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  عربية إىل قطاع غزة إدخال قوات فيهارفض ي مود الزهارحملكلمة 
   الداخلي إلنهاء حالة االنقسام 

  9/9/2008غزة، 
  
  

على أن حركته لن تقبل بالتحايل " حماس"أكد الدكتور حممود الزهار القيادي البارز يف حركة املقاومة اإلسالمية 
لن نعطي يوماً مسبقاً قبل أن يأتي موعد : "بأغلبية ساحقة، قائالًعلى نتائج االنتخابات التشريعية التي فازت بها 

 ". االنتخابات الرسمي، ولن نسمح بالتحايل على نتائج االنتخابات وعلى قرار شعبنا

اإلضرابات املسيسة التي حتدث يف هذه األيام وما سبقها من تفجيرات وكذلك املفاوضات "وشدد الزهار على أن 
  ". ار تغيير نتائج االنتخابات بحسب الرؤية األمريكيةوغيرها، تأتي يف إط

نظمها " حماس بين حتديات الواقع وآفاق املستقبل"جاءت تصريحات الزهار خالل حماضرة ثقافية بعنوان 
يف قاعة املؤتمرات الكبرى باجلامعة بمناسبة مرور ثمانين ) 9/9(جملس طالب اجلامعة اإلسالمية اليوم الثالثاء 

  . تأسيس جماعة اإلخوان املسلمينعاماً على 

املطلوب اآلن أال نعطي فرصة ملبدأ تغيير نتائج االنتخابات بحسب برنامج ما يطلبه ": "حماس"وقال القيادي يف 
  ". املستمعون األمريكان، وإن ما يجري اآلن يف العامل هي صراعات على أساس فصل حضاري وثقايف

تخابات أن يكون هناك توافق كامل على إجراء هذه االنتخابات سواء من شروط صحة االن"وأكد الزهار على أن 
  ". كانت تشريعية أو رئاسية، كما يجب أن تتوفر مراقبة جماعية لها يف كافة مناطق إجراءاها

موقف حركته الرافض إلدخال قوات عربية إىل قطاع غزة إلنهاء " حماس"ويف سياق متصل؛ جدد القيادي يف 
من الصعب حدوث ذلك ولكن من السهل أن يتم التوافق على أسس فلسطينية "فتاً االنتباه إىل أنه حالة االنقسام، ال

  ". بحتة

وتطرق الزهار إىل التهدئة السارية يف قطاع غزة بين فصائل املقاومة من جهة وبين االحتالل من جهة أخرى، 
بنا وفتح املعابر ورفع احلصار بشكل مبيناً أن لها شروطاً أهمها وقف االجتياحات والعدوان على أبناء شع

  ". تدريجي

تشترط "، مشدداً على أن احلركة "نا ليست دولة االحتالل لوحدها، بل أيضاً تشاركها رام اللهإن من يحاصر: "وقال
حماكمة اجملرمين الذي تآمروا على شعبنا حرموه األدوية ومتطلبات احلياة " فتح"يف أي حوار قادم مع حركة 

  ". وقتلوا أطفاله ونساءه ومرضاه

كة اإلخوان املسلمين يف فلسطين والتي أسسها الشيخ الشهيد أحمد واستذكر الزهار يف حماضرته بداية انطالق حر
ياسين، وأشار إىل أن املقاومة مل تكن يف يوم من األيام البندقية لوحدها بل هي ثقافة وتوجه برفض كل ما هو 

  . ظامل

الفتاً جاءت بفكرة املقاومة الشاملة برفض التبعية لالحتالل، ورفض التعاون األمني، " حماس"وأوضح أن 
االنتباه إىل أن احلركة انطلقت بعدد قليل جداً من العناصر لتصبح اآلن نسبة لها وزنها ومكانها يف الشارع 

  . الفلسطيني والعربي والعاملي
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وأوضح الزهار أن احلركة مل تدخل يف مقاومة مشتركة مع الفصائل منذ بداية انطالقتها، معلالً السبب أن خلال ما 
إن برنامج املقاومة يف فلسطين تعرض لضربات قاسمة، فاعتقلت : "ومضى يقول. الفصائل كان يف برامج تلك

السلطة منذ دخولها لألراضي الفلسطينية كافة قيادات احلركة بال استثناء، ومارست بحقهم شتى أنواع التعذيب 
  ". الذي مل يروه من قبل يف سجون االحتالل

الرسائل إىل رئيس السلطة أبو عمار بأن احلركة تريد أن تشارك يف كان يبعث ب"وبين القيادي الفلسطيني أنه 
  ". انتخابات البلديات وكان الرفض املوقف الدائم من قبل الرئيس

ومنذ جاءت فترة االنتخابات التشريعية األخيرة، وقررنا خوضها وكان بحسباننا أن تكون نسبة لنا يف : "وتابع
عة، ولكن جاءت االنتخابات بعكس ذلك مما آثار حفيظة اآلخرين فقرروا أن التشريعي لنلعب دور املراقبة واملمان

تكنوقراط هو " حكومة"ولفت النظر إىل أن التفكير يف تشكيل ". ينقلبوا على هذه االنتخابات بكل السبل والوسائل
  . رفض لنتائج االنتخابات

 
  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


