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انطالقتها الـ  بدء فعالياتحول اإلعالن عن  بيان صحايف صادر عن حركة حماس
أشكالها وأدواتها، ويف مقدمتها أنها مستمرة يف مقاومتها بكافة تؤكد فيه ، 34

 ، وانتزاع حقوقاألرض الفلسطينية ومقدساتهااملقاومة املسلحة، حتى حترير 

 كاملة مهما بلغ الثمن الشعب الفلسطيني 
5/12/2021 

 
 

جماهير شعبنا الفلسطيني اجملاهد، أمتنا العربية واإلسالمية، من هنا، ومن هذا املكان، 
الشاهد والشهيد، ومن على تراب غزة الصامدة، ومن أمام بيت الشيخ اإلمام املؤسس القائد الشهيد 

مسار الصراع مع أحمد ياسين، حيث القرار الشجاع، والبيان الفصل، ورسم معامل املرحلة، وحتديد 
 .اًمية حماس قبل أربعة ولاللين عامالعدو، كان اإلعالن عن انطالقة حركة املقاومة اإلسال

من هذا املكان، ونحن نتنسم عبق الشهادة واجلهاد واملقاومة والثبات، حيث جتلت كل 
القة النطمعاين القوة واإلخالص والتضحيات، نعلن عن انطالق فعاليات الذكرى الرابعة والثاللين 

حركة املقاومة اإلسالمية حماس، التي رسخت كل معاين اجلهاد والنضال واملقاومة على مدى أكثر 
من لاللة عقود من الزمن يف وجه االستهداف الصهيوين املتواصل ألرضنا وشعبنا ومقدساتنا، 
 وواجهت بثباتها وتضحيات وصمود قياداتها ورجالها وشبابها ونسائها وجهازها العسكري
كتائب الشهيد عز الدين القسام، ومعها شعبنا الفلسطيني اجملاهد، أعتى وأشرس هجمة صهيونية، 

 استهدفت اإلنسان واألرض والهوية والتاريخ واملقدسات.
ها نحن اليوم، ومن هذا املكان الشاهد على هذا اإلرث التاريخي العظيم، وعلى العطاء 

ء واجلرحى واألسرى، ومع أرضنا وقدسنا، ومع شعبنا يف املستمر واملتواصل، جندد العهد مع الشهدا
كل مكان، يف الداخل، ويف الشتات، ويف غزة اجملاهدة املنتصرة قاهرة الغزاة، ويف الضفة الصامدة 
الثائرة يف وجه االحتالل، ويف القدس صانعة الرجال واألبطال والثوار، ويف الداخل الفلسطيني 

نتفض يف وجه االحتالل وكل مشاريعه وخمططاته، ومع أهلنا احملتل عام لمانية وأربعين امل
الصامدين يف املنايف والشتات، جندد العهد مع كل أبناء أمتنا العربية واإلسالمية، ومع كل أحرار 
العامل وحمبي القضية الفلسطينية واملدافعين عنها وعن مقاومتنا الباسلة، أننا مستمرون يف هذا 

ملقاومة، وبأشكالها وأدواتها كافة، ويف مقدمتها املقاومة املسلحة، حتى الطريق والنهج وبرنامج ا
حترير أرضنا ومقدساتنا، وانتزاع حقوق شعبنا كاملة مهما بلغ الثمن، ومهما عظمت التضحيات، 
لن يضرنا من خالفنا وال من خذلنا أو تآمر علينا، ولن نتراجع عن لوابتنا وال عن مبادئنا، ولن 

ق من حقوق شعبنا، وال عن ذرة تراب من أرضنا، ففلسطين كل فلسطين لنا من نتنازل عن أي ح
شرقها إىل غربها، ومن بحرها إىل نهرها، وإن أي اتفاقات تنتقص من حقوق شعبنا لن تغير من 
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احلقيقة شيئا، وكل مشاريع التسوية والتطبيع وحماوالت كي الوعي وشيطنة املقاومة، ودمج 
 وعد الله لنا على هذه األرض أقوى من كل مكر البشر ومؤامراتهم. االحتالل إىل زوال، وإن

إن إيماننا بحتمية االنتصار راسخ يف عقيدتنا، مغروس يف وجداننا، لابت يف إرادتنا، وإن 
معركة إعدادنا وجتهيزنا لالنتصار الكبير متواصلة وال تتوقف، وما حترير فلسطين ودحر االحتالل 

 (.اًونراه قريب اً قادم ال حمالة، )إنهم يرونه بعيد سوى مسألة وقت، وهو قادم
شعبنا اجملاهد، أمتنا العظيمة، أحرار العامل، نهنئكم جميعا بهذه الذكرى العظيمة التي 

 شكلت األمل لنا جميعًا يف زمن التطبيع والتراجع والذل واملهانة واخلذالن.
د أحمد ياسين، ذلك الثائر الذي من هنا، ومن أمام بيت اإلمام املؤسس الشيخ القائد الشهي

حمل هم الشعب والقضية واملقدسات، وآمن بحتمية النصر وزوال هذا الكيان، جاهد يف الله حق 
جهاده، فأعلى الله له شأنه، وأحيا به جذوة اجلهاد واملقاومة يف سبيله، وجعل يف القلوب عالية 

 مكانته.
االنتصار، انطالقة حركة حماس الرابعة نقف اليوم مباركين لكم جميعًا انطالقة الثبات و

والثاللين، هذه االنطالقة املباركة التي شكلت رافعة ملشروع اجلهاد واملقاومة، وضربت أروع 
 األمثلة يف التضحية والفداء والصمود والعطاء.

 يا جماهيرنا الصامدة الثابتة املنتصرة
حلركة حماس، حيث ستنطلق يف  نعلن اليوم عن بدء فعاليات االنطالقة الرابعة والثاللين

هذه اللحظات الفعاليات اخملتلفة املمتدة واملتواصلة يف املناطق كافة، حيث األعمال التطوعية، 
وزيارات أسر الشهداء واجلرحى واألسرى، واملناورات العسكرية لكتائب الشهيد عز الدين القسام، 

( وطريق التحرير -سم )درع القدس أاحلركة واألنشطة والفعاليات امليدانية واإلعالمية، وقد أطلقت 
على انطالقة هذا العام، والتي تأتي تتويجا النتصارات شعبنا اجملاهد ومقاومته املظفرة، ويف 
مقدمتها كتائب الشهيد عز الدين القسام التي بددت وهم اجليش الصهيوين وقياداته اجلبانة، وكشفت 

والعسكرية والسياسية، وما سيف القدس عنا ببعيد،  زيف كيانه املزعوم، وهزمت منظومته األمنية
وتأتي هذه االنطالقة املباركة كي نؤكد جمددًا تمسكنا بثوابت شعبنا، حريصين على جتسيد كل 
معاين الوحدة واألخوة، والشراكة واستعادة البعد االستراتيجي حمليطنا العربي واإلسالمي لقضيتنا 

 الفلسطينية ومشروع املقاومة.
 شعبنا احلر األبي أبناء

إننا ويف يوم الوفاء لشعبنا وللشهداء وللجرحى ولألسرى، ونظرًا للظروف الصعبة التي تمر 
بها فلسطين بشكل عام، وقطاع غزة احملاصر بشكل خاص، نعلن عن إلغاء املهرجان اجلماهيري 

، وخدمة أبناء املركزي لهذه االنطالقة، وستخصص احلركة موازناته لألعمال واملشاريع التطوعية
 شعبنا، وتعزيز صمودهم.

، للذين رووا بدمائهم تراب فلسطين الطاهر، الشهداء واجلرحى، وألبطال املقاومة اًوأخير
وعناوينها ورموزها الغر امليامين، ولألبطال البواسل الذين ما زالوا خلف القضبان، وألهلنا 
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رجالنا وحلرائرنا الذين ما زالوا الصامدين الصابرين القابضين على جمرة الدين والوطن، ول
يضحون بكل ما يملكون من أجل احلرية والكرامة، نؤكد لكم جميعا أننا على العهد باقون، ونؤكد 

 لكم جميعا أننا للنصر والتحرير وحتقيق وعد اآلخرة أقرب بإذن الله عز وجل.
ربية ت، وألمتنا العكما نهدي هذه االنطالقة املباركة لشعبنا الفلسطيني يف املنايف والشتا

واإلسالمية، وألحرار العامل، سائلين املوىل عز وجل أن يكتب لنا جميعًا اخلير والبركة والنصر، وعزًا 
 لإلسالم واملسلمين.

 
 الله أكبر والعزة لإلسالم.. والنصر للمجاهدين
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وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن
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