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   ركة املقاومة اإلسالميةلمكتب السياسي حلبيان ل
   بشأن التصريحات األخيرة )"حماس"(يف فلسطين 

  لرئيس املكتب السياسي للحركة
21/4/1994.  

  
  

من رؤية سياسية، ويف ضوء التفاعالت ) "حماس"(حركة املقاومة اإلسالمية  يف ضوء ما طرحته  
ويف ضوء تصريحات وزير اخلارجية األميركي ومسؤولين يف حكومة الرسمية واإلعالمية اخملتلفة مع ما طرح، 

  :تؤكد على ما يلي) "حماس"(العدو ومسؤولين يف دول أُخرى فإن حركة املقاومة اإلسالمية 
تصعيد املقاومة الشعبية الباسلة ومواصلة اجلهاد والعمليات العسكرية ضد العدو احملتل سيبقيان : أوالً  

وحتى حترير كامل .. دام االحتالل الصهيوين جاثماً على أرضنا الفلسطينية املباركة مستمرين ومتواصلين ما
  .أرضنا الفلسطينية املغتصبة من البحر إىل النهر

بأن ما يسمى بمفاوضات التسوية اجلارية حالياً بين قيادة املنظمة ) "حماس"(تعتقد حركة : ثانياً  
قامت على أساس تكريس الظلم والعدوان واالحتالل، ويف أجواء  والعدو الصهيوين سيكون مصيرها الفشل، ألنها

الهيمنة واالستكبار الصهيونيين، والضعف الفلسطيني والعربي الرسمي، وألنها تمثل رضوخاً واستسالماً للشروط 
) "اسحم"(كما تؤكد . واإلمالءات الصهيونية واألميركية، وألنها تتناقض مع إرادة شعبنا الصابر وقواه اجملاهدة

  .على موقفها الواضح والرافض ملا يسمى باحلكم الذاتي الهزيل
رؤيتها السياسية عبر بيان مكتبها السياسي وعبر تصريحات رئيس مكتبها ) "حماس"(لقد طرحت : ثالثاً  

السياسي، وكانت واضحة تماماً، وجلية ال تقبل اللبس أو التأويل، وقد تناقلت بعض وسائل اإلعالم ذلك بصورة 
وبرناجمها ورؤيتها للصراع ) "حماس"(تسرة وجمتزأة، األمر الذي أوحى بأن تغييراً ما قد طرأ على سياسة حركة مب

ما يريد، أو أن ) "حماس"(ن أطروحات حركة معندما حاول أن يفهم  بل ذهب البعض بعيداً جداً. مع العدو احملتل
.. و أن يف ذلك اعترافاً بالعدو الصهيوين الغاصبتعرض مبادرة سالم مع الصهاينة احملتلين، أ) "حماس"(حركة 

  .وغيرها من التأويالت والتفوهات اخلاطئة
  :السياسية املطروحة ألبناء شعبنا وقواه اجملاهدة ما يلي "حماس"لقد شملت رؤية حركة : رابعاً  
    .ـ انسحاب قوات االحتالل الصهيوين من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس دون قيد أو شرط1  
  .ـ تفكيك وإزالة املستوطنات وترحيل املستوطنين من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس2  
ليه ـ إجراء انتخابات تشريعية حرة وعامة للشعب الفلسطيني يف الداخل واخلارج الختيار قيادته وممث3  

احلقيقيين، وهذه القيادة املنتخبة والشرعية هي وحدها فقط اخملولة بالتعبير عن إرادة شعبنا وطموحاته، وهي 
  .وحدها التي تقرر يف كافة اخلطوات الالحقة يف صراعنا مع احملتلين

ت رئيس مكتبها السياسي أنه بعد إجراء االنتخابا عبر تصريحات) "حماس"(لقد أوضحت حركة : خامساً  
وبرناجمها السياسي املعروف على ثقة شعبنا الفلسطيني، ) "حماس"(العامة الختيار قيادة شعبنا، إذا حازت حركة 

ستعبّر عن إرادة شعبنا، وستعمل على تنفيذ برناجمها من أجل حشد طاقات شعبنا وقواه ومقدراته ) "حماس"(فإن 
ذا كانت نتيجة االنتخابات غير ذلك، فإن حركة ا إوتوحيد صفوفه من أجل حترير كامل أرضه ومقدساته، أمّ

ستحترم رأي األغلبية، وستتمسك بثوابتها وببرناجمها، وستعمل على حتقيقه وإجنازه وستعبّر عن رأيها ) "حماس"(
  .بكل حرية وقوة

                                                 
 موسى أبو مرزوق. 
 مصدر خاص. 
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مل تتضمن التصريحات والبيانات املذكورة، ما حاول البعض الترويج له من أن يف ذلك اعترافاً : سادساً  
، أو التنازل عن )242(بالكيان الصهيوين الغاصب أو املوافقة على قرار جملس األمن رقم ) "حماس"(ن حركة م

وثوابتها اإلسالمية األصيلة باعتبار فلسطين أرضاً إسالمية ال يجوز التنازل عنها أو ) "حماس"(برنامج حركة 
  .التفريط بها أو املساومة عليها

طرحتها بكل قوة ووضوح، ومن موقع جهادها املتصاعد، وهي ) "حماس"(هذه هي رؤية حركة : وأخيراً  
شعبنا الفلسطيني اجملاهد وقواه الفاعلة، لاللتفاف حول هذه الرؤية السياسية والتعاون على  تدعو جميع أبناء

  .تنفيذها على أرض الواقع
عربية واإلسالمية احلية وهي تعبر عن إرادة الشعب ونبض اجلماهير الفلسطينية وال) "حماس"(إن حركة   

تؤكد على مواصلة جهادها ومقاومتها الباسلة لالحتالل الصهيوين الغاشم مع كل اخمللصين من أبناء شعبنا على 
  .طريق النصر والتحرير

  



 

 
 

  

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
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