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  " حركة املقاومة اإلسالمية"حديث صحايف لقيادي يف 
  يف الضفة الغربية ينفي فيه صحة البيان  )"حماس"(

  والداعي إىل " حماس"إىل  املنسوب
  ]مقتطفات[ .تسليم السالح
  

  
األخير املنسوب  يف الضفة الغربية صحة البيان) "حماس"" (حركة املقاومة اإلسالمية"نفى قيادي يف 

إن : "الذي ذكر أن احلركة تطلب من أعضاء جناحها العسكري تسليم أسلحتهم ومعدات التفجير وقال" حماس"إىل 
وإنما يصدر بعد أن تعتمده كل اجلهات املعنية يف  'حماس'مثل هذا القرار ال يمكن أن يصدر عن جهة واحدة يف 

مزور ويأتي بعد "بيان األخير بأنه ووصف ال ."اخلارج إضافة إىل كتائب القسّامالداخل أي يف غزة والضفة، ويف 
والشعب  'حماس'بيانات عدة أُخرى طرحت حولها عالمات استفهام تهدف إىل إثارة البلبلة يف صفوف أنصار 

  ."الفلسطيني
اتصلت هاتفياً بالقيادي الذي طلب عدم ذكر اسمه كونه مطارَداً من السلطة الوطنية " احلياة"وكانت 

  .[....]ائيلية الفلسطينية والسلطات اإلسر
[.......]  

تالمذة الشهيد "أو " حماس"وعن حال الغموض والبلبلة التي أثارتها البيانات املتعددة الصادرة عن 
الشيء الوحيد الذي نحن متأكدون منه هو البيان الذي تاله األخ : "بعد التفجيرات األخيرة قال" يحيى عياش

الزهار يف غزة من أجل وقف ) حممود(الشمعة و) حممد(نداء  يف بيروت، كذلك) 'حماس'ممثل (مصطفى اللداوي 
وكل ما عدا ذلك عليه عالمات استفهام كبيرة، ولدينا معلومات أكيدة عن تزوير بيانات يف مكتب األمن . العمليات

  ."ر مكشوف للبياناتالوقائي يف غزة وذلك بهدف إظهار احلركة كأنها منقسمة واستمروا بعد ذلك يف تزوي
مسؤولة عن التفجيرات األخيرة قال إن " حماس"لتقارير التي حتدثت عن كشف خاليا لـ وعن ا

اجملموعة "وأشار إىل أن " .بدأوا يصلون إىل نتائج يف التحقيقات بفضل تعاون السلطة الفلسطينية"اإلسرائيليين 
إن : "، وقال"علمين يف رام اللهاملتهمة بتنفيذ عمليتي القدس وعسقالن كشفت بعد حتريات للسلطة يف معهد امل

وعن اعترافات املتهم  ."يباً شديداً على أيدي فلسطينييناملعلومات حصلت عليها السلطة من شباب عذبوا تعذ
: حممود أبو ردة الذي حُكم عليه بالسجن املؤبد األربعاء املاضي من قبل حمكمة عسكرية فلسطينية يف أريحا قال

عرفات على احلكم يف غضون  )الرئيس(ة ولكنها عملية استعراضية، إذ حوكم وصادق ال أعرف حقيقة تورط أبو رد"
  [....] ".ساعتين

" حماس"ن الناشطين السياسيين يف إولدى سؤاله من أصدر األوامر بتنفيذ العمليات األخيرة وهل 
ومل يصدر أي قرار  هذه العمليات تأتي يف السياق الطبيعي لنشاط اجلناح العسكري: "يتحملون مسؤوليتها قال

وللشعب الفلسطيني، ' حماس'عياش مهم جداً لـ . وجاءت عملية اغتيال عياش لتعزز هذه القناعات. بوقف املقاومة
. لكن العمليات ليس للثأر ملقتل الشهيد يحيى عياش فقط. لقد خرج مئات اآلالف يف جنازته وطالبوا بالثأر لدمه

ويف شأن احلوار الذي جرى يف القاهرة بين  ."ل قائم ومن حقنا مقاومتهال نزال نرى أن االحتال' حماس'نحن يف 
. يف القاهرة اتفق على عدم إحراج السلطة أو الضغط عليها عبر عمليات عسكرية: "والسلطة الوطنية قال" حماس"

خالل  مل تنفذ أي عمليات 'حماس'أن "والحظ  ."ت تماماً عن مناطق احلكم الذاتيوالعمليات األخيرة ابتعد
  [....] ."لت ذلك، ملا كانت هناك انتخاباتاالنتخابات ولو فع

                                                 
 "8/3/1996، )لندن" (الحياة  .  
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فالواقع صعب واالتصاالت . احلقيقة ال أعرف بالضبط: "ملتزمة هدنة اآلن فأجاب" حماس"ن إوسئل هل 
اله اآلن هو بيانها األخير الذي ت' حماس'والشيء الوحيد الذي يمثل . متعذرة نتيجة احلال األمنية التي تشبه احلرب

مستعدة للتعامل بإيجابية مع أي مبادرة سياسية تهدف إىل تهدئة ' حماس'أن  هاللداوي يف بيروت وأعلن في
  [....] ".ني، وحينئذ يمكن احلديث عن هدنةاألوضاع وحتفظ حقوق الشعب الفلسطي

  



 

 
 

  

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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