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  " حركة املقاومة اإلسالمية" حديث صحايف للناطق باسم
  يتناول فيه موقف احلركة من  *يف غزة) "حماس"(

  وإمكان جتميد العمل العسكري السلطة الفلسطينية
  ]مقتطفات[ **.10/6/1995غزة، 

  
  

ها أو من أهداف" حماس"الزهار حديثه بالقول إنه مل يكن يف يوم من األيام يف نية  ]حممود[استهل 
وقد قلنا قبل عام إنه عندما يتم الضغط علينا فسوف يكون التفريغ باجتاه "االستيالء على السلطة أو حماربتها 

كيف نخرج من : ن السؤال املطروح علينا هواوك. ولكن الذي يحدث هو توغل السلطة يف ممارساتها وتعدياتها. آخر
ا الدخول يف حرب أهلية ستؤدي إىل نهاية إمّ"ج أحد طريقين وأجاب على سؤاله بأن هذا اخملر" هذا الوضع ـ األزمة؟

األول : وهذا األمر األخير الذي نفضله، يتطلب حتقيقه شرطين. اجلميع، أو البحث عن صيغة لوقف السلطة عن نهجها
أن العمل أن جتد املسائل املعلقة بيننا وبين السلطة حالً لها بالتوصل إىل اتفاق، والثاين، الوصول إىل صيغة يف ش

  ".العسكري
إن العمل العسكري ليس غاية بحد "وأوضح املوقف الذي تتبناه حركته من هذه املسألة األخيرة بقوله   

ألنه يف عهد النبي حممد صلى الله عليه وسلّم، كان وسيلة للدفاع عن النفس . ذاته، وإنما كان وال يزال وسيلة
وبالتايل فإن موقفنا من القضية  .املسلمين حمالت إبادة وبقي هكذا حتى بدأت قوى الروم والفرس تشن على

يمكن أن ينظر يف العمل العسكري داخل مناطق احلكم الذاتي أي يمكن أن تعطى السلطة إمكانية أن تتحقق  :واضح
ا العمل العسكري أمّ. وتكف عن اتخاذنا شماعة تعلق عليها أخطاءها شهراً أو شهرين أو أكثر. من نيات إسرائيل

  " .خل األراضي احملتلة فهو قائمدا
  [.......]  
إننا نعلنها من أعلى مئذنة، أن استراتيجيتنا هي : "يف املرحلة املقبلة، قال" حماس" اوعن استراتيجي  

بداية هو على فلسطين، كل  "حماس"ـ إقامة دولة إسالمية كبرى تمتد على كل أرض يمتد عليها اإلسالم، وتركيزنا ك
  ".هذه هي استراتيجيتنا. فلسطين من رأس الناقورة حتى رفح، ومن نهر األردن حتى شاطئ البحر كله

هدنة يمكن أن تقام بيننا وبين "لكن الزهار أقرّ باحتمال املوافقة على إقامة هدنة مع إسرائيل، قائالً إن   
ألننا ال نعترف إلسرائيل بحقها يف الوجود، . لهدنة ليست مشروع سالمإسرائيل، لشهر أو شهرين أو أربعة لكن هذه ا

  [....] ".أو بحقها يف السيطرة على أي جزء من فلسطين
وسياستها يف املرحلة احلالية، حدد الزهار هذا اإلطار بأربع " حماس"وعن اإلطار الذي يحدد خطة   

  :نقاط
ا بالنجاح أو الفشل، وسنمدّ له كل احلبال حتى نرى ما نحن سنترك التفاق أوسلو استنفاد نفسه إمّ : أوالً  

  .يمكن أن جتني هذه املسيرة
إجنازاته التي يف غضون ذلك، سوف نعمل على حتصين الشعب الفلسطيني ضد أي حماولة لتخريب : ثانياً  

و رياضية، أو وهذا يتناول دور املؤسسات الوطنية سواء كانت تربوية أو اجتماعية، أ. حققها يف ظل االنتفاضة
  .صحية، أو التنظيمات واألحزاب نفسها

  .لنضع األساس الذي يجعل السلطة يف خدمة اجلمهوريجب تطوير هذه املؤسسات : ثالثاً  
نحن ال نتمنى أن يكون على أرض فلسطين أي . سوف نعمل على أن نترك للناس حرية االختيار: رابعاً  

وصول إىل حتقيق هذا التمني، ال يجب علينا إكراه أي إنسان على تبني لكن يف سبيل ال. نظام غير النظام اإلسالمي

                                                 
 .حممود الزهار *

 .وقد أجرى احلديث حسين حجازي. 11/6/1995، )لندن" (احلياة" **
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أن نعطي الناس فرصة املرور بالتجربة، مثل أن يختاروا  احترام التعددية، وقبل ذلك، ألننا نريد اإلسالم، ألننا نريد
انت النتيجة اختيار ا إذا كأمّ. اإلسالم، فإذا جاءت النتيجة اعتناق الناس مبدأ غير اإلسالم فسوف نحترم ذلك

  ".اإلسالم فإن على الطرف اآلخر أن يحترم خيار الناس
وإنما جزءاً مكمالً  "حماس"ـ ال يمكن أن يكون بديالً ل"وختم بالقول، إن بناء حزب جديد حلركته   

 [....]" .ملؤسساتها
  



 

 
 

  

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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