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  حلركة اجلهاد اإلسالمي حديث صحايف لألمين العام
  واملنظمات الفلسطينيةبشأن العالقة باحلركات  *يف فلسطين

  ]مقتطفات[ **.دمشق
  
  

  [.......]  
  اليوم، يبدو أن احلركة تتجه نحو إنشاء حركة سياسية؟ ■
 ا أن نعلن غداً عنالنقطة التي تسمح لن هناك كالم كثير حول هذا املوضوع ولكن مل نصل بعد إىل □

نحن ال نريد أي شكل من أشكال : ولكن األمر يتم يف السياق التايل. جبهة سياسية أو حزب سياسي داخل فلسطين
الصدام مع السلطة الفلسطينية اجلديدة وطاملا أننا ال نريد الصدام والصدام املسلح خطأ، يصبح املطلوب منا 

ثقايف يف مناطق سلطة احلكم الذاتي، ولكن طبعاً ليس على حساب تكثيف نشاطنا السياسي أو االجتماعي أو ال
    .خطنا اجلهادي

وهذا يدعونا إىل التفكير يف إنشاء تكتل إسالمي ـ وطني ـ شعبي يقوم بهذا الدور السياسي املعارض 
  .عهاللتسوية واملعارض لالجتاهات الصهيونية املوجودة حالياً داخل سلطة احلكم الذاتي من دون التصادم م

" حماس"أو غير " حماس"حوارات مع أصدقائنا يف . هناك حوارات تقوم اآلن داخل احلركة حول آلية ذلك  
ولكن حتى اآلن، ما زالت أمامنا عقبات وأسئلة كثيرة ليس ... طار وشكله إلخالقوى الوطنية حول طبيعة هذا اإلمن 

  .لدينا أجوبة عليها بعد
  

  فقط؟" اجلهاد" أنه توجه نحو إطار ال يشمل يأ ■  
حركة اجلهاد . حال من األحوالطار يف حال قيامه لن يكون بديالً عن حركة اجلهاد يف أي هذا اإل □  

  .سالمي ستستمر موجودة، قائمة بسريتها يف داخل األراضي احملتلة، تقوم بالدور نفسه الذي تقوم به حالياًاإل
نحن سنحاول أن يكون حزباً . سالمياصاً باجلهاد اإللن يكون حزباً خطار من جهة ثانية، إذا قام هذا اإل  

سالمي، وأن يضم ئماً أن يكون أكبر من اجلهاد اإلإذا فشلنا، فعلى األقل، نحن نريد دا. أو إطاراً لكل املعارضين
  .خرىفعاليات شعبية أُ 

  
  وما هي نوايا اجلهات التي تتصلون بها؟ هل هي إيجابية؟ ■  
كن تبرز دائماً أسئلة وتعقيدات، يف الواقع الذي نعيشه على األرض يف داخل من ناحية املبدأ، نعم ول □  

هناك أسئلة حول طبيعة سلطة احلكم الذاتي، وكيف ستمارس دورها وكيف ستكون عالقتها . زال صعباًفلسطين ما 
ر قادرين على كل هذه األسئلة تُطرح أمامنا وجتعلنا غي. كيف ستكون عالقتها مع العدو الصهيوينمع املعارضة، 

  . طار الذي نفكر فيهة أو حاسمة لإلتقديم صورة نهائي
  

هل ينطبق ذلك على جممل . قلت إن حركة اجلهاد ستستمر بممارسة الدور نفسه الذي تمارسه اآلن ■  
  الضفة الغربية وقطاع غزة أم إنه يستثني غزة وأريحا؟

ائة أو أقل من ـي املـالذاتي تشكل اثنين ف يعني مساحة احلكم. ي كل فلسطينـأوالً، عملنا سيستمر ف □  
 املائة من مساحة فلسطين يُبقي اجلهاد ضد العدو فيها مفتوحاً كما كان يف 98يعني أن هناك  ـمساحة فلسطين 

  .ونتمنى أن يكون زيادة

                                                 
 .فتحي الشقاقي *

 .وقد أجرى الحديث هنادي سلمان. 22/6/1994، )بيروت" (السفير" **
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ه بل إن االحتالل يكثف من تواجد. يف داخل سلطة احلكم الذاتي، نحن قرارنا ما زال أن االحتالل موجود  
العسكري وبالتايل وطاملا االحتالل موجود، نحن نرى أنه من حقنا مواجهة هذا االحتالل بالقوة وعملياتنا 
العسكرية التي نفذناها بعد عملية إعادة االنتشار أو بعد دخول الشرطة، من أهدافها أن نؤكد للعامل ولشعبنا أن 

كنا نشتبك مع اجلنود أينما . ووسط قطاع غزة فالعمليات تمت يف شمايل وجنوبي. االحتالل ما زال باقياً
فحتى يف هذه املساحات سنستمر حتى نرى . يةسرائيلي خدعة وليست حقيقإذاً، مسألة االنسحاب اإل. دناهموج

استمر االحتالل، ا إذا أمّ. عندما نرى انسحاباً حقيقياً من مناطق احلكم الذاتي، نتوقف أمامنا انسحاباً حقيقياً،
  .جهادنافسنستمر يف 

  
  يف هذه احلالة، كيف يمكن تفادي التصادم مع السلطة الفلسطينية؟ ■  
نحن دائماً نتمنى على الشرطة الفلسطينية والسلطة اجلديدة أن تدرس أهدافنا، وأننا فعالً نعطي  □  

. لتفرج عليهملكن يف الوقت ذاته ال يمكن أن نقبل أن يبقى اجلنود حولنا وأن نقف ل. األولوية لعدم التصادم معهم
ننا ال نقدر أن نوقف جهادنا أويف كل بياناتنا نحن دائماً نخاطب الشرطة الفلسطينية حول هذه املسألة، ونقول 

  .طاملا أننا جند حولنا جندياً وبإمكانه أن يأتي ملطاردة جماهدينا كما حدث فعالً داخل القطاع
ولكن، يبقى هذا املوضوع موضوع دراسة من قبلنا ونحن دائماً نعطي األولوية لعدم التصادم مع   

  .الشرطة والسلطة
  [.......]  

  
  ؟"حماس"مع " جلهادا"كيف تقيّم عالقة حركة  ■  
خوان املسلمين وهي التحول الذي رافق هي امتداد حلركة اإل" حماس. "ازةممت" حماس" بـعالقتنا  □  
تلف حول بعض القضايا النظرية وبعض املسائل العملية يف داخل فلسطين خقبل االنتفاضة كنا ن. ةاالنتفاض

هذه النقطة كانت موضع خالف يف ما بيننا ولكن مع انطالقة االنتفاضة . والسيما حول ضرورة اجلهاد فوراً
دى السنوات اخلمس املاضية على م. ضاقت هذه الفجوة وقلّت احلساسيات وبدأ يرافق ذلك لقاءات رسمية متعددة

قواسم مشتركة ممكنة ونحاول كنا جنتمع يف اخلارج ويف الداخل وكنا نتناقش مطوالً ونحاول التوصل إىل أكثر 
ولكن ما زال هناك شوط . فعلى املستوى النظري والسياسي العالقة يف ما بيننا جيدة جداً. التنسيق يف ما بيننا

هذا األمر مل ننجح . ء راسخة على األرض، تشكيل جبهة أقوى ومؤسسات أقوىيجب أن نقطعه باجتاه إقامة أشيا
  .ن يف السنوات املاضيةافيه بعد ولكن على املستوى النظري والسياسي، هناك تفاهم وتنسيق كبير

وكانت هناك لقاءات تمت يف الفترة األخيرة للدفع يف هذا " حماس"هناك توجه للمزيد من التنسيق مع   
  .االجتاه

  [.......]  
  

نه ال يرغب يف حماوراتكم أنها ترفض احلوار مع ياسر عرفات فيما هو يقول أتقول " اجلهاد"حركة  ■  
  أساساً؟

نصر ) قائد الشرطة(نه يرفض احلوار معنا ـ هو أرسل إىل هذا املكتب وفداً تلو اآلخر وأهو مل يقل أبداً  □  
  ".اجلهاد اإلسالمي"نه يف حوار مع حركة أر قبل أيام يوسف كان من الذين أرسلهم وقال يف حديث صحايف نش

  
  يف حوار عبر املعتقلين؟ ■  
جاءت رسل ياسر عرفات مرات عديدة إىل هذا املكتب وكنا نقول . ال، احلوارات التي تمت يف الداخل، ال □  

غير مستعدين لكن مع ياسر عرفات، نحن . مع شخصيات نقدرها بصفتها الشخصيةلهم نحن ال نمانع من احلوار 
  .هذا منطقنا الذي كانوا يعودون به دائماً على الرغم من تكرار الرسل. لفتح حوار
ثم . بل إنهم اتصلوا بنا قبل أسبوعين من طرف ياسر عرفات، قبل أسبوعين حتديداً، ليطلبوا منا فتح حوار  

الت يف الداخل ورفضنا أي شكل من االتصال بنا هنا وقالوا إن ياسر عرفات يريد أن يفتح حواراً معنا حلل املشك
  .أشكال االتصال باخلارج وقلنا إن املشكالت يجب أن حتل ميدانياً بين أصحابها على األرض
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  صحيح أنه عرض عليكم مقاعد يف اجمللس الوطني؟ ■  
ل نعم، عندما عقدت دورة اجمللس التاسعة عشرة أو العشرين يف اجلزائر، مل يحدد عدد املقاعد ولكنه قا □  

ونحن أجبنا برسالة وزعناها على أعضاء اجمللس، وأصدرنا . نكم تستطيعون املشاركةإإن اجمللس مفتوح لكم و
ننا ال نبحث عن مقاعد، بل إننا نبحث عن برنامج صلب وقوي وحينذاك سندعمه حتى لو مل يكن لنا أبياناً قلنا فيه 

  .مج صلبفالوحدة الوطنية ليست جمرد إطار ولكنها برنا. واحدمقعد 
  

  هل يعني هذا أن احلوار مع املنظمة مقطوع حتى سقوط ياسر عرفات؟ ■  
هل يكون . ية جديدةيعني اليوم هناك إدارة ذات. يعني، ال أعرف إذا كان ال يزال هناك منظمة أم ال □  

نه أرفات أن يقول ا كمنظمة، فمن الصعب على ياسر عدارة الذاتية؟ أمّاحلديث مع اإلدارة الذاتية أو ال حديث مع اإل
  .مل يعد هناك شيء اسمه منظمة، يف احلقيقة، هناك سلطة جديدة تلغي كل املاضي. يتحاور باسم املنظمة اليوم

  
  ماذا عن احلوار، مع هذه السلطة اجلديدة؟ ■  
نحن واقعيون، ويف داخل فلسطين سنكون مستعدين لفك أي اشتباك مع أي كان، السلطة اجلديدة أو  □  

  .غيرها
 

  



 

 
 

  

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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 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


