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  حركة املقاومة اإلسالمية يف  حديث صحايف ملؤسس
  الشيخ أحمد ياسين، يؤكد فيه  ،)"حماس"(فلسطين 

  مع اليهود، ويدين قتل  إمكان التعايش
  ]مقتطفات[ .املدنيين

  
  

  هل فُرضت عليك شروط مثل عدم الدعوة لتنفيذ عمليات انتحارية أو تأييدها؟ ■
ليس بيني وبين اإلسرائيليين أي اتفاق، فأنا اشترطت عودتي، ونلتها، أنا مل أخرج من السجن حتت أي شرط، و □

  .ومل يشترط اإلسرائيليون عليّ شيئاً
  

  تدعو صراحة إىل تدمير إسرائيل، فهل تؤيد هذه الدعوة؟" حماس"حركة  ■
نكره اليهود  ، نحن الوأرضه بيته تريد أن تسترد حقها وأرضها وبيتها، وتريد أن يعود النازح إىل" حماس"حركة  □

  .نحن نريد حقنا ونريد أن نعيش كما يعيش اآلخرون. وال نعادي اليهود
  

  ماذا تقصد بإمكان التعايش مع اليهود، وهل يعني هذا تغييراً يف مواقفك السابقة؟ ■
نحن . إننا نستطيع أن نعيش مع اليهود ألنهم أهل ذمة وأصحاب دين، ونحن ال نعتدي على أصحاب األديان □

  .هم، لهم ما علينا ولنا ما عليهمنحترم
  

الدعوة للحوار معك شخصياً، فهل أنت على استعداد، وما هي " شاس"وجّه رجال دين يهود، وزعماء يف حزب  ■
  شروطك؟

  .الوقت اآلن غير مناسب، ربما يتم مثل هذا األمر يف املستقبل □
  

، "حماس"نطقة إىل عدم تقديم أي مساعدة حلركة دعت مادلين أولبرايت وزيرة خارجية الواليات املتحدة دول امل ■
  كيف تنظرون إىل الدور األميركي؟

هما عدوتا " اجلهاد"و" حماس"نحن ال نتوقع من مادلين أولبرايت أن تقول خيراً، فقد قالت هنا إن حركتي  □
لشعب الفلسطيني الشعب الفلسطيني، فشكراً إذا كانت الواليات املتحدة تعرف عدو الشعب الفلسطيني أكثر من ا

  .نفسه
  .إن شعبنا يعرف من هو عدوه، ويدرك من هو عدوه، وال ينتظر إشارة من أولبرايت أو غيرها   

  
أو جناحها العسكري يف تفجير السيارات وحافالت النقل اإلسرائيلية إىل سقوط " حماس"أحياناً تؤدي عمليات  ■

  قتلى مدنيين، ما رأيك بهذا النوع من العمليات؟
يجب . ن شعب يدين قتل املدنيين، وال نرى أن هذا أمر جيد وال حسن، يجب إخراج املدنيين من حلقة الصراعنح □

لكن ملاذا يهدمون بيوت املدنيين . أن نتجنب نحن املدنيين، وعلى اإلسرائيليين أيضاً أن يتجنبوا املدنيين
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اذا يصادرون أراضي املدنيين وممتلكاتهم؟ ويشردون النساء واألطفال؟ ملاذا يسجنون املدنيين من دون ذنب؟ مل
  ملاذا يخنقون الناس فال يجدون لقمة العيش وال شربة املاء؟

  .عن ذلك عدسيبتفلتجنب إسرائيل نفسها االعتداء على املدنيين، ونحن أول من    
   [.......]  

  
والسلطة الفلسطينية، هل هي صفحة جديدة تماماً يف العالقات بين " حماس"الواضح أن هناك شهر عسل بين  ■

  الطرفين أم أنه ال تزال هناك خالفات؟
للسعي احلثيث من أجل العمل الدائم على إرساء قواعد الوحدة " حماس"اخلالفات ال يمكن أن تكون حائالً أمام  □

صها على مصلحة الشعب الفلسطيني العليا يف جمع الصف الفلسطيني على أساس حترير الوطنية، انطالقاً من حر
  .الوطن وإعادة احلقوق الفلسطينية كاملة لشعبنا

  
  والسلطة يف املستقبل؟" حماس"هل يمكن حصول ائتالف أو حتالف بين  ■
، وما دمنا ال نؤمن بهذا هناك اختالف يف وجهات النظر بيننا وبين السلطة الفلسطينية على اتفاق أوسلو □

نحن رفضنا هذا االتفاق منذ البداية ألنه ال يحقق آمال الشعب . االتفاق، فال يمكن أن نكون شركاء فيه أو يف تنفيذه
  .الفلسطيني، وما يجري اآلن من قبل إسرائيل دليل على صحة ما ذهبنا إليه

  
  عد تدخلها إلطالق سراحك؟واحلكومة األردنية ب" حماس"إىل أين ستمضي العالقات بين  ■
باألردن كعالقاتها ببقية الدول العربية تقوم على أساس عدم التدخل يف شؤونها الداخلية " حماس"عالقة حركة  □

  .بالشيء نفسه، فال تتدخل يف شؤون احلركة الداخلية" حماس"واحترام أمنها، كما تقابل هذه الدول 
  

  سطينيين، هل ترى أن مثل هذا األمر قد يحصل يف املستقبل؟هناك من يراهن على خالف داخلي بين الفل ■
أوالً، بالنسبة إلينا لن نسمح بأن يكون هناك خالف ولن نسمح أن تكون هناك خالفات، وكل هذه الظنون التي  □

تهدف إىل تفتيت صفوفنا ووحدتنا، وهذا لن يتحقق بعون الله، بل  يلقيها العدو الصهيوين واملتربصون بشعبنا
  .غلب على كل مشاكلنا باحلوار والتفاهمسنت

   [.......]  
  

  ومؤسساتها؟" حماس"هل أنت راضٍ عن أداء الرئيس عرفات بشكل عام، خصوصاً جلهة تعامله مع  ■
نحن هنا يف قطاع غزة معارضة، والسلطة هنا تقوم بواجبها يف . يف كل بلد يف العامل هناك معارضة وسلطة □

هناك خالفات . قول إنه ال توجد خالفات يف وجهات النظر من عملية التسوية السياسيةنحن ال ن. األمن والنظام
شاء الله سنعمل على إزالة كل القضايا التي ونحن إن . نتفق على سبل معاجلتهاويف الوقت نفسه هناك قضايا 

 ".حماس"كر اجلو بين السلطة وحركة تع

   [.......]   
  



 

 
 

  

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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