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  *بيان للناطق الرسمي باسم حماس
  يندد فيه بمشروع

  االتفاق الفلسطيني ـ اإلسرائيلي
  **.4/9/1993عمان، 

  
التطورات املتسارعة على ساحة القضية الفلسطينية والتي ) حماس(تابعت حركة املقاومة اإلسالمية   

الذي ) غزة وأريحا(جلديد املسمى تشكل فيما يبدو احللقة األخيرة يف مسلسل تصفية هذه القضية، عبر املشروع ا
  .ف.ت.يجري العمل على تنفيذه باالتفاق بين الكيان الصهيوين والقيادة املتنفذة يف م

ه من خماطر عديدة من احلقائق، ونحذّر يف الوقت نفس املؤامرة فإننا نؤكد على جملة/وإزاء هذا املشروع  
  :تترتب على هذه املؤامرة

  
 واملستسلمة بزعامة عرفات على خمالفة وتزييف إرادة شعبنا املنتفعة  لقد دأبت حفنة من القيادات

حيث . .احملتل وتهدف إىل تدمير قضيتنا الفلسطيني واتخاذ القرارات املصيرية التي تصب يف مصلحة العدو الصهيوين
، وال يمثل قواه ال يمثل الشعب الفلسطيني على اإلطالق) أريحا/غزة(بات واضحا بما ال يدع جماال للشك أن مشروع 

اخمللصة، وال يمثل حتى مؤسسات منظمة التحرير نفسها، فغالبية أعضاء اجمللس الوطني اجملاهدة ورموزه الوطنية 
السائح استقال من رئاسة اجمللس الوطني احتجاجا على مؤامرة بيع القدس يرفضون هذه املؤامرة، والشيخ عبد احلميد 

أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة واللجنة املركزية لفتح يرفضون مؤامرة والتنازل عن أرض فلسطين، وكثير من 
 ).أريحا/غزة(

التي تعبت من النضال وقررت ال يمثّل إال حفنة من القيادات املنتفعة واملستسلمة ) أريحا/غزة(لذلك فإن مشروع   
لقيم شعبنا وإرادته وحقه يف كل السير يف درب التفريط والتنازل وخدمة خمططات الصهاينة واألميركان، والتنكر 

  .أرضه املغتصبة
 ت القيادات املنتفعة واملستسلمة بزعامة عرفات على تدمير منظمة التحرير الفلسطينية، وكافة لملقد ع

مؤسساتها والتضييق على جميع املؤسسات الوطنية تمهيدا لتمرير اتفاق اخليانة والتفريط، وأصبح عرفات ينظر إىل 
  !!ص منه شيئا فشيئا ليتسلم وظيفة خمتار أريحا املعيّنها عبئا يجب التخلاملنظمة باعتبار

  هو مؤامرة كبرى تستهدف شعبنا وقضيتنا وأمتنا، وتستهدف حاضرنا ومستقبلنا، ) أريحا/غزة(إن مشروع
ة العربية وهو خدمة جليلة يقدمها عرفات وأدواته املنتفعون للمشروع الصهيوين وأهدافه يف التطبيع واختراق املنطق

 .والتوسع

  فلسطين، وستكون هذه اإلدارة  من أرض ٪2ليس إال إدارة ذاتية هزيلة على أقل من ) أريحا/غزة(إن مشروع
مرتبطة باالحتالل الصهيوين وحتت حمايته، فال سيادة وال سلطة وال عودة للنازحين إىل أرضهم، والقدس ستبقى حتت 

ت مستمرة وبحماية جيش العدو، وجميع الطرق والشوارع واجلسور واملعابر الهيمنة والسيادة الصهيونية، واملستوطنا
 .ستبقى حتت السيطرة الصهيونية

  قنبلة متفجرة تهدد شعبنا الفلسطيني ووحدته الوطنية، وتنذر باشتعال فتنة أهلية ) أريحا/غزة(إن مشروع
بزعامة عرفات أصبحت اآلن حليفهم الذي ) ف.ت.م(فها هم قادة العدو الصهيوين يؤكدون أن . ال يعلم مداها إال الله

 ).حماس(يجب أن يقفوا معه ويمدوه بكل أسباب القوة للتصدي للعدو املشترك املتمثل بحركة 

  تهدف إىل إيقاف االنتفاضة املباركة وقمع كل أشكال املقاومة املشروعة لالحتالل ) أريحا/غزة(إن مؤامرة
 .حقتها لتأمين حماية الكيان الصهيوينضربها ومال الذاتية إلدارةالصهيوين واعتبارها أعمال شغب تتوىل ا

  ليس أكثر من حزام أمني جديد يخدم العدو الصهيوين، ويبقي على احتماالت تنفيذ ) أريحا/غزة(إن مشروع
سة مما يهدد بتنفيذ خمطط الوطن البديل، وهو املشروع احلقيقي لقطبي السيا) الترانسفير(سياسة الترحيل اجلماعي 

 ).العمل والليكود(الصهيونية 

                                                 
 .إبراهيم غوشة *

 .29، ص 1993أآتوبر /تشرين األول ،10، العدد )لندن" (فلسطين المسلمة" **
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 فعة واملستسلمة بمحاولة تضليل شعبنا وخداعه وتقديم هذه املؤامرة قد قامت القيادة الفلسطينية املنتل
تماما مثل إجنازاتها األُخرى بإقامة الدولة الفلسطينية وتتويج رئيسها  ،الوطنيةعلى أنها إحدى انتصاراتها ومنجزاتها 

 !!يف الهواء

  إسرائيلية(غير أن األخطر من ذلك كله هو حقيقة الصفقة التي رُوج لها منذ فترة باحلديث عن كونفيدرالية (
فلسطينية، ومناط هذا املشروع هو حتويل الفلسطينيين إىل سماسرة لالحتالل من أجل اختراق املنطقة والشعوب 

حتت هيمنة الكيان الصهيوين، وهذه الهيمنة ستمتد العربية، إنه مشروع صهينة منطقة الشرق األوسط برمتها ووضعها 
حتى اجلمهوريات اإلسالمية يف آسيا الوسطى كما أشار الصهيوين مارتن إنديك مسؤول الشرق األدنى يف جملس األمن 

 .القومي األميركي
  

  :يا جماهير شعبنا وأمتنا  
ن بخس، ورضيت أن تكون أداة رخيصة خلدمة الوطن كله بثم) ف. ت. م(املنتفعة واملستسلمة يف باعت القيادة لقد   

خمططاته، وإن قيام عرفات وأدواته بتوقيع هذا املشروع اخلياين يعني أنهم أصبحوا خارج الصف الوطني العدو وتمرير 
أنفسهم يف خندق واحد مع العدو احملتل، وفقدوا مصداقيتهم وأهليتهم لتمثيل شعبنا، وما  الفلسطيني، وأنهم وضعوا

  .ثلون إال أنفسهم ومصالح األعداءعادوا يم
  :وإننا يف هذه الظروف العصيبة نعلن موقفنا باآلتي  

  
، حركة كل أبناء الشعب الفلسطيني ستستمر يف معركتها الطويلة ضد العدو الصهيوين، )حماس(إن حركتكم  :أوال  

حداث األخيرة لن تزيدنا إال إصرارا ال يلزمنا وال يلزم شعبنا بشيء، وإن هذه التطورات واأل) أريحا/غزة(وإن مشروع 
  .وإيمانا بصحة طريقنا ومنهجنا ومشروعنا اإلسالمي لتحرير فلسطين

 
إن قيادة عرفات بتوقيعها على هذه املؤامرة تكون قد فقدت كل إدعاء لها بتمثيل شعبنا ومؤسساته يف  :ثانيا  

  .الداخل واخلارج
 

  .رض على شعبنا بالتواطؤ مع العدو الصهيوينلن تعترف بأي سلطة تف) حماس(إن حركة  :ثالثا  
    
ومعها كل القوى والفصائل والشخصيات اخمللصة قادرة على حتقيق آمال شعبنا،  )حماس(إن حركة  :رابعا  

  .وقيادته يف طريق اجلهاد والتحرير
 

قاالتهم فورا لرفع نطالب جميع أعضاء اجمللسين الوطني واملركزي واللجنة التنفيذية للمنظمة بتقديم است :خامسا  
  .الغطاء السياسي عن عرفات وأدواته املستسلمة

 
  .نطالب جميع الفعاليات واملؤسسات الوطنية يف الداخل واخلارج بإعالن موقفها الرافض لهذه املؤامرة :سادسا  

 
م من يف الداخل واخلارج بالتصدي لهذه املؤامرة ورفض استخدامه) فتح(بقيادات وعناصر حركة نهيب  :سابعا  

  .إخوانهم يف الفصائل األُخرىقبل عرفات أداة ملواجهة 
  

ندعو جميع القوى والفصائل والشخصيات املستقلة يف شعبنا إىل السعي لعقد مؤتمر وطني عام ملواجهة  :ثامنا  
   .املؤامرة واتخاذ اخلطوات العملية إلنقاذ قضيتنا

االنتفاضة وعملياتهم اجلهادية ضد العدو عيد شعبنا يف الداخل تصنناشد جميع جماهدي ومناضلي  :تاسعا  
  .والوقوف صفا واحدا وبنيانا مرصوصا يف مواجهة هذه املؤامرة

 
نطالب قوات جيش التحرير الفلسطيني بأن يحافظوا على دورهم يف خدمة شعبهم والدفاع عن أرضه  :عاشرا  

  .ة العدو احملتللقمع الشعب وحماي) جديدجيش حلد (أن يرفضوا التحول إىل ومقدساته، و
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يف هذه املؤامرة نطالب علماء األمة أن يقولوا كلمتهم الفاصلة، ويعلنوا املوقف الشرعي وحكم الدين  :حادي عشر  
  .التي تفرّط بالقدس واملسجد األقصى املبارك وأرض اإلسراء واملعراج

  
ف عند مسؤولياتها برفض هذا املشروع نطالب القوى السياسية احلية يف العامل العربي واإلسالمي أن تق: ثاين عشر  

  .وتوضيح خماطره للجماهير
    
  :وبعد  
فإننا نعتقد أن فلسطين أرض مقدسة، وهي قلب األمة النابض، وستكون لعنة على من يفرطون بها ويقدمونها   

  .ون بالعزة والكرامة لهذه األمةملاحملتلين، وستبقى مثابة للذين يحهدية ألعداء البشرية النازيين 
ونريد أن نمن على الذين استضعفوا يف األرض وجنعلهم أئمة وجنعلهم الوارثين، ونمكن لهم يف األرض ونري "  

  ".فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون
 .صدق الله العظيم  
  



 

 
 

  

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  
 


