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أمتنى لكم من كل قلبي التوفيق وسأبقى أحبكم ولو نسيتموين فعزايئ أن يل رباً اسمه الكريم لن
ينساين ربنا ..إن الله جميل جداً وأنا أعيش وفق هذا الجامل يف كل يشء يف حيايت حتى يف عزيل ورغم
همومي ومصاعب الحياة ومصائبها..
ودمتم بخري
أخوكم حسن سالمة
عزل الرملة (أيلون)

وثيقة رقم :78

بيان لحركة حامس يف يوم األرض حول استمرار االعتداءات اإلرسائيلية عىل
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يف الوقت الذي اعتقد فيه العدو الصهيوين أنه نجح يف سياسة طمس الهوية الوطنية الفلسطينية،
وطرد الشعب الفلسطيني من أرضه ،مثلام َّ
خطط منذ احتالله ألرضنا عام 1948م ،أطلقت جامهري
الشعب الفلسطيني انتفاضة يوم األرض يف مثل هذا اليوم من عام 1976م ،رد ًا عىل التغ ّول االستيطاين
الصهيوين يف املثلث والجليل والنقب ،ورفضاً للسياسات الصهيونية اإلجرامية ،ومقاومة ملخططات
االحتالل يف اإللغاء واإلبادة.
اليوم وبعد مرور خمسة وثالثني عاماً ،ال تزال فلسطني أرضاً وشعباً تواجه الهجامت العدوانية
الصهيونية املتواصلة؛ من حصار وحيش ،واقتحامات وغارات جوية وقصف مدفعي عىل قطاع غزة،
إىل جدار الفصل االستيطاين العنرصي الذي يزيد يف معاناة وآالم أهلنا يف الضفة الغربية ،واستمرار
جرائم القتل واالغتيال ضد أبناء شعبنا ،ومواصلة االعتقال بحق اآلالف من أرسانا البواسل الصامدين
يف قالع األرس ..وتصاعد عمليات االستيطان ونهب األرض وتهويد ورسقة القدس واملقدسات وسحب
الهويات وترحيل أهلنا عن أرضهم وممتلكاتهم.
تأيت ذكرى يوم األرض وجامهري شعبنا الفلسطيني —عىل ال َّرغم من ِّ
كل املخططات التهويدية—
أكرث تجذراً يف أرضها ،وأشد متسكاً بحقوقها املرشوعة ،وأقوى استعداداً للتضحية يف مواجهة العدوان
واإلرهاب الصهيوين.
يا جامهري شعبنا الفلسطيني:
إننا يف حركة حامس ويف ذكرى يوم األرض نؤ ِّكد عىل ما ييل:
أوالً :ليكن يوم األرض عنواناً لتجديد العهد عىل التمسك بخيار املقاومة يف مواجهة املخططات
الصهيونية ،دفاعاً عن األرض وال ِعرض واملقدسات ،ومناراً للتمسك بحقوقنا وثوابتنا الوطنية ،وعىل رأسها
حق العودة لكل الالجئني الفلسطينيني الذين ُ ِّ
شدوا من أرضهم وديارهم بفعل العدوان الصهيوين.
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ثانياً :ستبقى فلسطني ..كل فلسطني من بحرها إىل نهرها وطننا الغايل ،وستبقى القدس لنا،
وسيبقى شعبنا متمسكاً بهويته وأرضه ومقدساته ،ولن تفلح مخططات االحتالل ومشاريعه يف ثني
عزامئنا عن الثبات والصمود حتى التحرير والعودة.
ثالثاًَّ :إن دماء الشهداء ّ
الطاهرة التي ر َّوت أرض فلسطني يف القدس ،ودير ياسني ،وعرابة ،وغزة،
وسخنني ،وخان يونس ،والخليل ،وجنني ،ويف كل مدن وقرى فلسطني وسريتهم الزك ّية ،ستبقى دوماً
وأبداً مشعالً ينري درب جيل الجهاد والتحرير ..وتأكيد التمسك بخيار املقاومة والصمود ورفض
سياسات التنازل والتفريط بأرضنا ومقدساتنا ..وإدانة وإسقاط نهج التنسيق األمني مع العدو املجرم..
وعزل كل من يتنكر لتلك الدماء الطاهرة.
رابعاً :إ َّننا يف ذكرى يوم األرض نؤكد الحاجة املاسة للتوحد عىل برنامج إنقاذ وطني ملواجهة
التحديات التي تواجه شعبنا وقضيتنا ..حارضنا ومستقبلنا ..وعىل رضورة مبارشة الحوار الوطني
الفلسطيني الشامل ..سبيالً وحيداً الستعادة وحدتنا الوطنية وإعادة بناء املرجعية القيادية،
عىل قاعدة حق شعبنا يف املقاومة والتمسك بالثوابت الوطنية ،ورفض سياسة التنازل والتَّفريط
بالحقوق.
خامساً :يف ذكرى يوم األرض ،ندعو الدول والشعوب العربية واإلسالمية إىل تحمل مسؤولياتها
التاريخية واعتامد اسرتاتيجية عملية وفاعلة ملواجهة التحديات والغطرسة الصهيونية والعدوان
املتواصل عىل األرض واملقدسات ،وحامية املسجد األقىص املبارك ..ودعم وتعزيز صمود الشعب
الفلسطيني وإسناد مقاومته الباسلة.
َّإن جامهري شعبنا الفلسطيني التي فاجأت العدو املحتل بانتفاضة يوم األرض عام 1976م
وباالنتفاضة الشعبية املباركة عام  1987وبانتفاضة األقىص عام  ،2000قادرة اليوم —بعون الله—
عىل تفجري (انتفاضة التحرير والعودة) وإبداع املزيد من املفاجآت النضالية التي ستحبط َّ
مخططات
العدو وتر ّد كيده إىل نحره..
يف يوم األرض ..نحن عىل موعد مع النرص..
لتعود األرض السليبة إىل أهلها وأصحابها..
ويعود األقىص شامخاً عزيزاً..
الصامد
والله أكرب ..والنَّرص لشعبنا املجاهد َّ
حركة املقاومة اإلسالمية (حامس)
املكتب اإلعالمي
األربعاء  25ربيع األخر 1432هـ
املوافق  30آذار /مارس 2011م
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