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  وثائق فلسطينية
  

 يدين  "حماس"بيان حلركة املقاومة اإلسالمية 
  اخلاص بإعادة االنتشار يف اخلليل االتفاق الفلسطيني ـ اإلسرائيلي

  ]مقتطفات[ *.15/1/1997
  
  

وأخيراً بعد مسرحيات التشدد والتشبث باملواقف املعلنة وافقت سلطة احلكم الذاتي على توقيع اتفاق 
و الصهيوين، وسط أجواء احتفالية زائفة تخفي تنازالت السلطة وفشلها يف حتقيق أي من تفريطي آخر مع العد

  .وعودها السابقة للشعب الفلسطيني
لقد جاء االتفاق اخلاص بإعادة نشر قوات االحتالل يف مدينة اخلليل ليثبت أن رئيس وزراء العدو 

باتفاق اخلليل، حيث فرض منهجه بإعادة  نتنياهو استطاع فرض معظم تصوراته وحتقيق أهدافه فيما يتعلق
التفاوض على ما تم االتفاق عليه يف أوسلو وتعديله ليتوافق مع أهداف وتصورات ائتالف الليكود احلاكم، وليرسخ 

 400فبحجة وجود . كمحور أساسي يجب العمل بكل الوسائل للحفاظ عليه" األمن الصهيوين املطلق"نظرية 
مدينة اخلليل استوىل عليها الصهاينة بقوة السالح، وافقت سلطة عرفات على تقسيم  مستوطن يف منازل عربية يف

املدينة ومنح الصهاينة حق التصرف بنسبة كبيرة من مساحتها، كما وافقت على التفريط بأمن واستقرار ومستقبل 
جنود االحتالل ألف مواطن من أهايل اخلليل يعيشون يف املنطقة التي ستبقى خاضعة للمستوطنين و 20نحو 

  .مستوطن يبيت معظمهم خارج املدينة 400بحجة حماية 
جاء اتفاق اخلليل الذي يعطي حكومة نتنياهو املزيد من الوقت للمماطلة وفرض األمر الواقع نتيجة لقد 

لدعم أميركي متواصل، وانحياز سافر جلانب العدو الصهيوين، وتم توقيع االتفاق حتت حجة الضمانات األميركية 
  .التي ثبت منذ مدريد أنها ضمانات كاذبة

.......][  
بإبقاء املسجد اإلبراهيمي ـ وهو وقف إسالمي خالص ـ حتت سيطرة الصهاينة  إن قبول سلطة عرفات

يشكل سابقة خطيرة، وتفريطاً يصل إىل مستوى اجلريمة الوطنية، واستسالماً فاضحاً خملططات تهويد املسجد 
قاء مسجد ، كما أنه يضع مالمح حل نهائي ملصير املسجد األقصى، فإذا كان فريق عرفات وافق على باإلبراهيمي

يف مدينة يقر حتى الصهاينة من أمثال نتنياهو أنها مدينة عربية حمتلة حتت سيطرة االحتالل، فكيف سيتمكن 
عرفات ومفاوضوه من انتزاع املسجد األقصى من براثن حمتل تدعي جميع شرائحه أن القدس يجب أن تبقى 

  .الغاصب إىل األبد كيانه عاصمة
.......][  

إذ جندد رفضنا لكل اتفاقات أوسلو، ونؤكد أن سلطة احلكم الذاتي ال تمثل الشعب " حماس"إننا يف حركة 
الفلسطيني وال تلزمه بشيء وأن املقاومة ستستمر رغم كل العوائق والعقبات، فإننا ندعو القوى والفصائل 

سلطة، كما أننا ندعو الفلسطينية إىل الشروع بتحرك عملي ملواجهة التحديات التي أفرزتها االتفاقات وممارسات ال
أعوام من تطبيق أوسلو نقلت  3الدول العربية إىل التحرك لوقف تدهور األوضاع على الصعيد الفلسطيني، فتجربة 

الصراع إىل العمق العربي بعد أن تمكن العدو الصهيوين بمساعدة سلطة احلكم الذاتي من جتاوز الصراع يف 
اع واستمرارها إفراز املزيد من التدهور األمني والسياسي فلسطين احملتلة، ومن شأن تعزيز هذه األوض

  .واالقتصادي على الساحة العربية
  .والله أكبر والنصر للمؤمنين

                                                 
 .مصدر خاص *



 

 
 

  

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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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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