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  اإلسالمية  حديث صحايف لزعيم حركة املقاومة
  فيه أن الصلح  يؤكد )"حماس"(يف فلسطين 

  نوع من إعطاء  أو الهدنة مع إسرائيل
  ]مقتطفات[ .الشرعية للباطل
  

  
  [.......]  

بلة، ـاكسمان، فهل الذي أُذيع كل املقافأجرى التلفزيون اإلسرائيلي مقابلة معكم أثناء عملية احتجاز اجلندي  ■
  وما الذي حُذف منها، وما تعليقك على احلذف من املقابلة؟

مل تكن املقابلة التي أُذيعت هي كل ما جرى احلديث عنه، لكنهم اختاروا املقطع الذي يخدم أهدافهم وتركوا ما  □
هناك يتعارض مع مصاحلهم، فمثالً سألوين ما رأيك يف عملية االختطاف فقلت إن االختطاف أمر طبيعي ما دام 

ثم أعادوا السؤال عليّ مرة ثانية فقلت لهم أنتم دولة واختطفتم عبد الكريم عبيد ومصطفى الديراين فلماذا . صراع
  .ااختطفتموهما إذاً فإذا كنتم ال تقرّون االختطاف فاطلقوا سراحهم

  
  كيف نظرت لوثيقة التعهد بالتخلي عن العنف وتأييد عملية السالم عندما عُرضت عليك؟ ■
أنا شخصياً مل تُعرض عليّ وثيقة تعهد، لكنهم كانوا يعرضون عليّ األمر عن طريق املقابالت التي جتري بيني  □

  .[....]ن اتصلوا بي وبين العديد ممّ
  [.......]  
  .جاءت العروض بأشكال خمتلفة، ومل يعرضوا عليّ أي أوراق رسمية لعلمهم املسبق أين أرفض ذلك[....]   
  [.......]  

  
  ما رأي فضيلتكم الشرعي يف هذه املسألة؟. رت فتاوى أخيراً جتيز الصلح مع إسرائيلصد ■
إن الصلح مع اليهود يعتبر جريمة يف حق من قام به، إذا قصد به شرعية االحتالل واالعتراف بحقه يف الوجود  □

عالقات املودة واحلماية أضف إىل ذلك إقامة . على أرضنا املغتصبة وبقاء الشعب الفلسطيني مشرداً خارج بالده
ولذلك يحول الصلح مع إسرائيل العرب من . للعدو الصهيوين ضد معارضيه الذين يعارضون هذا الصلح ويرفضونه

وتطبيقاً لهذا املبدأ . أعداء يطالبون بحقهم يف أرضهم إىل أصدقاء يدافعون عن هذا العدو ويحمونه من كل اعتداء
ا إذا كان الصلح بمعنى الهدنة ووقف القتال ملدة أمّ . ه الصلح مع اليهوديحرم ف أصدر األزهر يف مصر قديماً بياناً

حمددة من الزمن فقد أجاز اإلسالم إلمام املسلمين توقيع هذا الصلح وذلك إذا رأى يف العدو قوة، ويف املسلمين 
ووقف إسالمي ال يجوز ضعفاً، واحتاج إىل وقت لإلعداد والبناء وأخص هنا فلسطين بالذات ألنها أرض مقدسات 

                                                 
 الشيخ أحمد ياسين. 
 "وقد ُأجري الحديث بمساعدة من معتقلين مقربين إلى الشيخ ياسين. 23/2/1995، )لندن" (الحياة. 



  192، ص )1995 عيبر( 22، العدد 6المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية وثائق فلسطينية

 

2 
 

ألي حاكم أو رئيس أو ملك التنازل عنها كذلك ال يحق ألي جيل من األجيال التنازل عنها ألنها ملك أجيال 
  .املسلمين إىل يوم القيامة

ا الوقت الذي يجوز بقاء الهدنة فقد رأى كثير من الفقهاء أنها ال يجب أن تزيد عن عشر سنوات اقتداء أمّ  
ى الله عليه وسلم، يف صلح احلديبية، وتنتهي إذا نقض العدو أي شرط من شروطها ويصبح بفعل الرسول، صل

املسلمون يف حل منها، ألن دوام أي صلح بني على فساد مصيره الزوال، والذي يتحكم يف زمامه موازين القوى 
وتلك : ىل حين يقول، والقوي غداً ضعيف بعد غد، وصدق تعافالقوي اليوم ضعيف غداً. التي ال تثبت على حال

  .األيام نداولها بين الناس
بمعنى آخر إنهاء الصلح الفاسد يعتمد على استيقاظ األمة اإلسالمية من غفلتها، ورجوعها إىل الله   

وتمسكها بدينها وعقيدتها وشريعة ربها، حتى تكون لها القوة الروحية واملادية لتعيد احلق إىل نصابه وتزيل 
  .والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون: ين يحكمون باخللود على أرض فلسطينأوهام الواهمين الذ

غير أن ما هو مطروح اليوم ال عالقة له بالصلح املشروع وال بالهدنة املشروعة، إنه اعتراف للعدو   
عن الهدنة وجوازها  ومن هنا يبدو من العبث أن يتحدث البعض. بشرعية اغتصابه لفلسطين، وهذا ال يجوز مطلقاً

  .ألنه حديث يف غير موضعه، وهو نوع من إعطاء الشرعية للباطل
ا إذا كنتم تقصدون ما وصلت إليه قضيتنا الفلسطينية من الصلح مع اليهود مع منظمة التحرير أمّ  

إنني أقول، الفلسطينية وكذلك ما وصلت إليه األمة العربية واإلسالمية من االعتراف بإسرائيل والتصالح معها ف
مستعيناً بالله سبحانه وتعاىل، إن الطريق الذي يمكن به إسقاط وتمزيق هذه املعاهدة طريق واحد، إنه طريق 
اجلهاد لشعب فلسطين أوالً، وجهاد الشعوب اإلسالمية معنا إليمانها باإلسالم مثلنا، والذي يتحدث عن 

ية طريقاً للخالص من االحتالل واالستعمار وسيطرة احلكومات العلمانية على مقدرات البالد الديمقراطية الغرب
ملاذا؟ ألن إسرائيل والغرب أرادوا بالديمقراطية السلطة يف أيدي أعداء اإلسالم، . العربية واإلسالمية يعتبر واهماً

سالمية اخمللصة على وشك تسلّم احلكم، فإذا أحسّ الغرب وعمالؤهم من حكام العرب واملسلمين أن الطالئع اإل
ما يبقي السلطة يف أيديهم أو قاموا بانقالبات عسكرية كما حصل يف  قلبوا ظهر اجملن لها وشرعوا من القوانين

  .اجلزائر بحجة أن اإلسالميين وصلوا إىل احلكم بالقوة
  

  والسلطة الفلسطينية؟" حماس"هل هناك إمكانية للتعايش بين  ■
ممكن إذا مل تقدم السلطات على خطوات عدائية ضد احلركة اإلسالمية . يش مع السلطة ممكن وغير ممكنإن التعا □

تخدم اليهود بالدرجة األوىل وتفسح يف اجملال لقيام سلطة ديكتاتورية مثل نظام احلزب الواحد وحاربت العمليات 
ستوطنات واستعادة بقية األراضي التي التي تقوم بها كتائب القسّام برغم أنها يف مصلحتها للتخلص من امل

ا إذا كان العكس وجرت السلطة الفلسطينية منقادة حتت ضغط اليهود أمّ. راهنت عليها يف اتفاق أوسلو والقاهرة
التي عجزوا هم بجيشهم وقوتهم واعتقاالتهم والشهداء والدماء أن يقضوا عليها، وإذا فتحت  "حماس"للتخلص من 

نار على القوى اإلسالمية التي بنت اجلسور لتدخل عليها غزة وأريحا والضفة، فإنه ال يمكن السلطة الفلسطينية ال
التعايش معها ألنها ستصبح ذراعاً من أذرع اجليش اإلسرائيلي وخمابراته وسنحاربها كما نحارب اليهود وبال 

  .هوادة
  
  



  192، ص )1995 عيبر( 22، العدد 6المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية وثائق فلسطينية

 

3 
 

  وامتدادها وعملها؟" حماس"ما رأيك يف فكرة احلزب السياسي اإلسالمي وهل سيؤثر سلباً يف  ■
أعتقد أنه يجب على احلركة اإلسالمية أن ال تقف جامدة أمام املتغيرات واملستجدات من حولها لذلك عليها أن  □

ا احلديث عن احلزب السياسي فإن من غير املناسب أمّ. تتكيف مع كل جديد يحافظ على قوتها ونموها وانتشارها
ي فترة جهاد مع العدو وقيام احلزب يحتاج إىل وجود دولة مستقلة وأمن قيامه يف هذا الوقت ألن هذه الفترة ه

  .واستقرار حتى تتحول الطاقات إىل اجلانب السياسي
  [.......]  

  
توقع أن تتوسع دائرة الصراع خارج فلسطين، خصوصاً أن اإلسرائيليين حملوا إىل ذلك ويضغطون على هل ت ■

  إبعادهم؟أو " حماس"الدول األُخرى إلسكات ممثلي 
أن تتوسع دائرة الصراع أمر متوقع ألن الدارس لتاريخ احلركة الصهيونية ودولة إسرائيل يرى أنهم ينقلون  □

الصراع إىل أي بقعة يريدونها يف العامل من دون خوف من أحد، ألن حساباتهم أن خصمهم ال يستطيع الردّ وال 
أن تكون مستعدة للردّ بقوة على أي اعتداء تنفذه " حماس"يملك القوة لذلك، وعليه فإن على احلركة اإلسالمية 

إسرائيل يف اخلارج والرد دائماً يكون داخل فلسطين وهو األفضل واألجنع ألن اليهود إذا عرفوا أنهم سيدفعون 
  . [....]الثمن غالياً فسيمتنعون عن تصعيد خارجي

  [.......]  
  

  ما رأيك يف انتخابات احلكم الذاتي؟ ■
لذاتي يعتبر تطبيقاً التفاقي أوسلو والقاهرة اللذين رفضتهما احلركة اإلسالمية، وعليه فإن أي انتخابات احلكم ا □

جتري يف املناطق احملتلة إليجاد احلكم الذي ينوبون به عن إسرائيل يف إدارة املناطق احملتلة وتنفيذ تلك 
  .االتفاقات ستكون مرفوضة من جانبنا كما سبق بيانه

  
سوف تدخل إىل السلطة ومرافقها بعد فترة وقد تكون سنوات قصيرة، " حماس"ض املراقبين على أن يراهن بع ■

  فما تعقيبك؟
والتي تدعو الناس إليها وتلتزم بتنفيذها، ويوم " حماس"إن املراهنين ال يعرفون معنى العقيدة التي حتملها  □

احلكم الذاتي ثابت ال يتزعزع كما سبق وبيّناه يف  يفهم هؤالء الناس اإلسالم يغيّرون من موقفهم ألن موقفنا من
  . [....]أسئلة سابقة

  [.......]  
  

 



 

 
 

  

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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