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  رسالتان من السجن
  *من زعيم حماس

  ]مقتطفات[ **.إىل أتباعه
  

      I 
 

  بسم الله الرحمن الرحيم، احلمد لله رب العاملين والصالة والسالم على رسوله األمين"  
  وبعد،

يجب أن توضع حتت الدراسة والتحليل يف جمالس  إليكمأيها اإلخوة الكرام إن هذه األفكار التي نرسلها   
ة، حتى نخرج بقرار جماعي، يتناسب والتحديات التي تواجه حركتنا املنتصرة إن شاء الله وال بد أن الشورى للحرك

يتوافق القرار اخلارجي مع القرار الداخلي يف أن استمرارية العمل حتتاج إىل دعم اخلارج للداخل ألن الداخل 
من حيث قوة الدعوة وانتشارها سيتحمل عبء املواجهة والتضحيات الذي هو أقدر على تقييمها ومعرفتها 

  .وطاقتها العاملة واملدخرة
أكرر، ال يجوز أن ينفرد شخص أو بعض األشخاص يف قرار بصدد مستقبل ومصير حركتنا، وأي قرار   

ولقد فكرنا يف البداية أن أبعث هذه الرسالة إىل السجون . تتخذه األغلبية سيكون ملزما للجميع مهما كان هذا القرار
  ".خوفا من أن تقع يف أيد غير أمينة فيستغل اإلعالم ما جاء فيها أفكار حتت الدراسة وليست نهائية ثم توقفت
  :]كما تضمنت هذه الرسالة حوارا جرى بينه وبين عضو الكنيست اإلسرائيلي طلب الصانع، هذا نصه[  
  ما رأيك يف االتفاقية بين املنظمة وإسرائيل؟: قال"  
  .اف الشعب الفلسطينيمل حتقق آمال وأهد: قلت   
  ما هي مآخذك على االتفاقية؟: قال  
االتفاقية جتاهلت القضايا األساسية كقضية القدس واملستوطنات وحق العودة وعدم ترسيم : قلت  

احلدود، كما أن إسرائيل تعمل على أن يكون اقتصاد األراضي احملتلة خادما تابعا لالقتصاد اإلسرائيلي، وجسرا 
  .ادي إىل العامل العربي واإلسالميلتغلغلها االقتص

  أال تؤمن باحلل املرحلي؟... لكن هذه االتفاقية مرحلية واحلل النهائي مل يأت بعد: قال  
أؤمن باحلل املرحلي، ولكن ليس هنالك ما يحقق األهداف النهائية للشعب الفلسطيني يف هذه : قلت  

مي وال يملك رئيس وال جيل من األجيال التنازل عنها االتفاقية، ثم أحب أن أقول لك إن فلسطين أرض وقف إسال
  .ألنها ملك أجيال املسلمين

لكن إسرائيل يف مركز القوة، وهي تملك كل شيء، وهي التي تعطي ونحن نأخذ والشعب الفلسطيني : قال  
  .يستطيع أن يقاوميف األرض احملتلة فقير يحتاج إىل حتسين وضعه االقتصادي ليجد لقمة العيش حتى 

من أجل هذا وفضنا العملية من البداية، ألن القوي يفرض شروطه على الضعيف كما يشاء وأما : قلت  
هو الذي يقاتل ويقاوم وليس الغني، وهنا ال بد من القول إن بالنسبة إىل فقر الشعب الفلسطيني، فإن الفقير 

م إدارة احلكم الذاتي يف األراضي االتفاقية وضعت املنظمة يف وضع ال يمكنها التراجع عنه، خاصة أنها تتسل
احملتلة ثم تطالب بما هو باق من املطالب، ويف هذه احلالة إذا رفضت إسرائيل إعادة شرق القدس وإزالة 

املستوطنات وعودة الالجئين فماذا يمكن للمنظمة أن تفعل؟ هل ستتهرب من احلكم الذاتي وتعيد األرض إلسرائيل؟ 
  ارته لنفسها من دون تغيير؟أم ستبقي على وضعها الذي اخت

لقد حتدث معي أحد الوزراء ـ وال أذكر اسمه هنا ـ بخصوص اإلفراج عنك، وقلنا له إن الشيخ ال يرجم : قال  
  .حجارة وال يستطيع فعل شيء، واالنتفاضية تزداد عنفا كل يوم مع وجوده يف الشجن

ن يف خلوة مع الله، وهي أغلى أيام حياتي نحن هنا يف غاية السعادة، نحفظ القرآن ونعبد الله ونح: قلت  
 أريد أن أبقى يف السجن إىل األبد، الروحية، ولذلك أقول لوال أن السجن مكرهة ويفرق بين اإلنسان وأهله لقلت إين
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وابتسمت وقلت نحن يف فندق خمس جنوم، وذكرت أين هنا مرتاح أكثر مما كنت يف اخلارج، ألنني كنت دائم التعب 
  .اجليش واالستدعاءات املستمرة وأنا هنا مرتاح وأنتم يف تعبمن مداهمات 

  هل ستدخلون االنتخابات إذا جرت؟: قال  
هذا يتوقف على أهداف اجمللس وطريقة االنتخابات وشروطها وعندها سنقرر االشتراك أو عدمه، : قلت  

  .وقصدت بذلك أن أبقي القرار مفتوحا للقرار النهائي الذي ستتخذه حركتنا
  :هل معنى رفضكم االتفاقية أنكم ستقاومون بالعنف: قال  
نحن رفضنا االتفاقية وسنقاومها بالطرق احلضارية املمكنة ولن نسمح أبدا بالصراع الدموي يف : قلت  

  .صفوف الشعب الفلسطيني، فكفى شعبنا ما حتمله من مصائب وويالت
فإذا انسحبت إسرائيل من غزة وأريحا فهل لكنكم ال زلتم تقومون باألعمال العسكرية ضد إسرائيل، : قال  

  ستستمرون يف ذلك؟
هذا يتوقف على مدى االنسحاب اإلسرائيلي وعدمه، وتواجده يف األراضي احملتلة واحتكاكه : قلت  
  .بالسكان

  ربما يف األيام القادمة سأسافر إىل تونس فما هي الرسالة التي حتب أن تبلغها ألبي عمار؟: قال  
  ".قِ الله يف شعبك ووطنك وإن الذي ال يستطيع الزواج ال يحل له الزناات"قل له : قلت  
  هل يعني ان االتفاقية حرام؟: قال  
  .إن فلسطين أرض وقف إسالمي وال يملك رئيس أو جيل أن يتنازل عنها ألنها ملك أجيال املسلمين: قلت  
  لو طلب منك أن توقع على اتفاق مع إسرائيل ماذا تفعل؟: قال  
كن أن نوقع على اتفاق هدنة لعشر سنين أو عشرين سنة شرط أن تنسحب إسرائيل من الضفة مم: قلت  

بدون شروط وتترك للشعب الفلسطيني احلرية الكاملة يف تقرير مصيره  67والقطاع وشرق القدس إىل حدود 
  .ومستقبله
  ما رأيك أن جتلس مع عرفات؟: قال  
يف املنظمة فسيكون عرفات ولكن بعد توقيع االتفاقية  لو فكرت يف السابق باجللوس مع أي شخص: قلت  

نبقى شعبا واحدا ولعل املستقبل مع إسرائيل أصابني احلزن والغضب وال يمكن يف هذا الوقت أن أجلس معه ولكي 
  ".يغير، ثم ودعني وانصرف

  
      II  

  
  [...]بسم الله الرحمن الرحيم "  
من االنزعاج وعدم الرضا واحلزن واألمل للحال الذي وصلت له ال شك أن شعبنا الفلسطيني اليوم يف حالة   

قضيتنا الفلسطينية من هوان وإذالل وتفريط على أيدي فئة من أهلنا الذين وقّعوا االعتراف بدولة إسرائيل مسلّمين 
وا هم بأحسن األحوال أنهم اجتهدبذلك لكل ما اغتصبته من أرضنا وتراثنا ومقدساتنا وحضارتنا، وممن نعتبر

  .خطأوا وال يلزمونا بهذا اخلطأ الذي يترتب عليه مصائب وويالتفأ
  [. . . . . . .]  
إننا نؤكد اليوم أن صراعنا مع اليهود صراع حضاري تاريخي لذلك نرفض أي مساومة على شعبنا   

واملمكنة  وسنستمر يف مقاومة ما اتفقوا عليه بالوسائل احلضارية. الفلسطيني يف وطنه ومقدساته وخاصة القدس
ألنهم عرضوا شعبنا الفلسطيني يف الداخل واخلارج إىل مصير مظلم من الويالت واملصائب واستبدلوا االحتالل 

  .اإلسرائيلي الواضح املكشوف باحتالل مقنع بالرضى والقبول منهم
إن ... لميناليوم نقول إلخواننا من الفلسطينيين الذين أصبحوا يلهثون وراء املال والطعام والشراب مستس  

أصون "قضيتنا ليست قضيتنا ليست قضية ملء بطون ولكنها قضية حق وحضارة وتاريخ وصدق الشاعر إذ يقول 
نقول إنها مؤامرة لتوطين الالجئين يف البالد العربية، " ال بارك الله بعد العرض يف مال... عرضي بمايل ال أدنسه

مين فال يملك ملك وال قائد وال زعيم أن يتنازل عنها، وال نقول لهم إن فلسطين أرض وقف إسالمي ألجيال املسل
يملك من املسلمين حق بيعها أو التخلي عنها فهي أُوىل القبلتين وثالث احلرمين الشريفين، وكل من يقدم على ذلك 

  .فسوف يستحق لعنة الله واملالئكة والناس أجمعين
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و آت رغم أن كل شيء يبقى معلقا بمشيئة الله واآلن ال بد من نظرة إىل املستقبل الستكشاف بعض ما ه  
سبحانه وتعاىل ونحن يف حديثنا عن املستقبل نعتبر ذلك اجتهادا منه فإن كان خيرا فمن الله وإن كان غير ذلك 

  .فمن أنفسنا
إن املرحلة املقبلة التي تخطط لها إسرائيل هي تسليم قيادة اجملتمع الفلسطيني للمنظمة وبناء  - 1

مانية ملواجهة اإلسالم واملسلمين وتسلم السلطة احملدودة لفئة واحدة من الشعب الفلسطيني حتت أسسه على العل
شعار املنظمة الفلسطينية، وعليه فإن الشرطة الفلسطينية واملؤسسات اإلدارية إذا تم تركيزها يف يد فئة واحدة، 

إنهم يتحدثون عن . بالد العربيةمشابه تماما ملا هو قائم يف الكما هو خمطط، يعني صنع كيان فلسطيني 
الديمقراطية عند الوصول إىل بناء الشرطة واملؤسسات فيحرمون املعارضة منها، فهل حرمت إسرائيل املعارضة 

 من التواجد يف اجليش والشرطة ومؤسسات الدولة أم هو التآمر اإلسالم واملسلمين؟
ارع أميركا وإسرائيل جلمع املال له إنهم يتحدثون اليوم عن اقتصاد األراضي احملتلة الذي تتص - 2

عليه خمالفا  اثائرلتكميم األفواه عند احلديث عن األخطار املستقبلية، تماما كما يقول والد مع ولده الصغير إذا رآه 
اجلانب الثاين توطين الالجئين وإنهاء ما يسمى باخمليمات له قدم له املال والهدايا ليسكته، هذا من جانب ومن 

عبنا نكبته ووطنه، ومن جهة ثالثة بناء االقتصاد يف األراضي احملتلة شريكا وتابعا لالقتصاد ليتناسى ش
 .اإلسرائيلي إىل الشعوب العربية واإلسالمية

ويدور احلديث اليوم عن إنشاء األحزاب يف األراضي احملتلة تنفيذا للعبة الديمقراطية التي إن جاءت  - 3
إن جاءت يف مصلحة اإلسالم واملسلمين قتلوها، لذلك يحتاج الدخول يف يف مصلحتهم دعموها وحافظوا عليها، و

حاذقة تقرر الدخول فيها أو عدمها حتى تأخذ الصفة الشرعية وباسمها، أي مثل هذه اللعبة إىل استشفاف ورؤية 
 .الديمقراطية تمرر الصفقات واملؤامرات والصفقات اخليانية

إجراؤها يف األراضي ينية قضية االنتخابات املزمع ومما هو مطروح اليوم على الساحة الفلسط - 4
معارض، ولكن أرى والله أعلم أن الدخول فيها على الدخول فيها وبين احملتلة والتي يتردد اإلسالميون بين موافق 

خير من عدمه إذا كان اجمللس يملك صالحية للتشريع ألننا نعارض يف قلب املؤسسة التشريعية التي ستجعل من 
املستقبل تمثيل الشعب الفلسطيني وسن القوانين واألنظمة التي توافق هواها وانحرافها وحماربة اإلسالم  حقها يف

واملسلمين وخنق وحماربة اإلسالم واملسلمين وخنق النشاط اإلسالمي ومؤسساته ونحوه هذا من جانب، وأما يف 
 .من االنفراداآلخر فهي تؤكد على قوة الوجود اإلسالمي يف الساحة وتمنع اخلصم 

وبالرجوع إىل التاريخ املعاصر يف فترة االستقالل والتحرر العربي جند أن القوى اإلسالمية كانت   
  .السبّاقة يف القضية والبذل واالستشهاد ضد االحتالل واحملتلين كما حصل ذلك يف مصر

أن يسيطر وحده على أبناء احلركة اإلسالمية أال يتركوا اخلصم الرابض للحل االستسالمي لذا فعلى   
على كل فرد مسلم أن يأخذ مكانه وال يتركه ألحد من أهل النظام الذي سيفرض بقوة شعبنا، لذلك مقدرات ومصير 

يف الساحة يقلل واحلرية، لذا فإن تواجدنا القهر واالستكبار األميركية بقوة السالح حتت شعار الديمقراطية 
  .ع وجودها أصالاألخطار ضد احلركة اإلسالمية إنْ مل يمن

إن . االحتاللوقد قرأت تصريحا ألحد إخواننا يفتي فيه بعدم جواز االنتخابات شرعا يف ظل   
هو الذي يجب اعتباره، فكيف بدخول احلركة يف  ]هذا كله[وها مصلحة الشعب واحلركة اإلسالمية وبقاءها ونم

وز أن يكون املسلم فرّاشا يف مكتب الوزير أو ورحم الله القائل أيج: االنتخابات البلدية واجلمعيات واملؤسسات
  .جملس النواب وال يجوز أن يكون وزيرا أو عضوا يف البرملان وهو بذلك أقدر على خدمة دينه ودعوته وأمته

  
    

  
  



 

 
 

  

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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