 

إىل اندحار الجليل بأرسه. وقىض الرومان عىل 500 قرية وبلدة وذبحوا أعداداً هائلة من الناس لدرجة 

استدعت التصوّر بأن الجليل غارق ولن تقوم له قامئة. غري أن الجليل نهض من جديد يف ذلك العرص 

انتظار  بعد 1500 عام. ها نحن نعّمره ونقفز به حيث طال  لكنه سقط مرة أخرى لينهض مجدداً 

شعب إرسائيل لهذا العمل 60 عاماً ]أي منذ قيام دولة إرسائيل[. لقد سمعت منذ طفولتي الحديث 

املتكرر واملتكرر إىل حد االبتذال عن الجليل والنقب لكننا ال نتكلم بل نعمل وسنواصل هذا العمل 

لنلتقي مجدداً العام القادم أيضاً.

وثيقة رقم 286:

استمرارها  الـ 23 النطالقتها تؤكد فيه عىل  الذكرى  بيان حركة حامس يف 
عىل نهج املقاومة286

14 كانون األول/ ديسمب 2010

يا جامهري شعبنا املجاهد.. يا أبناء أمتنا العربية واإلسالمية

يف هذا اليوم املبارك.. يف الذكرى الثالثة والعرشين النطالقة حركتكم.. حركة املقاومة اإلسالمية 

وأمتنا  الفلسطيني  شعبنا  أبناء  نفوس  يف  والعودة  والتحرير  النَّرص  يف  األمل  يتجدد  “حامس” 

روا بدمائهم وآالمهم خلف  العربية واإلسالمية، بإخالص املؤمنني وتضحيات املجاهدين الذين سطَّ

القضبان وتحت الحصار أسمى آيات الصمود والتحدي يف وجه غطرسة االحتالل الصهيوين وتآمر 

املتآمرين.

ثالثة وعرشون عاماً مضت، وحركة حامس عىل العهد.. مل تغري ومل تبدل، ظلت معتصمة بحبل الله 

م بثبات يف  مستمسكة بالقدس واألقىص واملقدسات، أمينة عىل حقوق شعبنا وثوابته الوطنية، تتقدَّ

مسارها الجهادي، مسّطرة أعظم آيات الصمود واملقاومة، من خالل التضحيات العظيمة التي خّطها 

قادتها الكبار؛ وعىل رأسهم شيخ شهداء فلسطني اإلمام املؤسس الشهيد الشيخ أحمد ياسني، وصقر 

شحادة،  صالح  والقائد  املقادمة،  إبراهيم  املفكر  والدكتور  الرنتييس،  العزيز  عبد  الدكتور  فلسطني 

والقائد جامل منصور، والقائد جامل سليم، واملهندس يحيى عياش، ومحيي الدين الرشيف، وعامد 

الله، ومحمود أبو هنود، وعامد عقل، وصالح الدين دروزة، وعز الدين الشيخ خليل  وعادل عوض 

واملهندس إسامعيل أبو شنب، والقائد سعيد صيام، والعامل نزار ريان، ومحمود املبحوح.. وكل قافلة 

الشهداء األبرار.
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يا جامهري شعبنا املجاهد.. يا أبناء أمتنا العربية واإلسالمية

إننا اليوم وأكرث من أي وقت مىض نتطلع إىل غد أفضل لشعبنا الصابر املرابط، وإىل اقرتاب املوعد 

مع التحرير والعودة رغم الحصار الظامل عىل أهلنا يف قطاع غزة، ورغم القمع والتعذيب واالعتقال 

أيدي  عىل  الغربية  الضفة  يف  وأهلنا  أبناؤنا  لها  يتعرَّض  التي  الرشسة  االستهداف  السيايس وحمالت 

عزيًة  وأقوى  عوداً  أصلب  اليوم  فنحن  )مولر(،  وخلفه  )دايتون(  بأوامر  تأمتر  التي  األمنية  األجهزة 

وأكرث تجذراً يف أرضنا الفلسطينية املباركة والتحاماً مع أبناء شعبنا يف كل أماكن تواجده، وشعبنا اليوم 

يعب عن أصالته املعهودة ويرضب أروع صور التضحية والصمود والعطاء الال محدود.. ويؤكد كل يوم 

الحاسم لكل  املقاومة، ورفضه  متسكه بأرضه كاملة غري منقوصة، والتحامه مع نهج الصمود وخيار 

أشكال التنازل والتفريط واملساومة عىل حقوقنا الوطنية الثابتة.

ما  عىل  نؤكد  فإننا  حامس  حركة  النطالقة  والعرشين  الثالثة  للذكرى  املباركة  املناسبة  وبهذه 

ييل:

أوالً: ستبقى املقاومة خيارنا وطريقنا نحو النرص والتحرير، وستبقى بنادقنا مرشعة تحمي القدس 

واألقىص، وتحمي الثوابت الوطنية، وتحمي الوطن والشعب.. وسنواصل طريقنا الشاق الطويل مهام 

لكل  الحقيقي  البديل  وهو  خيارنا  هو  هذا  واملجاهدين..  املقاومة  عىل  واملؤامرات  العقبات  كانت 

أوهام التسوية واملفاوضات العبثية.

ثانياً: نعاهد شعبنا العظيم أننا سنبقى متمسكني بحق العودة وتحرير كامل ترابنا الوطني من 

دنس االحتالل الصهيوين الغاشم، وإقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس.

ثالثاً: تبقى القدس غرَّة أرض فلسطني، وقبلة املسلمني األوىل.. ولن نقبل املساومة عليها، فحاميتها 

أبناء شعبنا وقواه  اإلسالمية واملسيحية واجب وطني وعريب وإسالمي..، وسنتصدى مع  واملقدسات 

الطرد واإلبعاد ألهلها ونوابها ورموزها  التهويد ملعاملها وعمليات  الوطنية واإلسالمية لكل محاوالت 

العدو  سلطات  قرار  وقاوموا  رفضوا  الذين  األربعة  القدس  نواب  ومواقف  صمود  ونحيي  الوطنية، 

القايض بإبعادهم عن أرضهم ومدينتهم املقدسة..

وإنجاز  االنقسام  حالة  وإنهاء  الوطنية  وحدتنا  الستعادة  الدائم  وسعينا  موقفنا  د  نؤكِّ رابعاً: 

املصالحة عىل قاعدة التمسك بالحقوق والثوابت الوطنية، وحقنا يف املقاومة حتَّى زوال االحتالل..، 

الحزبية  املصالح  عىل  العليا  الوطنية  املصلحة  تغليب  إىل  فتح  حركة  يف  األخوة  ندعو  فإننا  وعليه 

حالة  إبقاء  إىل  الساعية  الخارجية  التدخالت  ورفض  املصالحة  تحقيق  أجل  من  بجدية  معاً  والعمل 

االنقسام خدمة لالحتالل ومشاريعه االستيطانية.

خامساً: ندعو فريق أوسلو إىل التوقف عن املفاوضات العبثية، والتوقف عن الركض وراء رساب 

التسوية وأوهام املفاوضات العقيمة، وإىل العودة لخيار املقاومة والصمود.. فحقوقنا الوطنية تنتزع 

انتزاعاً باملقاومة والجهاد وال تستجدى استجداء..
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سادساً: التنسيق األمني بني األجهزة األمنية التابعة للسلطة يف الضفة الغربية والعدو الصهيوين 

قرار  ألخذ  عباس  محمود  السيد  ندعو  وإننا  الفلسطيني،  شعبنا  ظهر  يف  مسموماً  خنجراً  يعد 

جريء بوقف فوري لهذا التنسيق الذي ال يخدم إال العدو الصهيوين، ويحول دور األجهزة األمنية 

ملالحقة  العدو  بيد  أداة  إىل  األجهزة  ويحول هذه  املحتل،  إىل حامية  شعبنا  من حامية  الحقيقي 

املجاهدين.

العدو  مع  التفاوض  أشكال  كافة  عن  السيايس  الغطاء  رفع  إىل  العربية  الجامعة  ندعو  سابعاً: 

الصهيوين، وسحب املبادرة العربية للسالم، بعدما ثبت مراراً وتكراراً عبثية املفاوضات وانحياز وتواطؤ 

اإلدارة األمريكية مع االحتالل ومشاريعه االستيطانية.

أهلنا  الظامل عن  الحصار  لرفع  الرسيع  التحرّك  العربية  الدول  لقادة وحكام  د دعوتنا  ثامناً: نجدِّ

القضية  الديني والقومي تجاه  بالواجب  العربية والتزاماً  الجامعة  يف قطاع غزة، استناداً إىل قرارات 

ه التحية ألبطال قوافل الحرية الذين يواجهون املخاطر بّراً وبحراً سعياً لرفع  الفلسطينية..، كام نوجِّ

الحصار عن قطاع غزة..، وبهذه املناسبة فإننا نتوّجه بالشكر والعرفان للشعب الرتيك العظيم الذي 

م شهداء أسطول الحرية يف سبيل كرس الحصار الظامل عن غزة. قدَّ

لنا بال  تاسعاً: ستبقى قضية األرسى حارضة يف وجداننا وعىل رأس أولوياتنا الوطنية، ولن يهدأ 

د من جديد أنَّ الجندي األسري “جلعاد شاليط” لن  حتى تحريرهم من سجون النازيني الصهاينة..، ونؤكِّ

يرى الّنور مهام طال الوقت إال بصفقة مرشفة تحقق اإلفراج عن أكب عدد من أرسانا األبطال، ونحمل 

نتنياهو وحكومته املتغطرسة املسؤولية الكاملة عن تعرث صفقة التبادل حتى اآلن.

د وقوفنا إىل جانب أهلنا وشعبنا البطل يف أرضنا املحتلة عام 48، يف مواجهة حمالت  عارشاً: نؤكِّ

لوجودهم  استهدافاً  ضدهم،  الصهيوين  االحتالل  يرتكبها  التي  العنرصي  والتمييز  العرقي  التطهري 

ومحاولة لطمس هويتهم الفلسطينية.. ونوجه التحية لشيخ األقىص الشيخ رائد صالح، ونحمد الله 

عىل سالمته واإلفراج عنه ليواصل دوره الكبري يف الدفاع عن األقىص والقدس واملقدسات.

وكل عام وشعبنا وأمتنا بخري..

وكل عام وحامس أقوى عىل طريق الجهاد واملقاومة

املجد والخلود لشهداء شعبنا األبطال

الحرية لألرسى واملعتقلني الصامدين

وإنه لجهاد نرص أو استشهاد

حركة املقاومة اإلسالمية “حامس”

الثالثاء 8 محرم 1432ه

املوافق 14 كانون األول/ ديسمب 2010م


