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  *"اجلهاد اإلسالمي يف فلسطين" حديث صحايف لألمين العام حلركة
  يرفض فيه نزع سالح اجملاهدين يف قطاع غزة 

  ]مقتطفات[ **.14/4/1995دمشق، 
  
  

  [.......]  
  ؟"اجلهاد اإلسالمي"نزع السالح من الفلسطينيين يضايق عمل هل تعتقد أن  
  هذا السالح حاربنا به االحتالل البريطاين . اًعام 75لن يستطيع أحد نزع سالح شعب يقبض عليه منذ

عبد القادر احلسيني وخليل إنه سالح عز الدين القسام و. واالحتالل الصهيوين ولن نلقيه قبل زوال االحتالل
إذا حاول عرفات أن يطاردنا أو أن ينزع سالحنا فهو . لن نفرّط به أبداًوالوزير ومصباح الصوري وعماد عقل 

هذه حرب مستمرة ومتعددة . منا ودم الشعب الفلسطيني ما سيدفعه إىل مزيد من التآكل واالنهياريوغل أكثر يف د
 .األبعاد وأهم ما حتتاجه اإلرادة

  [.......]  
  

 هل تعتقد أن اإلجراءات األخيرة قد تؤدي إىل مواجهات فلسطينية ـ فلسطينية؟ 
 الذاتي من أن يحصل اقتتال، لكن ال يزال قرارنا  يف الواقع إنها أكثر مرة أكون قلقاً منذ دخول سلطة احلكم

ال توجد عناصر حرب أهلية بمعناها التقليدي . تفادي االقتتال بكل الطرق املمكنة قراراً حكيماً" حماس"وقرار 
العائالت، إضافة إىل حكمة احلركة اإلسالمية  بسبب وجود االنسجام القومي والعرقي والديني واملذهبي وتداخل

 .ورفضهما االجنرار إىل املصير املؤسف إن حدث" حماس"اجلهاد و"املتمثلة يف 
  
 هل أجريتم أي حوار مع السلطة لتجنب ذلك؟ 
 سالمي بل ألنا نملك برناجماً خمتلفًا من غير املمكن إجراء أي حوار سياسي، ليس بسبب تعنت الطرف اإل

فتيل الصدام يف  لنزع ال مانع من إجراء أي لقاء. جود قواسم مشتركة يف املستوى السياسيومن الصعب تماماً و
  .األرض

  
 مثل ماذا؟  
 ة التي تصدر من دون أدلة ومسألة حمل السالح يف الشوارع، أي ركمعاجلة قضايا املعتقلين واألحكام اجلائ

وتبقى االحتماالت . ى العمليات مستمرة ما بقي االحتالللكن ستبق. املسائل امليدانية التي جتنب الناس الصدام
 .اجلهادية مفتوحة يف كل االجتاهات وإن كان النمط االستشهادي سيصبغ املرحلة املقبلة

  [.......]  
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