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كلمة رئيس املكتب السياسي حلركة حماس ،اسماعيل هنية ،خالل مهرجان
جماهيري يف لبنان بعنوان "نراه قريباً" ،يؤكد فيها أنه ال مستقبل لالحتالل
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أكد رئيس املكتب السياسي حلركة املقاومة اإلسالمية "حماس" إسماعيل هنية ،أنه ال
مستقبل لالحتالل الصهيوين على أرض فلسطين ،مشدداً على أن سيف القدس سيبقى مشرعاً حتى
التحرير والعودة إىل فلسطين.
وقال هنية خالل كلمته بمهرجان جماهيري كبير يف لبنان نظمته حماس بعنوان "نراه
قريباً" ،إن عودة الالجئين الفلسطينيين إىل فلسطين باتت قريبة ،مؤكداً تمسك شعبنا بثوابته
وحقوقه ،ويف مقدمتها حق العودة إىل فلسطين ،مردفا بأن الالجئين هم الدليل القطعي على رفض
الوطن البديل.
وشدد على أن املقاومة يف فلسطين لن تسمح بأي مشروع يستهدف تصفية القضية
الفلسطينية ،مؤكدا أن فلسطين ليست للمساومة.
وأكد هنية أنه أمام بناء التحالفات العسكرية يف املنطقة فإنه من حق تيار املقاومة أن
يبحث عن تعزيز صموده كل يف ساحته ،واملقاومة تمتلك الرؤية لتحدد القاسم املشترك أمام
املتغير الكبير يف املنطقة.
وشدد على أن حماس منفتحة على جميع الدول واألحزاب وحمور املقاومة ،ولها
تموضعها االستراتيجي الواضح واملعروف.
لبنان
وأكد هنية حرص حركة حماس على أمن لبنان واستقراره ،مشدداً على أن أمن لبنان
مصلحة فلسطينية عليا ،معرباً عن تضامنه الكامل مع لبنان يف مواجهة االعتداء الصهيوين على
ثرواته الطبيعية ،مؤكدا أنه ال حق للعدو الصهيوين يف ثروات لبنان.
وشدد على التزام حركة حماس بعدم التدخل يف شؤون دولنا العربية مطلقاً ،مردفا نحن
ضيوف على أهلنا يف لبنان وننتظر العودة إىل فلسطين.
ولفت هنية إىل أن لبنان كان دائما وفيا لفلسطين ومقاومتها ،وهو دائما يف املربع
الصحيح ،متوجهاً بالتحية إىل لبنان رسميًا وشعبيًا ومقاومةً ،الذي يحتضن شعبنا ويعيش معه
طريق األمل واألمل.

 املصدر :حركة املقاومة اإلسالمية (حماس)
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وأكد أن حركة حماس متمسكة بالعمل املشترك مع كل القوى الوطنية واإلسالمية يف
لبنان ،مشيراً إىل أنها ستبذل كل اجلهود املمكنة للتخفيف من معاناة أهلنا يف خميمات لبنان.
ولفت هنية إىل أن مطالبتنا بتحسين أوضاع أهلنا يف لبنان يأتي كحق أخوي إنساين ،وال
يعني أننا نريد التوطين ،مشيرا إىل أنه حلين العودة من حق شعبنا العيش باحلد األدنى من احلقوق
اإلنسانية.
وأشار إىل أن هناك حماوالت أمريكية لوقف األونروا ،األمر الذي ينعكس على الظروف
احلياتية داخل اخمليمات.
وأكد هنية استمرار احلركة يف مشاريعها اإلغاثية لدعم أهلنا يف خميمات لبنان ،مشيرا
إىل استمرار احلملة اإلغاثية التي تنفذها احلركة يف لبنان حملة (حماس حدك ومغيثك).
وشدد على تمسك شعبنا يف لبنان بحق العودة إىل فلسطين ،خماطبا أهلنا يف لبنان
"جهزوا أنفسكم باتت العودة لفلسطين قريبة".
معركة سيف القدس
وأكد هنية أن معركة سيف القدس التي خاضتها املقاومة دفاعا عن القدس واملسجد
األقصى املبارك شكلت حتوال استراتيجياً يف جمرى الصراع مع االحتالل الصهيوين.
وقال إن غزة احملاصرة التي رفعت سيف القدس هي اليوم بمقاومتها تتجهز ملعركة
استراتيجية مع هذا العدو الصهيوين.
وجدد هنية التأكيد على موقف حماس الرافض للتطبيع مع االحتالل الصهيوين من أي
كان ،مردفاً الذين خانوا القضية يرون التحرير والنصر بعيداً ،ونحن القابضين على جمر الوطن
املشرعين لسيف القدس نراه قريبا.
وأضاف :هذا عقيدة ويقين ،بل هو واقع نعيش داخل الوطن وخارجه نراه قريبا ألننا يف
عصر االنتصارات وعصر التحوالت الكبرى.
املسجد األقصى
وأكد هنية أن املسجد األقصى املبارك مسجد إسالمي خالص ،ال مكان لالحتالل
الصهيوين فيه ،مشددا على أن شعبنا وعلى صخرة املسجد األقصى سيحطم آمال الكيان
الصهيوين.
وتوجه هنية بالتحية ألهلنا يف القدس احملتلة واملرابطين يف ساحات املسجد األقصى
للدفاع عنه يف وجه االنتهاكات الصهيونية ،مؤكدا أن سيف القدس الذي أشهرته املقاومة للدفاع
عن القدس واألقصى سيبقى مشرعا حتى حترير القدس واألقصى.
وأشار إىل أن الضفة احملتلة بعد التعاون األمني واملؤامرات تنتفض وحتمل السالح،
وتقف جنين القسام لتعلي راية املقاومة ،مؤكدا أن أهلنا يف الضفة والقدس أفشلوا خمططات
التقسيم الزماين واملكاين للمسجد األقصى.
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وأشاد بأهلنا الصامدين يف األرض احملتلة عام  ،84مشيرا إىل أنه مورست بحقهم كل
حماوالت األس رلة ،مردفا لكن شعبنا هناك يف النقب واجلليل استطاع أن يبني اجملتمع العصامي،
وأصبح احلارس األمين على املسجد األقصى املبارك.
وقال هنية إنه يف معركة سيف القدس انتصر أهلنا هناك للمقاومة وانتفصوا يف هبة
الكرامة يف اللد وحيفا وصفد واجلليل وكل مكان يرفعون رايات املقاومة ،وخر جيل من حتت
ركام السنين يهتف للمقاومة وفلسطين.
سياسات احلركة
وأكد هنية تمسك حركة حماس بالثوابت واحلقوق الفلسطينية ،وعدم التفريط بها حتت أي
ظرف من الظروف ويف مقدمتها حق العودة ،مشددا على خيار املقاومة الشاملة وعلى رأسها
املقاومة العسكرية لتحرير فلسطين.
وشدد حرص حركة حماس على حتقيق املصاحلة الفلسطينية واستعادة الوحدة الوطنية
والعمل على إعادة بناء وتطوير منظمة التحرير
وأكد هنية على أن حركة حماس منفتحة على كل مكونات األمة ،الفتاً إىل أن حماس لها
تموضعها االستراتيجي مع حمور املقاومة يف األمة ،وترى أن األمة عمقها االستراتيجي.
كما أكد أن حترير األسرى من سجون االحتالل أمانة يف أعناقنا ،مشدداً على أن املقاومة
ستبقى وفية لتحريرهم من سجون االحتالل الصهيوين.
وشدد هنية على استراتيجية حماس وحرصها على بناء عالقات دولية بما يخدم القضية
الفلسطينية.
ال مستقبل لالحتالل
وأكد هنية أن االحتالل الصهيوين يعيش حالة تفكك سياسي تعكس انسداد املشروع
الصهيوين على أرض فلسطين ،مشدداً على أنه ال مستقبل لهذا العدو على أرضنا.
وقال إن صراع الوجود أصبح مطروحا على الطاولة لدى العدو الصهيوين ،ومستقبل
االحتالل مظلم بفعل املقاومة ،فأول الهزيمة هي تفككه من الداخل ،مردفاً :أيها الغزاة ،مل يتبقَ لكم
الكثير؛ سترحلون أيها العابرون.
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ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ،ﺟﻤﻴﻊ ﺣﻘﻮق اﻟﻨﺸﺮ وإﻋﺎدة اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﳏﻔﻮﻇﺔ ﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ،وﻻ
ﻳﻤﻜﻦ ﻧﺸﺮﻫﺎ أو ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎً إﻻ ﺑﺈذن ﻣﻦ إدارة اﳌﺆﺳﺴﺔ وذﻟﻚ ﻋﺒﺮ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ إﱃ اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺒـ ــﺮﻳﺪي اﻟﺘﺎﻟـ ـ ــﻲ:
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