
  
                www.palestine‐studies.org 

  
  
  

  211، ص )1994 فيرخ( 20، العدد 5المجلد  ،مجلة الدراسات الفلسطينية

 

1 
 

  

  وثائق فلسطينية
 

   يف فلسطين" اجلهاد اإلسالمي" حديث صحايف لزعيم حركة
  املوقف من حركة املقاومة اإلسالمية يف  يشرح فيه

  وقضية القدس  ،)"حماس"(فلسطين 
  وأداء السلطة الفلسطينية

  .12/8/1994غزة، 
  
  

  ؟"حماس"و" اجلهاد"ما هو سبب ما يبدو اآلن من عدم تنسيق ومشاكل بين  ■
ويف األغلب ال يحدث تنسيق، ومواقف " حماس"أخيراً، ويف بعض األنشطة السياسية، حدث تنسيق مع  □

 . انفرادية تضعف موقف القوى املعارضة اإلسالمية والوطنية" حماس"

وأسباب عدم التنسيق كثيرة منها أمراض ذاتية مثل الغرور وعدم الشعور باحلاجة إىل اآلخرين، أو لعدم 
أن بينها وبين هذه " حماس"تخاذ مواقف قد حتسب يف املستقبل لصالح األطراف الذين تشعر حركة الرغبة يف ا

 .األطراف خالفاً سياسياً أو منهجياً، لكن السبب الغالب هو الغرور يف الواقع السياسي

  
ن م" اجلهاد"هل تعتبر اليهود املدنيين جزءاً من معركتكم مع إسرائيل، وهل يمكن أن تطرح موقف  ■

  حادثة األرجنتين بعبارات أكثر وضوحاً؟
نحن نقف وقفة إنسانية مع بني البشر جميعهم ضد أي عمل عدائي ضد مدنيين، وقرارنا مواجهة العدو  □

وراء هذا احلادثة وغيرها لدعم موقف رابين يف احلرب الشرسة " موساد"يف ساحة املعركة، وال نستبعد أن يكون 
اليهودية يف أميركا الالتينية للحضور إىل ضغط على الطوائف مية، وبهدف الالتي شنها ضد احلركات اإلسال

إسرائيل، ونحن ال جند أي مبرر لقتل مدنيين، لكن هذا ال يمنع أن يسقطوا ضحايا احلرب، غير أنهم ليسوا الهدف 
 .احلقيقي للحرب، وهذا احلادث، بما أنه موجه ضد مدنيين، فأنا ال أؤيده

  
   ضرب املصالح اإلسرائيلية واألميركية؟لكنكم دعوتم إىل ■
وإسرائيل مفتوح يف كل املناطق من غزة إىل الضفة وحتى عكا ويافا " اجلهاد" الصراع بين حركة □

 .فاالحتالل مبرر شرعي للمقاومة، وليس أمامنا مناطق حمرمة ملقاومة االحتالل بما فيها منطقة احلكم الذاتي

  
ات اإلسالمية يف القدس حسب اتفاق واشنطن أخيراً ماذا يمثل بالنسبة واإلشراف األردين على املقدس ■

  ؟"اجلهاد"إىل حركة 

                                                 
 عبد اهللا الشامي. 
 "وقد أجرى الحديث محمد عالم. 13/8/1994، )لندن" (الحياة. 
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ف علينا ألن القدس تمثل عنصر حتد خطير بالنسبة إىل الشعب الفلسطيني، فقد أراد رابين االلتفا □
ك حسين ال يريد للملك حسين للحفاظ على السيادة السياسية لصالح االحتالل، فامللبإعطاء السيادة الدينية 

السلطة السياسية يف القدس كما ال يستطيع احلصول عليها، فما قام به رابين ضربة قوية ضد عرفات وطعم للملك 
 .حسين حتى يتقدم يف مسيرة التسوية، ويفتح معبر إيالت ـ العقبة

  
  طرحتم مواقف ال تتضمن اإلشارة إىل السيادة الفلسطينية الكاملة على القدس؟ ■
النقيض " اجلهاد"نعم القدس أكبر من أن تنحصر يف إطار فلسطيني أو أردين، فالقدس من وجهة نظر  □

احلقيقي لدولة إسرائيل فكل من يعترف بدولة إسرائيل ليس مؤهالً للحديث عن القدس، واملدينة فلسطينية األرض، 
 .لكننا ال ننظر إىل هذه احلدود الضيقة

  
  طنية الفلسطينية؟كيف تقومون أداء السلطة الو ■
على املستوى السياسي واالقتصادي واالجتماعي مل يحدث أي تغيير يف حياة الشعب، فالفقر  □

نبرة الكالمية ل، وأذون السفر من سلطات االحتالل أمور ما زالت قائمة، بل إن ا)املستوطنات(واالحتالل اإلسرائيلي 
هر، فهو يعلن عن شعوره باإلحباط وعن أوضاعه جميئه منذ أكثر من شيوم  للسيد عرفات تختلف اآلن عن

 .املتدهورة، وهذه هي النتيجة الطبيعية لالتفاق مع اإلسرائيليين

  
  يف ضوء واقع االتفاق الفلسطيني ـ اإلسرائيلي ما هو البديل لديكم؟ ■
لضعف، البديل احلقيقي ما زال هو بقاء الصراع مفتوحاً مع سلطات االحتالل، وإن كنا اليوم نشعر با □

 .فهذا لن يستمر إىل ما ال نهاية وسيتحول ميزان القوة لصاحلنا

  
فهل هذا عائق أمام التعايش مع " التوجه الديني للسلطة الوطنية الفلسطينية"أشرتم يف بيانات إىل  ■

  االتفاق؟
النظام السلطة الوطنية ال تستطيع أن تنسلخ من جلدها، وهو التوجه العلماين واللعب على وتر سياسات  □

العربي الرسمي، وبالتايل ماذا يتوقع أن تتبنى هذه السلطة، هل ننتظر أن تتبنى اإلسالم وهي تخضع للنظام 
حتى يكسبوا ود الغرب، وهم يظنون أنهم يفتحون بذلك أبواب ) علمانياً(األميركي؟ فالسلطة ستعلن نظاماً تغريبياً 

 .ة اإلسرائيليةبقدر االرتماء يف احلقب الدعم الذي لن يأتي إالّ

  
  املقدسية من التوزيع يف مناطق احلكم الذاتي؟" النهار"ما رأيك يف قرار منع جريدة  ■
الوطنية (هذا القرار يشير إىل روح االستبداد والفردية والتسلطية التي تتسم بها قرارات السلطة  □
 .أغلبهاالسياسية التي نختلف مع " النهار"على رغم إدراكنا لتوجهات ) الفلسطينية

  
  أال تعتقد أن هذه املرحلة تتطلب دعم املفاوض الفلسطيني على األقل من باب حتسين الشروط؟ ■
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هدفنا ليس دعم املفاوض أو إضعافه، فكل ما ينتج عن هذه املفاوضات هزيل كما نلمس، لكن دورنا  □
فادة من هذه العمليات إذا كان ا املفاوض الفلسطيني فبإمكانه االستمواصلة اجلهاد العسكري ضد االحتالل، أمّ

  .ذكياً

  



 

 
 

  

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

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


