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  كتب السياسيحديث صحايف لرئيس امل
  من احلركة موقف يعرض فيه "حماس"حلركة 

  ]مقتطفات[ .املشاركة يف انتخابات احلكم الذاتي
  
  

  [.......]  
والسلطة الذاتية " حماس"املراقبـون للشأن الفلسطيني إمكانية نشوب نزاع مسلح بين  يطرح ■  

  رون إىل هذه القضية، وماذا فعلتم لتجنبها إن كانت متوقعة؟ـ عرفات،  كيف تنظ" فتح"الفلسطينية بزعامة 
عدونا هو أن ينشغل الشعب الفلسطيني بنفسه، لكي يستريح من عناء التصدي لالنتفاضة  إن ما يريده □  

ألف من  80ولضربات أبطالنا املوجعة عبر العمليات العسكرية املستمرة ويريد أن يوفر على نفسه عناء وجود 
وتسليم قطاع غزة وأريحا " أعمال العنف"ولذلك فقد كان الهدف األول لالتفاق هو وقف .. لضفة والقطاعقواته يف ا

املتمثلة يف التصدي لكل من يحاول ضرب االحتالل وأدواته وما " املهمة القذرة"للقيادة العرفاتية لكي تقوم هي بـ 
عدونا يف تطبيع عالقاته مع الدول العربية ويف  قد يترتب على ذلك من فتنة داخل الصف الفلسطيني، بينما ينشغل

  ...تسويق مشروعه يف منطقة الشرق األوسط بأكملها
إن وعينا لهذا اخملطط وأهدافه هو اخلطوة األوىل يف تفويت الفرصة على العدو لالستفادة من خالفاتنا   

ء على ذلك فقد أعلنا منذ البداية وبنا. وتوسيعها وتطويرها لكي ال تتطور إىل رفع السالح يف وجه بعضنا البعض
رفضنا لتسوية اخلالفات عن طريق االحتراب أو االقتتال ورفضنا منهج االغتيال السياسي مؤكدين على حقنا يف 

ومن ناحية ثانية فقد أعلنا وما زلنا نعلن أن بنادقنا ستبقى . التصدي لالتفاقية بكل الوسائل املتاحة األُخرى
  .ضد أحد آخر ال سيما وأن االحتالل لن يرحل مشرعة ضد االحتالل وليس

ونحن نرجو من القيادة املتنفذة أن تتفهم موقفنا، وأن ال تكون حائالً ضد أبناء شعبنا والتعبير عن   
أو الشعب الفلسطيني بشكل  "حماس"أو  "فتح"رفضهم لالحتالل، وأعتقد أن أي حرب أو اقتتال لن يكون يف صالح 

  .عام
  

يف صيغة سياسية لوجودها يف ظل سلطة احلكم الذاتي، كما هو احلال يف " حماس"أال يمكن أن تفكر  ■  
  أكثر من بلد عربي، كتشكيل حزب سياسي مثالً؟

التفاقية غزة وأريحا أوالً وكل ما قد يتمخض عنها من نتائج، كما أعلّنا  لقد أعلنّا منذ البداية رفضنا □  
فاقية التي ال تمثل شعبنا فنحن لن نشارك يف أية انتخابات مرتبطة بهذه االتفاقية، أننا لسنا ملزمين بهذه االت

وسنقاطع كافة األجهزة واملؤسسات السياسية، واإلدارية املسؤولة عن تنفيذ هذه االتفاقية وندعو جميع أبناء 
  .شعبنا ملقاطعتها

أن تصبح أداة من أدوات االحتالل فاألمر هنا خمتلف عما هو احلال يف الدول العربية فهنا يراد لك   
ومنفذاً لسياساته ال أكثر، ولكن كل هذا ال يعني أن تغيب حركتنا عن الساحة السياسية وهي التي تعبر عن قطاع 

فنحن سنحافظ على وجودنا .. عريض من الشعب الفلسطيني، وال يمكن لها أن تتخلى عنه يف أي مرحلة من املراحل
ا بالنسبة أمّ. ل صلتنا اليومية باجلماهير ومن خالل مؤسسات الشعب الفلسطينيالشعبي واالجتماعي من خال

ملسألة احلزب السياسي فهي قيد البحث والدراسة، علماً أن وضعنا يف فلسطين يختلف عن الوضع يف الدول 
  .ا أن يكون الوطن ويكون الشعب، أو يذهب الوطن والشعبننا يف مرحلة ثورة فإمّإالعربية، حيث 

  .][......  
  

                                                 
 موسى أبو مرزوق. 
 "وقد أجرى الحديث ياسر الزعاترة. 12ـ  11، ص 1993نوفمبر / ، تشرين الثاني11، العدد )لندن" (فلسطين المسلمة. 
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