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  والتعاون الدويل  حديث صحايف لوزير التخطيط
  يؤكد فيه أن اجلناح  الفلسطيني، نبيل شعث،

  ينفذ أوامر  "حماس"العسكري حلركة 
  ]مقتطفات[ .تأتي من اخلارج

  

  
  يوم األحد املاضي؟ ملاذا مل يصدر قرار حظر وجود اجملموعات املسلحة إالّ  ■
قوم األمن الوطني والشرطة الفلسطينية بقمع هذه املنظمات منذ تويل لقد أصدرنا قراراً سياسياً، يف الواقع ي □

لقد أوقفنا . ونستمر يف مصادرة السالح... السلطة الوطنية املسؤولية ووضعنا يدنا على خمزن أسلحة يف غزة
  .ط علنيوليس لهذه اجملموعات مكاتب وال نشا. إن هذه اجملموعات املسلحة سرية للغاية املئات من الناشطين إالّ 

والعمليات االنتحارية الثالث التي شنت ضد اإلسرائيليين هي من فعل خاليا عز الدين القسّام يف مدينة 
  .اخلليل املنطقة التي ال تخضع لسلطتنا

هذه اجملموعات تعمل خارج سلطة الزعامة السياسية واإلدارية العسكرية الداخلية للحركة التي يدعون 
ومنظمة اجلهاد اإلسالمي يؤكدون لنا أن ليس " حماس"ة السياسيين يف الداخل حلركة إن القاد. االنتماء إليها

إذ أمكن لنا أن نتأكد من أن األوامر .. ويف اعتقادي إن هذا صحيح. لديهم أي سلطة على هذه اجملموعات املسلحة
  .اخلارجالتي تصدر إىل األجنحة العسكرية للحركتين اإلسالميتين املتطرفتين تأتي دائماً من 

  
  من أين؟ ■
ويف سورية ويف لبنان هناك ". حماس"يف األردن هناك القيادة التاريخية حلركة . من األردن ومن سورية □

والصلة بإيران ـ باعتبار أن لطهران نفوذاً  قوياً عليهم ـ تتم عبر عمّان من خالل . اجلناح النشط واألكثر تطرفاً
ألردن، ولكن ملاذا تتهمنا إسرائيل بأننا ال نقضي على الهيكلية التحتية لـ إين ال أتهم ا. شخص يدعى عماد احللمي

كبش "؟ فإذا كان يحق لآلخرين يف األردن أن يتحركوا ويصدروا األوامر فلماذا يراد لنا دائماً أن نكون "حماس"
  ؟"احملرقة

  
  ملاذا انتهت هدنة األشهر السبعة يف األسبوع املاضي؟ ■
عوامل دولية أشرت إليها للتو وبسبب اغتيال يحيى عياش ـ امللقب باملهندس ـ يف اخلامس من األمر يعود إىل  □

لقد شكّل . وقدم ذلك للجناح الدويل املتشدد يف احلركة ذريعة استئناف الهجمات. يف غزة] يناير[كانون الثاين 
كنا قد . ية للرأي العام الفلسطينيصدمة قو") املوند"ومن املرجح أن الشين بيت قامت بالعملية ـ (اغتيال عياش 

ضمان أمن هؤالء األشخاص وحصلنا من إسرائيل على التأكيد القاطع بأن ال تعمد أجهزتها إىل  أخذنا على عاتقنا
بالطبع اغتيال عياش والرغبة . املس بهؤالء طاملا أن هناك التزاماً بوقف العمليات ضد اإلسرائيليين يف الداخل

  .إن ذاك ال يفسر اجملزرة التي جرت يوم األحد املاضي إالّ. الستئناف عمليات االغتيالبالثأر شكّال احلجة 
[.......]  

  
  وإسرائيل كما يطالب القائمون بالعمليات؟" حماس"هل أنتم مستعدون للعب دور الوسيط بين  ■

                                                 
 "وآان الدآتور شعث قد أدلى بهذا الحديث إلى صحيفة .  7/3/1996، )بيروت" (النهارLe Monde  بتاريخ الفرنسية، التي نشرته
5/3/1996.  
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لقد . شهر السبعةنة األوسبق أن قمنا بذلك وتوصلنا بموافقتهم وبمساعدة يتسحاق رابين إىل حتقيق هد. تماماً □
وسعى الفريقان إىل احلصول على موافقتنا على هذه االتصاالت  "حماس"أجريت اتصاالت سرية بين إسرائيل و

  .وكان لهم ما أرادوا
[.......]  

  

  



 

 
 

  

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  
 


