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مس، ومل تغب عنها القدس  هذه السنوات مل تنسَ األجيال الفلسطينية قضيتها رغم كلِّ محاوالت الطَّ
واملسجد األقىص رغم مخططات التهويد والهدم، إننا يف حركة املقاومة اإلسالمية )حامس(، ويف هذه 

الذكرى األليمة نؤّكد عىل ما ييل:

أوالً: نحّيي وندعم الحراك والفعاليات الشعبية التي يقودها شعبنا الفلسطيني يف الداخل والشتات، 
العودة، وندعو إىل استمرارها ودعمها  استعادة حقوقنا وعىل رأسها حق  ونعّدها خطوة هامة نحو 
وتفعيلها.. ونؤكد أن دعم الفعاليات الشعبية واملقاومة سبيلنا نحو التَّحرير والعودة ودحر االحتالل. 

ثانياً: نرفض سياسة التنازل عن الحقوق والثوابت الوطنية أمام تعّنت االحتالل الصهيوين الذي ال 
يعرف إالَّ املامرسات اإلجرامية يف االستيطان والتهويد، وندعو إىل إعادة النظر بشكل جذري يف طريقة 
التعامل مع هذا الكيان الغاصب، ورسم اسرتاتيجية جديدة قامئة عىل املقاومة التي تحمي الثوابت 

وتدافع عن الحقوق الوطنية.

ثالثاً: نؤكد متسك وإرصار شعبنا الفلسطيني عىل حامية القدس واملسجد األقىص والّدفاع عنهام 
التهويد واالستيطان والهدم وتغيري  لها يومياً من خالل حمالت  يتعرَّضان  التي  الهجمة الرشسة  ضد 
املعامل، ونعّد هذا العمل واجباً رشعياً ووطنياً وإنسانياً عىل الدول والحكومات والشعوب واملنظامت 

أن تضطلع به.

املكتب اإلعالمي
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وثيقة رقم 146:

عىل  النار  بإطالق  اإلرسائييل  الجيش  قيام  حول  هيغ  لوليام  بيان صحفي 
جموع العزل يف الجوالن املحتل146 ]مقتطفات[ )نص مرتجم عن األصل(

6 حزيران/ يونيو 2011

)....(

قال وزير الخارجية ]البيطاين وليام هيغ[:

إثر  آخرون  وأصيب  قتلوا  املتظاهرين  بأن عدداً من  تفيد  التي  التقارير  إزاء  بالغ  بقلق  “أشعر 
من  فإن  نفسها،  عن  الدفاع  يف  إرسائيل  بحق  نعرتف  وإذ  الجوالن.  مرتفعات  يف  أمس  احتجاجات 
األهمية مبكان أن تكون ردة فعلها مناسبة، وأن تتجنب استخدام القوة املميتة إال يف حاالت الرضورة 
القصوى، وأن تحرتم حق التظاهر واالحتجاج. وما زلت أدعو جميع األطراف، مبا يف ذلك حكومات 

إرسائيل وسوريا، عىل فعل كل ما بوسعها لحامية أرواح املدنيني وتجنب األعامل االستفزازية”.

وجاءت هذه الترصيحات بعد أن أطلقت القوات اإلرسائيلية النار عىل املتظاهرين القادمني من 
سوريا لالحتجاج يف هضبة الجوالن املحتلة.


