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  حركة املقاومة اإلسالمية"مذكرة وجهتها 
  إىل قمة شرم الشيخ) "حماس"" (يف فلسطين
13/3/1996. ]مقتطفات[  

  
  

مذكرة مفتوحة إىل قمة شرم الشيخ، أكدت فيها أن العمليات " حماس"وجهت حركة املقاومة اإلسالمية   
  ."لنفس يف مواجهة االحتالل والقمعدفاع عن ا"االستشهادية األخيرة هي 

اإلسرائيلي  إلنهاء االحتالل"يف مذكرتها استعدادها لقبول وساطة املؤتمرين يف القمة  "حماس"وأبدت   
  ."لألراضي الفلسطينية

إرهاب الدولة والتجاوب "ودعت املذكرة قادة الدول املشاركين يف القمة إىل الضغط على إسرائيل لوقف   
يجابية مع املبادرات التي سبق وأن عرضتها احلركة مرات عدة، ل الداعية إىل التعامل بإقمع نداءات احلكمة والع

  ."رة قد تقومون بها يف هذا اجملالعلماً أننا نرحب بأية وساطة خيّ 
  [.......]  
إننا نحرِّم مبدأ االغتيال السياسي، كما نرفض الوصول لألهداف السياسية عبر العنف، "وجاء يف املذكرة   

 ، غير أننا نعتقد أن من حقنا مقاومة االحتالل العسكري واإلرهاب اإلسرائيليونؤمن باحلوار سبيالً للتفاهم
  ."وإجراءاته العدوانية بحق شعبنا

  [.......]  
كان ال بد للفلسطينيين من اللجوء إىل استخدام العنف دفاعاً عن النفس "أنه  "حماس"وأوضحت   

عدم "، وأكدت انتهاجها منظومة أخالقية تتمثل خاصة يف "وملكافحة اإلرهاب اإلسرائيلي يف بعض األحيان
ارج االعتداء على أي أشخاص أو مصالح غربية يف األراضي احملتلة أو خارجها وعدم القيام بأي عمليات خ

الطبيعية واملشروعة مع فلسطين احملتلة، حيث يتركز العمل يف األراضي احملتلة باعتبارها ساحة املواجهة 
  ."االحتالل

تركيز العمليات على األهداف العسكرية وشبه العسكرية، واحترام إنسانية "إىل  "حماس"ولفتت مذكرة   
  ."خر حتى يف حال االشتباك املسلحالطرف اآل
تتبنى برناجماً سياسياً وكفاحياً نعتقد أنه األكثر أهلية إلنهاء االحتالل من " "حماس"ن إكرة وقالت املذ  

  ."والعدل وإعادة احلقوق ألصحابها مشروع احلكم الذاتي الضعيف، وهي تعلن أنها مع السالم القائم على احلق
  [.......]  
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