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بيان صحفي لحركة حامس حول اعتقال النائب أمين رضاغمة
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تعقيباً عىل قيام جيش االحتالل الصهيوين باعتقال النائب الدكتور أمين رضاغمة بعد اقتحام منزله
رصح مصدر مسؤول يف حركة حامس مبا ييل:
فجر اليومَّ ،
إ ّننا يف حركة حامس ندين بش َّدة اعتقال النَّائب رضاغمة ونع ّدها جرمية صهيونية تضاف إىل
سلسلة جرامئه التي تستهدف ن ّواب الشعب الفلسطيني ورجاالته املدافعني عن حقوق شعبهم
وثوابته.
َّإن استهداف االحتالل الصهيوين ألعضاء املجلس الترشيعي الذين وصل عددهم يف سجونه إىل
 14نائباً ،ميثل انتهاكاً صارخاً لألعراف والقوانني الدولية ،لن يفلح يف تغييب دورهم ونضالهم.
إ َّننا يف حركة حامس ،إذ ندين هذا االعتقال التعسفي ،لنح ِّمل االحتالل الصهيوين املسؤولية
الكاملة عن حياة وسالمة النائب رضاغمة وإخوانه الن َّواب ،وندعو أحرار وبرملانيي العامل إىل رضورة
التح ّرك العاجل للضغط عىل االحتالل من أجل اإلفراج الفوري عن ن ّواب الشعب الفلسطيني.
املكتب اإلعالمي
األربعاء  19مح َّرم 1433هـ
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يف ذكرى االنطالقة ال َّرابعة والعرشين ..نج ّدد متسكنا باملقاومة وندعو إىل اسرتاتيجية نضالية
موحدة تنتزع الحقوق وتحمي املق ّدسات.
ّ
يف مثل هذا اليوم من عام 1987م ..انطلقت حركة املقاومة اإلسالمية (حامس) معلنة بدء مرحلة
جديدة من مرشوع التح ّرر الوطني عامدها التمسك بالحقوق والثوابت الوطنية كافة ،وباملقاومة
خياراً اسرتاتيجياً حتى التحرير والعودة.
أربعة وعرشون عاماً ..وحركة حامس معتصمة بحبل الله ،ومستمسكة بالثوابت والحقوق
ّ
ومسطرة بصمود أرساها ومقاوميها أروع صور التضحية ،وبدماء شهدائها األبرار أسمى
الوطنية،
صور الشهادة ،قدمت رموزها وقادتها شهداء ..وعىل رأسهم شامة أمتنا وشيخ شهداء فلسطني الشيخ
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أحمد ياسني ،وصقر فلسطني الدكتور عبد العزيز الرنتييس ،والدكتور املفكر إبراهيم املقادمة،
والقائدان جامل منصور وجامل سليم ،واملهندس يحيى ع َّياش ،وكل قافلة الشهداء األبرار.
إ َّننا يف حركة املقاومة اإلسالمية “حامس” ويف ذكرى االنطالقة املباركة ،نؤ ّكد عىل ما ييل:
أوالً :ستبقى املقاومة بأشكالها كافة خيارنا وطريقنا نحو النرص والتحرير والعودة ،ومعها وحولها
يلتف أبناء شعبنا النتزاع حقوقهم وإقامة دولتهم ...وإن ال ِّرهان عىل العملية التفاوضية مع الكيان
الصهيوين ثبت فشله ،األمر الذي يحتم عىل القوى الفلسطينية التي سلكت ذلك الطريق إعادة النظر
يف مسارها السيايس.
ثانياً :نؤ ّكد التزامنا التَّام بتحقيق املصالحة الوطنية ،وندعو اإلخوة يف حركة فتح إىل اإلرساع
يف تنفيذ بنودها عىل أرض الواقع ،كام ندعو إىل رضورة العمل عىل إعادة ترتيب وتفعيل دور
منظمة التحرير الفلسطينية عىل أسس دميقراطية وسياسية جديدة وفق اسرتاتيجية وطنية موحدة،
حامية لشعبنا الفلسطيني وتحرير أرضه وتحقيق عودته.
ثالثاًَّ :إن مدينة القدس ستبقى رمز فلسطني األ ّول ،ولن تستطيع مخططات االحتالل التهويدية
تغي هوية املدينة ومعامل التاريخ فيها ،وسيظل أهلنا يف القدس عنواناً
ومشاريعه االستيطانية أن ّ
للثبات والصمود ،يستلهم منه شعبنا الفلسطيني دروس العزَّة والكرامة وبشائر النرص والتحرير.
رابعاًَّ :إن تحرير األرسى من سجون االحتالل الصهيوين سيبقى دوماً عىل رأس أولوياتنا الوطنية،
فكام نجحنا بفضل الله وتوفيقه إنجاز صفقة وفاء األحرار ،سنعمل جاهدين عىل تحقيق اإلفراج عن
جميع أرسانا البواسل ،مبشيئة الله تعاىل.
خامساً :ندعو جامعة الدول العربية إىل العمل الجاد عىل إنهاء الحصار الجائر عن قطاع غزة،
التزاماً بالقيم واألخ َّوة العربية ،وتنفيذاً لقرار وزراء الخارجية العرب الداعي إىل فك الحصار فوراً.
سادساً :ستبقى فلسطني كام هي دامئاً ..القضية األوىل واملركزية لشعبنا وأمتنا العربية واإلسالمية..
َّ
وإن الشعوب التي فرضت إرادتها وانتزعت كرامتها وقرارها ،مدع ّوة لتفعيل دورها وأخذ مكانها
الصحيح يف معركة تحرير القدس واألقىص واملقدسات..
َّ
املجد والخلود لشهدائنا األبرار..
والحرية ألرسانا البواسل..
وألف تح ّية للمجاهدين األبطال القابضني عىل الزناد..
نرص أو استشهاد
وإ َّنه جهادٌ ٌ ،
املكتب اإلعالمي
األربعاء  19مح َّرم 1433هـ
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