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  "حماس"كة لناطق باسم حرحديث صحايف ل
  اتفاق تنفيذ احلكم الذاتي يعلق فيه على توقيع يف األردن

  ]مقتطفات[ .4/5/1994ان، عمّ
  
  

منذ مؤتمر مدريد ثم مفاوضات أوسلو والقاهرة األوىل والقاهرة الثانية التي  معروف 'حماس'إن موقف "  
ال تقدم شيئاً للشعب الفلسطيني ال على صعيد السيادة وال األرض ويتلخص بأن هذه االتفاقية ) أمس(تمت اليوم 

وهي ال تتعاطف مع آالم هذا الشعب وال تتطرق إىل القضايا األساسية، ولذلك فإن الكالم عن حكم ذاتي حمدود جداً 
يريد الصهاينة من خالله اخلالص من مسؤولية حوايل مليون شخص من الشعب الفلسطيني يف قطاع غزة وأن 
يحيلوا هذا العبء على قيادة تونس إضافة إىل نيتهم يف وقف االنتفاضة واجلهاد والكفاح املسلح كما أنهم يعملون 

ونحن يف حركة . يف مواجهة عرفات ومن يؤيد احلكم الذاتي 'حماس'على وضع املعارضة الفلسطينية بقيادة 
ت اليوم بوسائل القوة، وإنما عتفاقية التي وقحريصون على إفشال هذا املشروع الصهيوين، لن نقاوم اال 'حماس'

  ".سنصدر بيانات ونديل بتصريحات نشرح لشعبنا انعكاساتها اخلطرة
  [.......]  
إن العالقة التي قامت يف الداخل : "قال غوشة ،"فتح"و" حماس"ع عن اتفاقات ثابتة بين وحول ما يشا  

وتطويق االستفزازات، ألن موقف عرفات وجمموعته  هي ميدانية وليست سياسية، وغايتها هي إيقاف الصدامات
، واجلميع يعلم أن عدداً من 1993] سبتمبر[فحركتنا أوقفت احلوار منذ أيلول . 'حماس'يتناقض مع موقف  'فتح'يف 

عرفات بعد التوقيع، غير أننا يف الوقت نفسه حريصون على  الدول العربية حاول التوسط لكننا رفضنا لقاء قيادة
  ".يدخل الشعب الفلسطيني يف صدام ونعمل على حسم اخلالف بواسطة الشعب أالّ

أن "وعن مستقبل العالقة بين الفلسطينيين بعد تويل الشرطة الفلسطينية مسؤوليات األمن، أوضح غوشة   
 الشرطة الفلسطينية يف معظمها هي عبارة عن جيش التحرير الفلسطيني الذي تم إعداده وتدريبه لتحرير أرض

لسطين، وال نعتقد أن روحية وطبيعة هذه الشرطة تسمح لها بمطاردة أطفال احلجارة أو التصدي ملن يريد مقاتلة ف
االحتالل الصهيوين واسترجاع أرض أهله وأجداده، لكن إذا كان ثمة جزء من هذه الشرطة وافق على أن يكون أداة 

ل أنطوان حلد يف يتصبح نسخة أُخرى من قوات العملالحتالل الصهيوين تدافع عن املستوطنات فمعنى ذلك أنها س
  ".جنوب لبنان

سوف تستمر يف استراتيجيتها القاضية بمقاومة االحتالل ألن هذه  'حماس'إن حركة " :وقال  
ا مشروعة دينياً ووضعياً ودولياً وحملياً، ألن أي شعب هو حمق يف النضال إذا كان حمتالً، أمّ  ااالستراتيجي

حريصة على حلها إعالمياً وسياسياً، ونؤكد أن جهادنا ضد  'حماس'ت مع قيادة عرفات فإن بالنسبة للخالفا
  ".إسرائيل ماض حتى القيامة مهما حاولت الدول الغنية دفع املليارات

  [.......]  
  

                                                 
 إبراهيم غوشة. 
 "وقد أجرى الحديث سامي آليب عبر الهاتف. 5/5/1994، )بيروت" (السفير . 



 

 
 

  

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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