
  
                www.palestine‐studies.org 

  
  
  

  190، ص )1995 ءاتش( 21، العدد 6المجلد  ،مجلة الدراسات الفلسطينية

 

1 
 

   ةاملقاوم حديث صحايف ملمثل حركة
  يف دمشق) "حماس"( اإلسالمية

  بشأن اتفاق أوسلو وما بعده 
  ]مقتطفات[ .دمشق

  
  

  أوسلو، خصوصاً وأنه يشاع أن بعضكم يماشي سلطة ياسر عرفات؟أين هو موقعكم اآلن من اتفاق  ■
 تبار أنه يتناقض مع مصلحة وقضية الشعب طبعاً، موقفنا هو املوقف الرافض لهذا االتفاق رفضاً قاطعاً، باع

، لذلك نعتبر هذه السلطة سلطة تنفيذية لهذا االتفاق الذي يخدم إسرائيل أوالً، أرضهوحقوقه الوطنية الكاملة على 
ونحن نعتبرها سلطة غير شرعية كما نعتبر االتفاق غير شرعي، نعتبره مفرطاً بنضاالت شعبنا وقضيته، وال نلتزم 

  .صوصه وسنظل نواجه هذا االتفاق، ونواجه العدو الصهيوين إىل النهايةبأي نص من ن
تياراً يماشي سلطة احلكم الذاتي فال حقيقة لذلك، قد تختلف الرؤى بين أعضاء احلركة، لكن  ا أن هناكأمّ

دنة يف احملصلة النهائية يلتزم اجلميع برأي احلركة، ربما يوجد بعض اإلخوة الذين يرون أن من املمكن مها
السلطة حتى ال يؤدي ذلك إىل االقتتال الفلسطيني وهو تكتيك واجتهاد، نحن نختلف ونتناقض مع هذه السلطة، 

  .ونصعد مواجهتنا الشعبية لها وفضح االتفاق ورفض االجنرار إىل االقتتال
  

  كيف يمكن برأيكم إسقاط اتفاق له هذا الوزن الدويل؟ ■
  قد يتأخر هذا . االتفاق، نحن وشعبنا الفلسطيني ومنظماته الرافضة لهبادئ ذي بدء نتطلع إىل إسقاط هذا

الصهاينة لن يعطوا . كافية لتؤدي إىل فشله للة، بعوامل ذاتية يف هذا االتفاق وهذه العواماالسقوط ولكنه آت ال حم
  .].[...ا اتفق عليه ممّ القليل القليل سلطة احلكم الذاتي إالّ

  
  سلطة احلكم الذاتي؟ ما هو اخليار البديل لدى فصائل املقاومة الرافضة؟ قاطإسما هو البديل يف حال  ■
 والفلسطينية، وتعبئة اجلماهير العربية  اخليار البديل هو فلسطين، هو اجلهاد والنضال والتعبئة الشعبية

أن يظل يقاوم حتى  ن أرضه حمتلة غيرهذا هو البديل، ال بديل أمام مَ. واإلسالمية وكل أحرار العامل نحو فلسطين
  .[....]يحررها، وأمامنا شعوب كثيرة ناضلت مئات السنين حتى حررت أرضها 

  
  ان، ما هو تفسيركم لذلك؟سجل عليكم أنكم أجريتم اتصاالت باألميركيين يف عمّ  ■
  يحاورنا، ما عدا العدو  أنيريد  إنساننحن حركة منفتحة ولسنا منغلقين يف موقفنا السياسي، على كل

حمتل، نحن مستعدون حملاورة أي طرف أو أي دولة يف العامل حول  ألنهلصهيوين الذي نرفض أن نحاوره ا
بهم كساحلياديين لنلنخفف من عداوتهم ونحيّدهم، نحاور  األعداءقضيتنا، نحاور أعداءنا غير الصهاينة، نحاور 

  .[....] إىل صف القضية الفلسطينية، نحاور األصدقاء ليزدادوا دعماً وصداقة لقضيتنا
  

ن اخلالف تمحور أنشر حمضر لقاء احلركة مع عرفات يف السودان، بتوسط من الشيخ الترابي، ويستنتج من ذلك  ■
  حول تمثيلكم يف مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، فما صحة ذلك؟

 اية الترابي فعالً، وكان ممثلنا رئيس املكتب السياسي الدكتور موسى أبو مرزوق، وكان عرفات حدث اللقاء برع
يف ذلك اللقاء، لكن اللقاء كان واسعاً ومتشعباً، ودار احلديث حول القضية الفلسطينية  "فتح"يترأس جمموعة 

                                                 
 أبو محمد مصطفى.  
 "وقد أجرى الحديث آمال إبراهيم. 1/2/1995، )بيروت" (السفير.  
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يف  40ء وركز على أننا طلبنا للقا، لكن ما نشر عن ذلك اواملوقف منها، واختلفنا مع عرفات واختلف معنا عرفات
 "حماس"لـ ئة من جممل أعضاء اجمللس الوطني الفلسطيني، وعلى الرغم من أن عرفات عرض علينا أن تكون امل

ن هناك ئة من جممل العدد الكامل أليف امل 40ني، ورفضنا ألننا نريد يف اجمللس الوطني الفلسطي "فتح"ـ مثل ما ل
ا قال إن هذه النسبة كثيرة قلنا له وملّ] قرار عرفات[و ليسوا كذلك وهم تابعون لقرارك من يدعون أنهم مستقلون وه

معك انتخابات الشارع الفلسطيني يف الداخل، ومن املمكن أن نقبل باستفتاء كامل لنرى إذا كانت لنا هذه النسبة 
، بشرط أن تتراجع ويتراجع اجمللس أم لهم، وعندما طرح شيئاً آخر، قلنا له نحن مستعدون للتنازل عن شرط النسبة

الوطني ومنظمة التحرير عن كل القرارات األخيرة، التي قبلت باالعتراف بإسرائيل، والتنازل عن اجلزء األكبر من 
ين هي أرض طقضية فلسطين، لنعود إىل القرارات األوىل للمجالس الوطنية، التي اعتبرت فلسطين كل فلس

  .لح هو الطريق الوحيد لتحرير فلسطينالفلسطينيين، وأن الكفاح املس
الوطني بهذا الثقل، لكي يصبح إىل جانبنا جزء كبير من  سماذا كان هدفنا؟ هدفنا كان أن ندخل اجملل

ئة لنسقط كل القرارات التصفوية التي أقرها اجمللس يف امل 50ا يف اجمللس الوطني عن املعارضة ويزيد تمثيلن
سبة د اجمللس إىل قراراته األوىل بتحرير فلسطين كل فلسطين، مل نكن نريد النالوطني يف دورته األخيرة، ونعي

  .أن جنير كل شيء لقضية فلسطين كل فلسطين مؤسسات املنظمة؛ نحن ال نريد إالّلنأخذ قسماً من املنظمة أو 
 

  



 

 
 

  

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
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