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  ) "حماس"(يف فلسطين بيان للمكتب السياسي حلركة املقاومة اإلسالمية
  األردن بوقف احلكومة اإلسرائيلية بشأن مطالبة رئيس

  على أراضيه" حماس"نشاط حركة 
16/4/1994. ]مقتطفات[  

  
  

  ......].[  
 ـ : يلأن تؤكد على ما ي) "حماس"(تود حركة املقاومة اإلسالمية [....]   
رئيس وزراء العدو اإلرهابي يتسحاق رابين بتوجيه تهديد إىل األردن الشقيق واالدعاء بوجود  قام: أوالً   

وذلك يف حماولة فاشلة الستغالل .. على أرضه، ومطالبته باتخاذ إجراءات ضد نشاطها) "حماس"(قيادة حركة 
  .لبطولية يف العفولة واخلضيرةان على إعالن كتائب القسام ملسؤوليتها عن العمليات اتأكيد ممثل احلركة يف عمّ

إن رابين وأركان حكومته اإلجرامية يعلمون علم اليقين أن كتائب القسام تقوم بعملياتها تخطيطاً   
  .وتنفيذاً وإعالناً من داخل أراضينا احملتلة

ذه احلوادث ـي مسيرة التسوية، استغل هـات وانكشاف خداعه فـولكن عجزه عن وضع حد لهذه العملي  
  [....].ه التهديد لألردن لتوجي

إذ ندرك تماماً حقيقة مواقف العدو من السالم، حيث يريد ) "حماس"(وإننا يف حركة املقاومة اإلسالمية   
من األطراف العربية االستسالم لشروطه املذلة، فيما يواصل احتالله ألرضنا، وتكريس الهيمنة على منطقتنا، 

ن حركتنا تعمل على إي ادعاءات باطلة، وال أساس لها من الصحة، حيث لنؤكد على أن ادعاءات رابين وحكومته ه
  .أرضنا، وليس لنا من همّ سوى مقاومة االحتالل حتى النصر والتحرير

تؤكد حرصها على أمن واستقرار جميع الدول التي يتواجد فيها رموز احلركة ) "حماس"(إن حركة   
ن يف إطار القوانين املرعية يف تلك البالد، وحترص على عدم وممثلوها السياسيون واإلعالميون، والذين يعملو

  .من هذه الدول أي تقديم املسوغات للعدو احملتل ملمارسة ضغوطه على
عمليات كتائب عز الدين القسام ال  املعتمدة ترتكز على أن) "حماس"(لقد كانت سياسة حركة : ثانياً   

املستوطنين باعتبارهم جنود احتياط يف جيش العدو، وكانت جنود االحتالل وأدواته العسكرية، و تستهدف إالّ
  .كتائب القسام حترص ـ قدر اإلمكان ـ أن ال تقع ضحايا من املدنيين نتيجة لعملياتها التي تستهدف االحتالل

ة رابين، وعدم تفريق ولكن املمارسات التعسفية اخملالفة ألبسط قواعد حقوق اإلنسان من قبل حكوم  
دفع كتائب القسام إىل اعتماد ] كل ذلك[جيش العدو ومستوطنيه بين اجملاهدين املقاتلين وبين املدنيين العزّل، 

  .سياسة الرد باملثل التي تقرّها القوانين واألعراف البشرية واألديان السماوية
ن جتمع اجلنود واملستوطنين وأصابتا إن عمليتي العفولة واخلضيرة األخيرتين اللتين استهدفتا أماك  

بعض املدنيين، إنما كانتا بهدف ردع العدوان الصهيوين الهمجي على شعبنا، وانتقاماً مشروعاً لدماء شهداء 
وإن ذلك ليس سياسة ثابتة لدى كتائب القسام، وإنما هي سياسة استثنائية فرضتها .. جمزرة اخلليل البشعة

  .حكومة العدو
على استعداد إلعادة النظر يف هذا االستثناء شريطة أن يتعهد رئيس وزراء العدو ) "اسحم"(وإن حركة   

    .[....]العزّل من أبناء شعبنا وحكومته وجيشه بالتوقف نهائياً عن قتل املدنيين
  [.......]  

                                                 
 يتسحاق رابين. 
 مصدر خاص. 
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دو ليس ولكن السالم الذي تطرحه حكومة الع... وكما أعلنا مراراً، لسنا ضد مبدأ السالم "حماس"إننا يف   
ا ندرك جيداً أن عملية أوسلو ليست سوى عملية ـوإنن.. اـبنعى شـسالماً بل هو تكريس لالحتالل والظلم الواقع عل

ورضوخ للشروط واإلمالءات الصهيونية واألميركية، وهي عملية حتمل يف . ف. ت. ادة مـن قبل قيـاستسالم مهين م
  .على أساس باطل وغير عادل ريع، ألنها تقومن مصيرها إىل الفشل الذأطياتها بذور فنائها، و

  :إن البداية الصحيحة تقوم على األسس اآلتية  
  .االنسحاب الصهيوين الشامل من أرضنا الفلسطينية وتفكيك وإزالة مستوطناته) 1  
  .إجراء انتخابات تمثيلية عامة وحرة يف الضفة والقطاع الختيار ممثلي شعبنا وقيادته) 2  
نتخبة هي التي تعبر عن آمال وطموحات شعبنا وتقرّر يف كافة اخلطوات التالية ومستقبل القيادة امل) 3  

  .القضية
  [.......]  

  



 

 
 

  

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
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