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سيادية،  مستقلة  فلسطينية  دولة  إقامة  تأييد  عىل  ثباتها  يف  مستمرة  تزال  ال  املتحدة  والواليات 
اإلرسائيليني بني  املبارشة  املفاوضات  طريق  عن  إال  الدولة  هذه  مثل  قيام  تحقيق  يكن  ال   لكنه 

والفلسطينيني. 

نظام عب  الناشطة  القوية  باملشاركة  الشديد  التزامها  يف  مستمرة  املتحدة  الواليات  أن   كام 
األمم املتحدة. إال أن العضوية الفلسطينية يف اليونيسكو كدولة تطلق عنان قيود ترشيعية قامئة منذ 

مدة طويلة تجب الواليات املتحدة عىل االمتناع عن تقديم تبعات لليونيسكو. 

يف  القومية  املصالح  من  واسعة  طائفة  تخدم  اليونيسكو  يف  املتحدة  الواليات  مشاركة  إن 
يف  عضويتها  عىل  ستحافظ  املتحدة  الواليات  فإن  ولذا  واالتصال.  والثقافة  والعلوم  التعليم  قضايا 
املتحدة الواليات  لضامن صيانة مصالح  الكونغرس  مع  تجاهها وسنتشاور  التزامها   اليونيسكو وعىل 

ونفوذها. 
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ما هو موقف الجهاد اإلسالمي من التصعيد اإلرسائييل األخري وملاذا جاء يف هذا الوقت؟ 	•

إن التصعيد اإلرسائييل الذي طال أبناء الجهاد اإلسالمي والشعب الفلسطيني جاء يف إطار تنغيص   –
الحياة الفلسطينية، وفرحة الشعب بعودة أرساه، وجاء الستهداف الحركة يف إطار التغطية عىل 
مشاكل إرسائيل الداخلية، ومحاولة لجر املنطقة إىل حالة من التصعيد لقطع الطريق عىل الحوار 

واملصالحة واستكامل صفقة التبادل. 

قبل  عام  مختلفة  القوة  معايري  باتت  فعالً  هل  الجهاد،  قبل  من  الرد  بحجم  إرسائيل  فوجئت  	•
الحرب عام 2008؟

املقاومة  فبالتايل  واملخيامت  األقطار  كافة  يف  االحتالل  بفعل  ومشتتني  األرض  هذه  أبناء  نحن   –
القوة،  عنارص  متتلك  وأن  اإلرسائييل  االحتالل  إيذاء  قادرة عىل  تكون  وأن  تستعد  أن  حقها  من 
نفسها، تقوي  أن  عليها  الفلسطينية  الفصائل  وكل  للحركة  العسكري  الجناح  القدس   ورسايا 

والجهاد اإلسالمي بعد حرب 2008 قامت بدراسة كل اإلمكانيات وهي أفضل بكثري عام كانت 
عليه قبل الحرب ومتتلك قوة عسكرية كبرية. 

انتزاع فلسطني اعرتافاً يف اليونسكو ماذا ميثل للجهاد اإلسالمي؟ 	•

هذه  الدولية،  املحافل  كافة  يف  الفلسطينيني  متثيل  إىل  نسعى  أن  وينبغي  مناسبة  خطوة  هذه   –
الخطوة تخدم قضايا شعبنا الفلسطيني وأظهرت مدى انحياز أمريكا وأملانيا وبريطانيا إىل إرسائيل 

ووقفوها ضد القضية الفلسطينية. 
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ما رأيكم يف خيار التوجه لألمم املتحدة، وإن كان لكم تحفظات عىل ذلك ما هي؟ 	•

نؤكد عىل حق شعبنا الفلسطيني يف الحصول عىل كامل حقوقه دون انتقاص، نحن مع حق شعبنا   –
يف الحصول عىل كامل حقوقه وسنكون مع أي خطوة تدعم ذلك ولن نكون مع خطوات تنتقص 
حق الشعب. إذا أدى التوجه إىل األمم املتحدة إنجازاً نحن سنكون معه وسنواصل املشوار حتى 
املحتلة األرايض  من  ينسحب  لن  االحتالل  أن  أؤكد عىل  وهنا  الفلسطيني.  الرتاب  كامل   تحرير 
عام 67 واإلدارة األمريكية غري قادرة عىل إرغام إرسائيل عىل االنسحاب، وأمريكا أعلنت معارضتها 

لخطوة “أبو مازن” وهم يريدون إجبار الرئيس عباس عىل العودة للتفاوض. 

القوى وإن إرصار أمريكا عىل املفاوضات  وإذا عدنا إىل املفاوضات فهذا األمر محكوم مبوازين 
إرسائيل،  يخدم  أنه  ثبت  الدولتني  حل  أن  كام  لحقوقنا  الظهر  وإدارة  إلرسائيل  انحيازها  يعني 
ونحن يف حركة الجهاد سنعتب أنه يف حالة قبول دولة عىل حدود عام 67 أن علينا واجب مواصلة 

املقاومة السرتداد كامل الرتاب الوطني الفلسطيني. 

هل أنتم مع خيار حل السلطة؟ 	•

إذا كان هناك اتفاق وطني عىل حل السلطة ويحفظ حقوق شعبنا الفلسطيني نحن مع حلها   –
ولن نعارض ذلك، حتى يتحمل املجتمع الدويل مسؤولية كاملة عن شعبنا الفلسطيني... إذا كان 

هناك توافق عىل حل السلطة ليكن ذلك. 

ما دور الجهاد يف املصالحة؟ وملن تحّملون مسؤولية تعطيلها حتى هذا الوقت؟ 	•

املصالحة معطلة ألن طريف الرصاع فتح وحامس قررا تأخري إمتامها لحني ذهاب الرئيس “أبو مازن”   –
الثاين – نوفمب  لقاء ترشين  أن يكون  تأجيلها لشهر آخر ونأمل  املتحدة، واآلن جرى  األمم  إىل 
حاسامً لتطبيق اتفاق املصالحة بشكل نهايئ. والذهاب لتشكيل حكومة واحدة والدخول يف بناء 
منظمة التحرير واالتفاق عىل برنامج وطني موحد ليكون للشعب الفلسطيني مرجعية موحدة 

وبناء املنظمة من جديد. 

إن الجهاد اإلسالمي ليست طرفاً يف االنقسام وحاولت الخروج من االنقسام وقامت بدور ميادين 
يف غزة والضفة الغربية، وإن االنقسام وتداعياته شكل خطراً كبرياً عىل القضية الفلسطينية من 

خالل استغالل إرسائيل النشغال الفلسطينيني باالقتتال من أجل بناء مستوطنات يف الضفة. 

هناك من يقول إن حركة الجهاد انطوت تحت إطار حامس، ما ردك عىل هذا القول؟ 	•

يف  لوحدها  مبعركة  تقوم  كانت  الجهاد  الحال..  معطيات  مع  يستوي  وال  دقيق  غري  كالم  هذا   –
جيبة  يف  لسنا  نحن  بغزة.  االنقسام  يف  تشارك حامس  مل  وهي  غزة،  قطاع  عىل  األخري  العدوان 
حامس ولن نكون عصاً يف يد حركة فتح.. نحن يف حركة الجهاد اإلسالمي عالقتنا قوية ومحرتمة 
مع كافة التنظيامت مبا فيها فتح وحامس، نحن حركة ضد االحتالل وحريصون عىل عالقتنا مع 

الجميع.. عالقتنا مع فتح عالقة خندق ومل يحصل أي خالف صغري مع فتح يف غزة. 

هل حركة الجهاد تفكر بالدخول يف أي حكومة أو أن تشارك يف االنتخابات املقبلة؟ 	•

حتى اآلن مل يتغري يشء عىل موقف الجهاد وهو عدم املشاركة يف أي حكومة أو انتخابات مقبلة،   –
طاملا أن املرجعية السياسية كام هي صعب أن نشارك، إذا تغريت املرجعية كل يشء يدرس يف حينه. 
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هل تتعرضون ملضايقات يف الضفة وغزة؟ 	•

املضايقات وجدت بفعل االنقسام ولكن ليس عىل مستوى عاٍل ونحلها بالحوار ومستواها ليس   –
كبرياً. 

صفقة التبادل. هل الجهاد راضية عنها خاصة أن عدد أرساها املشمولني يف إطارها كان قليالً؟ 	•

أبناء  كلهم  ألنهم  املحررين،  األرسى  انتامء  عن  النظر  بغض  التبادل  صفقة  عن  راضية  الجهاد   –
الشعب الفلسطيني ونعتبهم جنوداً لهذا الوطن، وخروج أي أسري فلسطيني من سجون االحتالل 
من  األرسى  كافة  رساح  إلطالق  الجنود  من  املزيد  خطف  إىل  وندعو  لشعبنا  كبري  مكسب  هو 

معتقالت االحتالل. 

ما موقف الجهاد من الثورات العربية؟ 	•

حركة الجهاد اإلسالمي تعتب ما يدور هو مرحلة تحرير اإلنسان العريب ونحن نعيش مرحلة من   –
يف  حكوماتها  مع  القرارات  اتخاذ  يف  تشارك  أن  العربية  الشعوب  حق  ومن  والجهل،  االستبداد 
الحكم لكن أمريكا ودول النيتو يريدون فرض وصايا عىل بعض هذه الثورات. ونحن بحاجة إىل 

أن تحقق الثورات أهدافها لكن بدون وصايا أمريكية. 
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رسالة مفتوحة إىل اإلخوة يف حركة حامس

هام من الهيئة العامة للعلامء املسلمني يف سوريا

رسالة مفتوحة إىل اإلخوة يف حركة حامس

ممثلة برئيس املكتب التنفيذي األخ/ خالد مشعل

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته:

دماً  ينزف  الذي  قلب سوريا  من  والجراح  اآلالم  املفتوحة من وسط  الرسالة  بهذه  إليكم  نبعث 
ودماراً، وكّلنا أمل أن تصلكم هذه الرسالة قبل فوات األوان نطلب فيها منكم مدَّ يد العون واملساعدة 
إلخوانكم املنكوبني يف سوريا، فاللُه يعلم كم من السوريني ذرف بدل الدمع دماً عندما كنتم ُتصابون 
وُتقصفون وُتهدُم بيوُتكم وُترّمُل نساؤكم عىل يد الغدر والخيانة من أبناء القردة والخنازير بني صهيون. 
أال فبادلونا بالحزن حزناً وباألمل أملاً، وأرونا من مواقفكم ما رأيتم من مواقفنا معكم. أين الُخطب النارّية 
التي كنتم تهّزون بها أركان املنابر؟ أين املسريات التي كنتم تخرجون بها تنديداً للقتل والعدوان؟ أين 
الوحدة  أو  الفلسطيني  الدم  أجل  والصغار من  الكبار  لها  كنتم تجمعون  التي  الخطابية  املهرجانات 
الفلسطينية؟ يا إخواننا يف حامس يف غزة والضفة ويف كّل أصقاع األرض، ))وإمنا يعتب املرء عىل من 

(( كل سوري حّر يسأل ويتساءل: هل دماؤكم أغىل من دماء إخوانكم يف سوريا؟؟؟! أحبَّ


