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يريدون ،ال تعطوهم فرصة ال تعطوهم ذريعة ،أمتنى عىل كل فلسطيني أن ينتبه .ال تعطوهم فرصة
أو ذريعة نريد دولة ،نريد مقعداً يف األمم املتحدة ،ال نريد أكرث ،أي خروج عن السلمية سيرض بنا،
سيؤذينا ،سيخرب مساعينا ،سيصلت األضواء عن السلبيات ويبتعد عن اإليجابيات.
أود أن أؤكد لكم أن ال مصلحة فلسطينية أكرث من وحدتنا الوطنية وإنهاء االنقسام الحاصل
منذ  ،2007وسوف نستمر يف بذل كل جهد ممكن لتحقيق املصالحة الوطنية ،التي نراها واجباً
وطنياً ومصلحة اسرتاتيجية .الوحدة رضورية وما قمنا به من مساع ٍ واتفاقات بشأن املصالحة الوطنية
سيستمر حتى وإن اختلفنا عىل بعض القضايا ال بد أن تستمر الوحدة وحدة الشعب واألرض هي
أقوى سالح بني أيدينا يجب أال نفوته ويجب أن نفوت عىل العامل من يريد أن يتحجج باالنقسام.
فكلام سئلوا قالوا :الفلسطينيون منقسمون ،إذن نحن نريد أن نفوت عليهم هذه الذريعة.
وال يفوتني يف نهاية كلمتي أن أتوجه بالشكر والتقدير للدول والجهات كافة ،التي دعمتنا
وتدعمنا يف مسعانا لنيل االعرتاف بدولتنا وقبولها عضواً كامالً يف األمم املتحدة.
نحن ذاهبون إىل مجلس األمن ،قرارنا الذي أبلغناه إىل الجميع أننا ذاهبون إىل مجلس األمن،
مجرد أن ألقي الكلمة ويف الجمعية العامة سأقدم الطب إىل األمني العام لألمم املتحدة الذي سيوصل
الطلب إىل رئيس مجلس األمن ،إذن خيارنا هو مجلس األمن ،أما الخيارات األخرى فلم نتخذ بها قرار،
أي خيارات نعود بعد ذلك لنقرر.
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انطالق ًا من الربنامج السيايس الوطني الذي توافقت عليه مجمل القوى الوطنية الفلسطينية،
بإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة حقيقية عىل خطوط الرابع من حزيران /يونيو  ،1967عاصمتها
القدس ،مع عودة الالجئني ،وتفكيك املستوطنات ،دون االعرتاف بالكيان الصهيوين ،فإننا يف حركة
حامس مع أي جهد أو حراك سيايس يحقق تأييداً ودعامً دولياً لحق شعبنا يف التحرر وتقرير املصري،
وإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة ،وإنجاز الحقوق الوطنية الفلسطينية ،ويؤدي إىل إدانة
الكيان الصهيوين الرافض لحقوقنا ويكشف موقفه الحقيقي ،عىل أال يكون هذا الحراك السيايس عىل
حساب أي من حقوقنا الوطنية.
إن تقدم اإلخوة يف السلطة الفلسطينية يف رام الله بطلب عضوية فلسطني كدولة يف األمم املتحدة
يأيت بصورة منفردة —لألسف— بعيداً عن التوافق الوطني الفلسطيني ،كام أنه ال يأيت ضمن
اسرتاتيجية وطنية نضالية متكاملة متفق عليها ،وإمنا كامتداد ملسرية التسوية ،ويف سياق اإلرصار عىل
نهج املفاوضات بعيداً عن خيار املقاومة وامتالك أوراق القوة.
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إننا نؤكد عىل قناعتنا الراسخة أن املقاومة بشكل أسايس ،وإىل جانبها كل أشكال العمل والنضال
السيايس والجامهريي ،هي الطريق الحقيقي لتحرير أرضنا ،وانتزاع حقوقنا ،وإقامة الدولة الفلسطينية
ذات السيادة الحقيقية.
امللحة هي تحرير أرضه فعلياً ،ليقيم عليها دولة فلسطني ذات السيادة واالستقالل
إن حاجة شعبنا ّ
الحقيقي ،وليس استمرار الحديث عن دولة ال وجود لها عىل األرض ،واستمرار االنشغال بخطوات
رمزية محدودة التأثري ،بل ملتبسة ببعض املخاطر.
إننا بهذه املناسبة ندعو اإلخوة يف قيادة السلطة يف رام الله ،واإلخوة يف حركة فتح والقوى
والفصائل الفلسطينية كافة ،إىل حوار ومراجعة سياسية معمقة ،بهدف الوصول إىل اسرتاتيجية وطنية
فلسطينية نضالية نتوافق عليها وطنياً ،ونستجمع عىل أرضيتها كل أوراق القوة ،وعىل رأسها املقاومة،
لنكون بالفعل قادرين عىل إنجاز حق تقرير املصري ،وانتزاع أرضنا وحقوقنا الوطنية من االحتالل
الصهيوين بإذن الله.
حركة املقاومة اإلسالمية – حامس
املكتب اإلعالمي
السبت  19شوال 1432هـ
املوافق  17أيلول /سبتمرب 2011م
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ندعو الحكومة العراقية إىل حامية الالجئني الفلسطينيني يف العراق لحني عودتهم إىل وطنهم
تعقيباً عىل اقتحام قوات األمن العراقية ملجمع البلديات ،واعتقالها عدداً من الالجئني الفلسطينيني
فجر يوم السبت ،رصح مصدر مسؤول يف حركة حامس مبا ييل:
إننا يف حركة حامس نستهجن اقتحام األمن العراقي ملجمع البلديات ومداهمته للبيوت ،ولجامع
القدس ،واعتقاله عدداً من الالجئني الفلسطينيني ،األمر الذي يزيد من معاناتهم يف العراق الشقيق.
إننا إذ نستنكر هذا األمر لندعو الحكومة العراقية إىل تحمل مسؤولياتها تجاه شعبنا الفلسطيني
وتأمني الحامية له لحني عودته إىل وطنه ،ووضع حد لإلجراءات األمنية والتضييق الذي يتعرض له
شعبنا الفلسطيني يف العراق.
املكتب اإلعالمي
األحد  20شوال 1432هـ
املوافق  18أيلول /سبتمرب 2011م
467

