
 
 

١٢٩٧

  

 

 
  

هدفت الدراسة إلى الكشف عن منهج الشيخ أحمد ياسين في التغيير من حيـث المفهـوم   
أوضحت الدراسة أن طموحات  ،والمقاصد والمبادئ والوسائل التي اعتمدها في برنامجه التغييري

 ،أرض فلسطين إلى إقامة الدولة اإلسالمية على ترابهاالشيخ ياسين التغييرية تتعدى مجرد تحرير 
قد تمثلت في شخصيته بشكل جلي كما أظهـرت   ،كما كشفت عن أن مقومات قائد التغيير الفاعل

أنه امتلك برنامجاً شامالً ومتكامالً لإلصالح والتغيير كان للمرأة المسلمة دور فاعـل فيـه كمـا    
التغييري وفق خطة محددة المعالم راعى فيهـا التـدرج   وقد سار الشيخ ياسين في منهجه  ،الرجل

وتفهم الظروف الخاصة التي يعيشها الشعب الفلسطيني وقد أثبتت الدراسة أن الشيخ ياسين كـان  
قائداً عملياً من خالل اهتمامه ببناء المؤسسات االجتماعية والثقافية والتعليميـة وحرصـه علـى    

  .امج واألنشطة والوسائل التي اعتمدها في عملية التغييرالتجديد والتطوير المستمر لكافة البر
  

Sheikh Ahmad Yaseen change methodology  
(concepts and practices) 

 
The study aimed at exploring Sheikh Ahmad Yaseen change 

methodology. It focuses on his concepts, aims, principles, and the means he 

used in his program of change. Results showed that Sheikh Ahmad Yaseen 

ambitions’ are beyond freeing Palestine to establishing the Islamic State on 

it. The study pointed to the characteristics of change agent which was 

obvious on his personality. The study showed that Sheikh Ahmad Yaseen 

had a comprehensive program for change and reform where both men and 

women have roles. Sheikh Ahmad Yaseen walked through his program of 

change according to a well defined plan. He took into consideration the 

special circumstances that the Palestinian people go through. The study 

showed that Sheikh Ahmad Yaseen was a practical leader as he paid 

attention towards building social, cultural, and educational organizations in 

addition to his continuous renewal of programs and activities. 
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١٢٩٨

  :مقدمة
تدفع من ينتسب إليه إلى التغيير نحو األفضل،  ،اإلسالم بطبيعته ديناميكي وطاقة متجددة

فالرسول صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه استطاعوا بهذا الدين تحويل أشتات العـرب، إلـى أمـة    
موحدة قوية قروناً طويلة ومثل اإلسالم القوة المحركة لكافة حركات التحرر في شـعوب العـالم   

ابتداء من صد هجمات الصليبيين والتتار على يد صـالح   ،اإلسالمي على مدى أربعة عشر قرناً
الدين األيوبي وسيف اإلسالم قطز ومروراً بعمر المختار في ليبيا وعبد القـادر الجزائـري فـي    

  .)١(المغرب وعز الدين القسام وأمين الحسيني في فلسطين

عنه والتضحية من أجل تحريره وطرد الغزاة ولقد جبل الناس على حب الوطن والدفاع 
شهدت البالد العربية خالل ربع القرن الماضي حركات تغييرية أقل ما يقال فيها أنهـا ال  " و ،عنه

وقد دارت هذه االتجاهـات   ،فمنها ما هو ذو طابع وطني أو قومي ومنها ما هو شيوعي ،عقائدية
  .)٢("التغييرية في حلقات مفرغة 

عليه في علم االجتماع، أن ظهور القادة والمفكـرين والمعلمـين، مـن    ومن المتعارف 
  .)٣(العوامل األساسية في إحداث تغيرات ملموسة في حياة الشعوب وواقع المجتمعات

لم يكـن قائـداً لحركـة     ،وجدير بالذكر في هذا المقام، أن الشيخ أحمد ياسين رحمه اهللا
الحقيقة كان إمامـاً لكافـة الحركـات الجهاديـة      المقاومة اإلسالمية بفلسطين فحسب، بل هو في

المعاصرة، قدم نموذجاً رائعاً ومثالً أعلى في التضحية والمقاومة واالجتهاد مـن أجـل إصـالح    
الواقع وتغييره وقد تمتع بمنزل روحية وسياسية متميزة في صفوف المقاومـة الفلسـطينية بكـل    

  .أطيافها

بيراً في حياته وأصبح باستشهاده معلماً بارزاً فريداً لقد كان الشيخ ياسين رمزاً إسالمياً ك
حيث صنع من الضعف قوة وتجذّرت مبادؤه وترسخت في قلوب تالميـذه   ،في تاريخ أمة اإلسالم

حيث استنهض الشعب الفلسطيني المستضعف الذي ال يملك من أسباب القوة ما يدفع به  ،ومريديه
  .)٤(عن نفسه شرور الصهاينة

قائداً ملهماً ومعلماً موهوباً ومربياً فاضالً وسياسياً بارعاً  ،ستاذ أحمد ياسيناأل" لقد كان 
فضمت دعوته جميع أرجاء قطـاع   ،حيث ربى جيالً وأحيا أمةً ،وداعية إلى اهللا ال يكل وال يمل

غزة وترك آثاراً طيبة في أنحاء كثيرة من فلسطين كما ترك انطباعاً حسناً عند كـل مـن رآه أو   
  .)٥("معه أو زاره في بيته عمل 
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١٢٩٩

حيث كان يقرأ ويتعلم ثم يحول ما تعلّمـه   ،ولعل السبب في ذلك أنه كرس حياته للعمل
فكان صاحب منهج واضح ومحدد المعالم فـي   )٦(وعلمه للناس إلى سلوك ممارس في واقع الحياة

الناس فكـان   وقد عاش الباحث والمس عن قرب أثر حركته ودعوته في واقع ،اإلصالح والتغيير
وقد أجريـت فـي البيئـة     ،إلجراء دراسة حول منهجه في التغيير ،ذلك سبباً في استنهاض همته

وشـمائله   ،أثرت على عرض جوانب من حياته ،بعض الكتابات قبل استشهاده وبعده ،الفلسطينية
تربية دون التعرض إلى تجربته في اإلصالح والتغيير ال سيما من قبل المتخصصين في ال ،وآثاره

حـول رجـل    ،وعلم النفس واالجتماع مما يؤكد على افتقار البيئة الفلسطينية لمثل هذه الدراسات
فضالً عن أن أثره امتد  ،ترك بصمات واضحة في تاريخ الشعب الفلسطيني على وجه الخصوص

الً فكان نموذجاً نوعياً في تاريخ الحضارة اإلسالمية ودلـي  ،إلى شعوب العالم العربي واإلسالمي
ساطعاً على حيوية هذه األمة وقدرتها على االنبعاث من جديد بما تمتلك من المقومات المتنوعـة  

لكون الشيخ رحمه اهللا لم يترك خلفه كتابات  ،ولم يكن العمل سهالً ،ومن هنا تولدت فكرة الدراسة
حـين  حيث تركز جهده في بناء الرجـال فـي    ،يمكن الرجوع إليها بسهولة وإخضاعها للدراسة

انشغل الكثيرون في الكتابة والتأليف، ومن ثم اعتمد الباحث على مصادر عديدة كان من أبرزهـا  
إجراء مقابالت مع عدد من القيادات العلمية والدعوية والسياسية التي عايشت الشيخ وتعاملت معه 

معـه مراكـز    إضافة إلى بعض الكتابات القليلة التي تم نشرها والعديد من المقابالت التي أجرتها
كما استعان الباحث بجملة من المقاالت المثبتـة عبـر    ،إعالمية وصحف ومجالت محلية وعربية

آمالً أن يوفقه اهللا لتأصيل موضوع الدراسة بما يتوافـق مـع أصـول     ،مواقع اإلنترنت المختلفة
محتسباً حتى المنهج العلمي ويليق باإلمام الشهيد أحمد ياسين رحمه اهللا الذي ظل يعمل مصابراً و

  :يمكن أن تتحدد أسئلة الدراسة فيما يلي ،آخر رمق في حياته وفي ضوء ما سبق
  ما مفهوم التغيير عند الشيخ أحمد ياسين وما مقاصده ؟ - ١
  ما أبرز مقومات قائد التغيير لدى الشيخ أحمد ياسين ؟ - ٢
  ما أهم الوسائل التي اعتمدها الشيخ ياسين في منهجه التغييري ؟ - ٣
  بادئ التي انطلق منها الشيخ ياسين في منهجه التغييري ؟ما أبرز الم - ٤
  

  :أهداف الدراسة
  :تهدف الدراسة إلى

  .تحديد مفهوم ومقاصد التغيير عند الشيخ ياسين - ١
  .الكشف عن أبرز مقومات قائد التغيير المتمثلة في الشيخ ياسين - ٢
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١٣٠٠

  .بيان أهم الوسائل التي اعتمدها الشيخ ياسين في منهجه التغييري - ٣
  .أبرز المبادئ التي انطلق منها الشيخ ياسين في منهجه التغييري توضيح - ٤

  

  :أهمية الدراسة
  :تكتسب الدراسة أهميتها من خالل ما يلي

لدى حركة المقاومة اإلسالمية التي  ،كونها محاولة للكشف عن تجربة غنية في مجال التغيير - ١
مستوى البيئة الفلسطينية ال  يتزعمها الشيخ ياسين والتي تتمتع بحضور كبير وتأثير بالغ على

  .سيما في مجال مقاومة االحتالل
الدعاة المسلمون والقيادات الفكرية والسياسية المعنية  ،يمكن أن يستفيد من نتائج هذه الدراسة - ٢

  .بتغيير واقعها نحو األفضل
باستثناء بعض الجهـود المحليـة التـي ركـزت      ،افتقار البيئة الفلسطينية لمثل هذه الدراسة - ٣

حديث عن حياة الشيخ ومناقبه وآثاره دون التعرض لمنهجه في التغيير ومعالجته بطريقـة  ال
  .علمية

  

  :حدود الدراسة
تدور هذه الدراسة حول منهج الشيخ ياسين رحمه اهللا في التغيير مـن حيـث المفهـوم    
والمبادئ والمقومات والوسائل وذلك من خالل الوقوف على أبـرز المقـابالت الصـحفية التـي     

جريت مع الشيخ وبعض الكتب والمقاالت التي كتبت عنه مع التركيز على إجراء المقابالت مـع  أ
  .أبرز الشخصيات التي عملت مع الشيخ وألمت بمنهجه في التغيير

  

  :مصطلحات الدراسة
  :تستخدم الدراسة المصطلحات التالية

قافية دون إصدار أحكـام  ويقصد به عملية إحداث تحوالت في البيئة االجتماعية والث :التغيير - ١
  .)٧(محددة حولها

جملة المفاهيم والمبـادئ والممارسـات   " ويقصد به الباحث  :منهج الشيخ ياسين في التغيير - ٢
  ."والوسائل التي استخدمها الشيخ ياسين والتزم بها في منهجه التغييري 

  

  :منهج الدراسة
ى مفاهيم ومبادئ ووسائل حيث تم الوقوف عل ،استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي

  .التغيير التي اعتمدها الشيخ ياسين في منهجه التغييري
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  :خطوات الدراسة
  :ستمر الدراسة بالخطوات التالية

  .حياة الشيخ أحمد ياسين :أوالً
  .مفهوم التغيير ومقاصده عند الشيخ أحمد ياسين :ثانياً
  .مقومات قائد التغيير لدى الشيخ أحمد ياسين :ثالثاً
  .وسائل التغيير عند الشيخ أحمد ياسين :بعاًرا

  .مبادئ التغيير لدى الشيخ أحمد ياسين :خامساً
  

  :حياة الشيخ أحمد ياسين :أوالً
  :مولده ونشأته) أ

وكانت عائلته تسكن  ،١٩٣٦ولد الشيخ أحمد ياسين في قرية الجورة الفلسطينية في عام 
كان والد الشيخ أحمـد رجـالً يحظـى     ،القرية ببيارتهم التي تقع على بعد كيلو مترين من شمال

بمعنى ) أعظوي(باحترام في قريته التي يسكن فيها وقد رقي إلى منصب أعلى من المختار سمي 
المندوب عن القرية في التجمعات أو القوى السياسية أو االجتماعية الهامة وكـان مـن الرجـال    

توفي والده وهو لم يتجـاوز الـثالث    ،ةيملك أكثر من خمسة وتسعين دونماً مزروع ،الميسورين
  .)٨(سنوات

وفي إجازة الصيف تعرض لحادث أثناء تأدية  ،١٩٤٨أنهى الشيخ تعليمه االبتدائي عام 
فمكث شهرين  ،مما أدى إلى إصابته في فقرات الرقبة والنخاع الشوكي ،بعض التمارين الرياضية

ى قدميه بصعوبة ولم يفـت ذلـك مـن    دون حراك ثم استطاع بعد التدليك والعالج أن يسير عل
  .)٩(١٩٥٤حتى واصل تعليمه اإلعدادي وأنهى دراسته الثانوية عام  ،عضده

قدم الشيخ طلباً إلى مديرية التعليم وأشار عليـه   ،بعد االنتهاء من المرحلة الثانوية بنجاح
ذلـك   فـرفض  ،البعض بأن يرضي أعضاء اللجنة الخاصة بالتوظيف بشيء من الهدايا أو المال

يا أخي وهل تتصور أنني ذاهب إلى اللجنة لكي استعطفها ال واهللا فأنا مسلم وأثـق  " قائالً ألحدهم 
  .)١٠("بأن اهللا إذا أراد لي التعيين فلن يتمكن بشر من قطع رزقي 

اجتاز الشيخ المقابلة وكان متميزاً واعترضت اللجنة علـى وضـعه الصـحي ولكـن     
بـدأ عملـه بمدرسـة الرمـال االبتدائيـة       ،على تعيينه وبالفعل المستشار الثقافي المصري أصر

  .)١١(واستطاع أن يفرض احترامه على الطلبة والمدرسين منذ بداية التحاقه بالعمل
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في قسم اللغـة اإلنجليزيـة    ،قُبل بجامعة عين شمس ،بعد التحاق الشيخ بحقل التدريس
ولكن االعتقـاالت   ،غزة ليواصل عمله وذهب إلى مصر وقدم أوراقه والتحق بالجامعة وعاد إلى

حـال دون عودتـه إلـى     ،التي حدثت لإلخوان المسلمين آنذاك والقبض على سيد قطب وإعدامه
  .)١٢(مصر مرة أخرى

  

  :ظروف عصره) ب
عاش الشيخ ياسين ظروفاً سياسية صعبة مر بهـا الشـعب الفلسـطيني علـى وجـه      

كـان يبلـغ مـن     ،١٩٤٨نكبة فلسطين عام  فحينما وقعت ،الخصوص واألمة العربية بشكل عام
فهاجرت أسرته إلى غزة كغيرهـا مـن آالف األسـر التـي طردتهـا       ،العمر اثنى عشرة عاماً
وهو في العشرين من عمـره ثـم    ١٩٥٦شهد الشيخ العدوان الثالثي عام  ،العصابات الصهيونية

لفلسطينية بما فيهـا  حيث احتلت القوات الصهيونية كل األراضي ا ١٩٦٧جاءت بعد ذلك هزيمة 
  .)١٣(قطاع غزة

فكل الرهانات على إلحاق هزيمـة   ،فالشيخ ياسين عايش وضعاً شديد االرتباك والتعقيد
عسكرية بالعدو الصهيوني من قبل  الجيوش العربية تبخّرت وكل اآلمال التي تعلّقت بكفاح بعض 

د نشطت في ظل هـذه الظـروف   وق )١٤(فساد اإلحباط الناس ،الحركات الوطنية الفلسطينية تبددت
مشاريع التوطين لالجئين الفلسطينيين وصاحبها نشاط محمـوم للشـيوعيين والقـوميين     ،األليمة

وكانت الساحة الفلسطينية شبه فارغة من اإلسالميين الذين فروا إلى دول الخليج بسبب مالحقتهم 
رجة أن المصلي كان يخفي فاجتهد هؤالء في نشر أفكارهم السامة لد ،ومطاردتهم وقطع أرزاقهم

  .)١٥(نفسه حتى ال يسخر منه زمالؤه وأبناء حيه
  

  :أخالقه وصفاته) ج
بجملة من السمات الشخصية اإليجابية التي جعلت منه قائداً وقدوة ذا  ،تمتع الشيخ ياسين

ودلت على شخصية متكاملة متوازنة تتمتع بدرجة عالية مـن الصـحة    ،تأثير كبير في اآلخرين
  :ويمكن إجمال أبرز هذه السمات فيما يلي ،ةالنفسي
التوكل على اهللا سبحانه وتعالى، واإليمان الراسخ بأن قدره نافذ فهو واثق بأن النصر على  - ١

  .)١٦(أعداء اهللا قادم ال محالة رغم المعاناة الشديدة
أنا عشـت  " البحث عن رضى اهللا عز وجل وقد تحدث عن أمنيته وغايته في الحياة قائالً  - ٢

وطاعة اهللا تتمثـل   ،أن يرضى اهللا عني ورضاه ال يكتسب إال بطاعته ،اتي أملي واحدحي
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في الجهاد من أجل إعالء كلمة اهللا في األرض وتطهيرها من الفساد الذي يقيمه أعـداء  
  .)١٧("اهللا فيها

حيث عاش الشيخ في بيت متواضع جداً ومـع مجـيء السـلطة     ،الزهد في الحياة الدنيا - ٣
لقد أحـب الشـيخ بسـطاء فلسـطين      .)١٨(يسكن في بيت ضخم فرفضعرض عليه أن 

عاش على الطعام الخشن وكان  ،وفقراءها وعاش معهم وبينهم دون أن يتميز عنهم بمتاع
  .)١٩(بإمكانه أن يأكل أشهى الطعام ويسكن أفره البيوت في أجمل األحياء وأرقى المدن

وعدم االستجابة لالستفزاز والعفو عن  التفاؤل والهدوء وعدم االنفعال وضبط النفس والحلم - ٤
حينما قام أحد الناس بشتمه  ،اآلخرين وعدم االنتصار للنفس ومن المواقف الدالة على ذلك
  .)٢٠(وحاول الشباب أن يضربوه فرفض الشيخ وحال بينهم وبينه

حينما نُقل إليه رسالة مـن   ،الشجاعة في قول الحق ورباطة الجأش وخير مثال على ذلك - ٥
مقابـل وقـف    ،بأنهم مستعدون إللزام إسرائيل بوقف اغتياالت قادة حمـاس  ،يكاناألمر

إن حياتي وحياة إخواني الجالسين ليست أغلى من حيـاة أي  : المقاومة فقال لهم رحمه اهللا
  .طفل فلسطيني

حيث كان يلبي دعواتهم ما استطاع إلى ذلك سبيالً في األفراح  ،مخالطة الناس ومجاملتهم - ٦
ما بعد المكان وكان ال يميز في ذلك بين الفقراء واألغنياء وكان إذا مر بعزاء واألتراح مه

يأمر بإيقاف السيارة ليقدم واجب التعازي حتى مع من ال يعرفهم وكـان يحـرص علـى    
زيارة بيوت األسرى والشهداء وكذلك عيادة المرضى وحكي أنه زار أحـد طالبـه مـن    

  .بسبب مرضهالفتيان في بيته لما غاب عن المدرسة 
  .)٢١(مرحاً مع إخوانه ،فقد كان الشيخ رحمه اهللا صاحب نكتة خفيف الظل ،الدعابة - ٧
وقد كان يقدم الطعام والشراب  ،الكرم والجود والعطف على الفقراء والمحتاجين واألرامل - ٨

لزواره على حسابه الخاص وعندما عرض عليه إخوانه تقديم بعض اإلعانات له من باب 
ومن الشواهد على كرمه وبـذلك أنـه    ،رفض مؤكداً لهم أن الحال ميسور ،التيسير عليه

  .)٢٢(تبرع بنصف راتبه خمسة جنيهات مساهمة في بناء مسجد الشمالي بمعسكر الشاطئ
صبوراً رغم آالمه وأمراضه التي يعاني منها، بل  ،لقد كان الشيخ ياسين ،الصبر والتحمل - ٩

ه صبره هذا إلى مواجهـة الصـعاب بقـوة    وقد دفع ،كان يصبر على اآلخرين من حوله
حيث واصل تعليمه من بداية الصف السادس االبتدائي حتى نهاية الثانوية علـى   ،وعزيمة

الرغم من تصلب يديه فكان يمسك القلم بصعوبة شديدة ولم يخشَ من مواجهـة المجتمـع   
واثقاً من نفسـه   حياء وال ضعفاً رغم االستهزاء والسخرية التي كان يجابه بها إال أنه كان
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١٣٠٤

لقد كان الشيخ رحمه اهللا خبيراً في التعايش مع األلم حتى في  ،)٢٣(ومحتسباً ذلك عند ربه
لكنه كان رمـزاً للصـبر والصـالبة     ،زنزانته حيث مورس في حقه أشد أساليب التعذيب

فما وهنت له عزيمة وال النت له قناة فظل شامخاً ساخراً من جالديه مسـتعلياً   ،والجسارة
  .)٢٤(على الطواغيت رغم ضعف جسده وقلة حيلته

تور عبد العزيز الرنتيسي بقولـه  النشاط والهمة العالية وقد عبر عن ذلك رفيق دربه الدك -١٠
يعمل بطاقة عشرة مـن الرجـال وال يشـعر     ،ومن عجيب خصاله أنه أنشط من عرفت"

د حفظه عن ظهر بالملل وال بالتعب وهو الرجل القرآني يحمل القرآن في حنايا صدره وق
وبرز نشاط الشـيخ   .)٢٥("قلب في زنزانته بينما كنت رفيقه فهو رجل بأمة وأمة في رجل 

بشكل واضح من خالل إطالعه على العديد من التفاسير والسـير والتـاريخ اإلسـالمي    
ومن الطبيعي أن يتصف الشيخ ياسين، بهذه الهمـة   ،)٢٦(وأصول الفقه وكتب اللغة العربية

اهللا عز وجل ال يصطفي إلحياء أمته أشخاصاً من ذوي الهمم الوضـيعة وإنمـا   ف ،العالية
يختار أناساً جديرين بحمل ميراث النبوة يصنعون على عينه جلت حكمته لتصلح بهم األمة 

  .)٧(كلها
  

  :التحاقه بجماعة اإلخوان المسلمين) د
قـد تفتحـت    ،في أوائل الخمسينات وخصوصاً في قطاع غـزة  ،كان الشباب الفلسطيني

أعينهم على الحركة اإلسالمية بسبب االنفتاح على مصر واالتصال بالدعاة عن طريـق طـالب   
  .)٢٨(الجامعات والزيارات الشخصية من الوعاظ والعلماء وكان من بينهم الشيخ أحمد ياسين

حركة فكرية سياسية إخوانية وكان يتـردد   ،فالشيخ ياسين عايش في سني حياته األولى
حيث كان للحركة  ،لحضور الدروس التي تُلقيها وفود اإلخوان المسلمين) أبو خضرة( على مسجد

إلى الحركـة   ،جذبت الشباب فلفتت هذه األنشطة انتباه الشيخ ياسين ،برامج تربوية ثقافية رياضية
  .)٢٩(١٩٥٥فاقتنع بها وانتمى إليها عام 

بـادر   ،١٩٦٧عامـة   وحلول نكسة ،بعد تعرض رموز الحركة للمالحقة واالعتقاالت
فجلس معهـم   ،الشيخ إلى دعوة حوالي عشرة من إخوانه الذين عرفهم من القطاع والضفة الغربية

واتفقوا على استئناف نشاطهم الدعوي وقد اختير رئيساً للهيئة اإلدارية لجماعة اإلخوان المسلمين 
  .)٣٠(في السنة نفسها
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١٣٠٥

  :محنته واستشهاده) هـ
حينمـا   ،١٩٥٢كان أولهـا عـام    ،حافلة بالمحن واالبتالءات ،كانت حياة الشيخ ياسين

اعتقلتـه المخـابرات    ١٩٦٥أصيب بكسر في فقرات العنق وهو يؤدي تمارين رياضية وفي عام 
المصرية ضمن حملة االعتقاالت لإلخوان المسلمين وعاني الشيخ من الشلل التام والتهـاب فـي   

العين اليمنى نتيجة التعذيب في سـجون االحـتالل    األذن وحساسية في الرئتين وفقدان البصر في
بتهمة حيازة أسلحة وتشكيل تنظيم عسكري والتحريض على إزالة الدولة  ١٩٨٣حيث اعتقل عام 

في إطار عملية تبادل لألسرى بين سـلطات االحـتالل والجبهـة     ١٩٨٥أفرج عنه عام  ،العبرية
عدد من أبناء حركة المقاومة اإلسـالمية   مع ،١٩٨٩ُأعتقل بعدها عام  ،الشعبية لتحرير فلسطين
بموجـب صـفقة    ،١٩٩٧أفرج عنه في عام  ،بالسجن مدى الحياة ١٩٩١حماس وحكم عليه عام 

بين الحكومة األردنية والدولة العبرية بعد محاولة اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة 
  .)٣١(اإلسالمية خالد مشعل أثناء تواجده بعمان

برفقـة   ٦/٩/٢٠٠٣بتـاريخ   ،لطات االحتالل الصهيونية اغتيال الشيخ ياسينحاولت س
حينما استهدفت بصـاروخ مبنـى سـكني كانـا      ،الشيخ إسماعيل هنية القيادي في حركة حماس

  .)٣٢(متواجدين فيه
خرج الشيخ من مسجد المجمع اإلسالمي بعد أن  ٢٢/٣/٢٠٠٤في فجر االثنين الموافق 

هد صالة الفجر في جماعة متوجهاً نحو بيته وقد دعا ربه أن يرزقه الشـهادة  بات فيه قائماً هللا وش
فإذا بثالث صواريخ تستهدفه وهو في الطريق إلى بيته فعم الغضب وعلـت أصـوات    ،في سبيله

وقد خرج إلى شوارع غزة آالف الفلسطينيين الـذي فجعـوا    ،المساجد تنعى الشيخ القائد المجاهد
ديد من الدول العربية رسمياً هذه الجريمة النكراء وعم الغضـب العـارم   أدانت الع ،بسماع الخبر

الوطن العربي واإلسالمي حيث عبرت الجماهير من خالل المظاهرات عـن اسـتنكارها لهـذه    
  .)٣٣(الجريمة

  

  :مفهوم التغيير ومقاصده عند الشيخ أحمد ياسين :ثانياً
الخصوم قبل األنظار حيث تخطّـت   أقر به ،المنجز التغييري للشيخ الشهيد أحمد ياسين

ولقـد أحـرز    )٣٤(تجلّياته وتأثيراته الحالة الفلسطينية والحدود اإلقليمية إلى أجواء الفضاء العالمي
الشيخ رحمه اهللا نجاحاً ملحوظاً في إعادة بناء حركة اإلخوان المسلمين في فلسطين ثم أعد العـدة  

فانتصر على حالـة الضـعف ونهـض مـن     بعد ذلك للنهوض من جديد لصالح قضيته وشعبه 
  .)٣٥(جديد
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١٣٠٦

ومن الجدير ذكره في هذا المقام، أن هناك فرقاً بين المنهجين اإلصالحي والتغييـري،  
فالمنهج اإلصالحي يسعى إلى إصالح الواقع وتجميله وتحسينه وترميمه دون اللجوء إلى تغييـر  

بصـورة جذريـة وال تعـارض وال     فهو يستهدف تغيير الواقع ،أما المنهج التغييري ،جذري فيه
إذ إن التغيير الجذري يبدأ من خالل تسخير كل وسائل اإلصالح المتاحـة   ،تناقض بين المنهجين

  .)٣٦(مقومات تخدم المشروع التغييري ،لبلوغ المقاصد وبالتالي فإن مقومات اإلصالح وآلياته

المية على كامل التـراب  يتمثل في إقامة دولة إس ،والتغيير الذي يسعى إليه الشيخ ياسين
ويعكس هذا المقصـد   )٣٧(يعيش فيها العرب واليهود والمسيحيون تحت قيادة المسلمين ،الفلسطيني

الذي يؤكد على إمكانية التعايش مع غير المسلمين فـي إطـار القـيم     ،روح التسامح في اإلسالم
بد إذن من تحرير فلسطين فال  ،اإلسالمية التي ترعى حقوق اآلخرين وتقوم على اإلخاء اإلنساني

المسلوبة من الغاصب المحتل ولذلك أكد الشيخ على أن حماس من حقها كحركة جهادية أن تعمل 
على تحرير أرضها ووطنها وتدافع عن نفسها أمام عدو غاصب اجتث شعبها وأحل محله شـعباً  

  .)٣٨(آخر وشرد الشعب الفلسطيني إلى خارج داره ووطنه

قد تحرف مسارها وتنأى بهـا   ،مقاومة من االنشغال بأمور أخرىويحذر الشيخ حركة ال
نحن نريد تحرير أرضنا ووطننا هذا هو هدفنا لذلك نحن  :ويؤكد ذلك بقوله ،عن غايتها المقصودة

وال نضع أنفسنا بديالً عنهـا وال نقبـل أن نكـون بـديالً      ،ال ننازع السلطة سياسياً أو غير ذلك
  .)٣٩(عنها

عن طموحاته التغييرية يبدو منطقياً وحكيماً فيما يطـرح،   ،يخ ياسينوحينما يتحدث الش
ولعل ذلك يتضح من خالل إشارته إلى أن حماس ليست مسئولة عن بناء اقتصاد قوي فـي ظـل   

االجتماعيـة   ،في جميـع مجـاالت الحيـاة    ،احتالل يمارس االغتيال في حق الشعب الفلسطيني
وحينما يزول االحتالل يتم البناء ويتحقق الرخـاء   ،ة نموويعيق أي عملي ،والسياسية واالقتصادية
وبناء عليه فإن الحركة ينصب جهدها في المحافظة على القضية الفلسطينية  ،في ظل دولة مستقلة

وال ينبغـي أن تنشـغل    ،من التصفية واالنهيار ورفع الظلم عن شعبنا وهذا هو الدور الكلي لهـا 
  .)٤٠(بالجزئيات

ويؤكـد علـى أن ضـعف األمـة      ،ن واقع األمة المسلمة المريرويشخص الشيخ ياسي
بسبب ابتعادها عن منهاج اهللا واختيارهـا طريقـاً    ،وتراجعها أضاع األخالق واألوطان والكرامة

آخر ومن ثم لحقت بها الهزائم ونزلت فوقها المصائب وتملك قرارها أحط الخالئـق ومـا مـن    
ما لم يتسلم الراية نفر من هذه األمـة   ،سنظل على حالنا خالص إال بالعودة إلى منهاج اهللا وبدونه
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١٣٠٧

وهذا الفهم ينسجم مع سـنة اهللا   ،)٤١(حركة وتنظيماً ثقافة وجهاداً ،يلتزم باإلسالم منهجهاً وسلوكاً
في اإلنسان فهو صانع التغيير في الحياة فإبراز دوره فـي التغييـر بدرجـة كافيـة غـدا مـن       

بية اإلسالمية جعلت اإلنسان مدار الحركة الحضـارية وأوكلـت   الضرورات الملحة ذلك أن المذه
إليه فعل البناء والتغيير لتحقيق الخالفة على األرض وإدارة الصراع فوقهـا مـن خـالل عقلـه     

  .)٤٢(المدرك وشعوره وطاقاته التي زوده اهللا بها
ولـذا   وينظر الشيخ ياسين إلى االحتالل على أنه أساس الفساد في المجتمع الفلسـطيني 

فالشـيخ   ،)٤٣(أولى اهتماماً بالغاً بإصالح العادات والتقاليد وأنماط السلوك المنحرف في المجتمـع 
ياسين كان يسعى من خالل برنامجه العملي إلى إحداث تغير في واقع النـاس ومنظومـة القـيم    

ليم اإلسـالم  بحيث تصبح إسالمية متوافقة مع تعـا  ،والعادات والتقاليد والمفاهيم التي يدينون بها
مع طبيعة التغيير  ،وينسجم هذا التوجه عند الشيخ ياسين ،)٤٤(وأحكامه المستمدة من الكتاب والسنة

وإنما هو تغييـر شـامل    ،فهو ليس مجرد تغيير في جانب من جوانب الحياة اإلنسانية ،اإلسالمي
ال بد لذلك من  وكامل ال يمكن تحقيقه بطرق مصطنعة مرتجلة وال بمغامرات عسكرية خاطفة بل

عوامل ومقومات يتحقق بها تغيير األسس الفكرية والنفسية والتنظيمية التي يقـوم عليهـا بنـاء    
  .)٤٥(المجتمع

وكان الشيخ ياسين وهو يتطلع إلى مستقبل وغد جديد يدرك واقعه المعـاش ويراعـي   
ياسية األخرى التي من كما كان يتفهم واقع السلطة والفصائل الس ،حدود إمكانياته المادية والبشرية

فيحاول إقناع المتردد وتعليم الجاهل ويصبر على المعانـد وينظـر إلـى واقـع العـرب       ،حوله
إذ يعتبره غير مؤهل للقيام بدوره الفاعـل فـي تحريـر فلسـطين      ،والمسلمين بدقة وموضوعية

ض وقـف  بعدم التنازل أو التخلي عنها فهـي أر  –على األقل  –المغصوبة ولذا طالب األنظمة 
  .)٤٦(إسالمي ال يجوز التنازل عن شبرٍ منها وإن كنّا ال نملك اآلن القوة الالزمة لتحريرها

فالشعوب لن تبقى ضعيفة  ،فالشيخ ياسين يعتقد بأن المسلمين سيستعيدون قوتهم من جديد
عنـدما   ،فالضعيف يمكن أن يتغير ويصبح قوياً ويضرب من التاريخ مثاالً على ذلـك  ،إلى األبد

حتل الصليبيون أرض المسلمين ثم جاء صالح الدين األيوبي فحرر المقدسات واألوطان، واألمة ا
اليوم قادرة على أن تعيد لنفسها القوة ألن لديها الموقع الجغرافي واإلمكانات البشرية واالقتصادية 

  .)٤٧(وما تحتاجه هو تغيير النفوس والعزيمة الصادقة
ت على الظلم والفساد واالغتصاب فـإن هـذا ال يـدوم    وإذا كانت دولة إسرائيل قد قام

فاإلنسان يبدأ طفالً ثم مراهقـاً   ،إذ القوة في العالم كله ال تدوم ألحد ،ومصيره إلى الدمار والزوال
  .)٤٨(باالندثارهكذا الدول تبدأ وتنتهي  ،فشاباً ثم كهالً فشيخاً
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١٣٠٨

لقد كان اليهود تحـت  "  :قولهويسوق الشيخ ياسين مثاالً آخر من التاريخ ليؤكد فكرته ب
كانوا قادرين على مغـادرة أرض مصـر    –مع ذلك  –حكم فرعون ال حول لهم وال قوة ولكنّهم 

بدون طائرات وتم لهم ذلك بمساعدة الرب ونحن كمسلمين أيضاً نؤمن باهللا ونعتقد بأنه سـيمنحنا  
الذين يعيشون هللا ويتبعـون   وإن الزمن يعمل لصالح المؤمنين أولئك ،القوة للتخلّص من االحتالل

  .)٤٩("نهجه 
ويتوقع حدوث ذلـك بعـد    ،فالشيخ ياسين يؤمن بأن زوال دولة إسرائيل قادم ال محالة

أربعين عاماً تقريباً وهذا ما توصل إليه من خالل استقراء آيات القرآن الكريم وربطها باألحـداث  
قدسة واألمة اإلسالمية تهاوت أمـام  فاليهود حرموا أربعين سنة من دخول األرض الم ،التاريخية

الحروب الصليبية أربعين عاماً وبعد أربعين عاماً قاومـت وانتصـرت والفلسـطينيون طـردوا     
وبعد أربعين عاماً، انتفض الشعب الفلسطيني وتغيرت المـوازين   ١٩٤٨وهجروا من بالدها عام 

  .)٥٠(اهللا وبعد أربعين سنة أخرى سيكون الزوال لدولة الكيان العبري بمشيئة

وعـد اللَّـه الَّـذين آمنـوا     [ :بانتصار الحق وهزيمة الباطل قوله تعالى ،ومن المبشرات القرآنية
 نــن ــبلهِم ولَيمكِّ ــذين مــن قَ ــتَخْلَف الَّ ــا اس ضِ كَمــي األَرم فهفَنــتَخْل سلَي اتحــال ــوا الص ــنكُم وعملُ مــذ ــم ديــنهم الَّ لَه  ــم تَضَــى لَهي ار

فَأُو كذَل دعب ن كَفَرمئًا ويبِي ش رِكُونشي ال يونَندبعا ينأَم هِمفوخ دعن بم مهلَندبلَيـقُون  والْفَاس ـمه ك٥٥ :الشورى( ]لَئ (
هـا حتـى   وأخبر المعصوم صلى اهللا عليه وسلم، عن ثبات الطائفة المؤمنة على الحـق وظهور 

ال تزال طائفة من أمتـي علـى   " حيث جاء في الهدي النبوي  ،يتحقق النصر والتمكين للمسلمين
الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين ال يضرهم من خالفهم إال ما أصابهم من ألواء حتى يأتيهم أمر اهللا 

  .)٥١("ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس : يا رسول اهللا وأين هم قال :وهم كذلك قالوا
  

  :مقومات قائد التغيير لدى الشيخ أحمد ياسين :ثالثاً

ولكونها متعلقـة بقضـية    ،تعد القيادة فناً صعباً الرتباطها بالقدرات الشخصية من جانب
ومن هنا كان ال بد من توافر جملة من المقومات لدى قائد التغيير ومـن   ،التغيير من جانب آخر

الموضوع وفي ضوء اللقاءات التي أجراها الباحث مع خالل اإلطالع على األدبيات الخاصة بهذا 
أمكن تحديد أبـرز   ،العديد من الشخصيات االعتبارية التي كان لها صلة بالشيخ ياسين رحمه اهللا

  :مقومات قائد التغيير التي تجسدت في شخصه وجعلت منه قائداً متميزاً على النحو التالي
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١٣٠٩

  :امتالك روح المبادرة واإلقدام) أ
  .)٥٢(امتالك القدرة على المبادرة في الفكر والعمل ،ومات القيادة المؤثرة والفاعلةفمن مق

 ،ولقد ضرب الشيخ ياسين مثالً رائعاً في المبادرة واإلقدام على مستوى الفكر والممارسة
 –دون علم قيـادات اإلخـوان    -حيث بادر بمفرده  ،رغم ضعف جسده إال أن همته كانت عالية

 ،والتربوي في أوساط الشباب من خالل حلقات القرآن الكريم بمعسكر الشـاطئ بالنشاط الدعوي 
وقد بادر الشيخ إلى إنشـاء   .)٥٣(بعد أن تعرضت الحركة للمالحقة على أيدي المخابرات المصرية

وشكل لها لجنة لحث الناس على التبرع بالكتب وقـد   ،م١٩٦٩أول مكتبة في مسجد العباس عام 
  .)٥٤(الً عن مكتبة مركز الثقافة والنور بغزةكانت هذه المكتبة بدي

ومن الشواهد على مبادرات الشيخ ياسين رحمه اهللا، أنه جمع النساء في مسجد العبـاس  
أنترك بناتنا  :في أواخر الستينيات وشجع تلميذه الشيخ أحمد بحر على إعطاءهن درساً وكان يقول

ر أحمد بحر أن الشـيخ ذهـب إلـى أم الفحـم     ويذكر الدكتو ،ونساءنا للعلمانيين ليخربوا عقولهم
  .)٥٥(فأسرع إلى نقل التجربة إلى غزة في أوائل السبعينيات ،وحضر عرساً إسالمياً فأعجب به

  :الصالبة واإلصرار) ب
قائداً صلباً لديه إصرار عجيب على المواقف المشرفة دون خوف  ،لقد كان الشيخ ياسين

ديه لكل مظاهر الميوعة التـي تتنـاقض مـع تعـاليم     أو وهن ويبدو ذلك واضحاً من خالل تص
على إقامة احتفـال   –إذبان الحكم المصري لقطاع غزة  –فحينما عزمت مديرية التعليم  ،اإلسالم

تم اختيار أربع فتيات من جيران الشيخ للمشاركة في الرقص أثناء االحتفـال فلـم    ،بأعياد النصر
م على عدم الموافقة فتجاوب معـه اآلبـاء ومنعـوا    يرق له ذلك فاتصل بأولياء األمور وحرضه

بناتهن فأصدر مدير التعليم قراراً بفصلهن فقام الشيخ وأولياء أمور الطالبات باالتصـال بمسـاعد   
احتجاجـاً   ،الحاكم العسكري المصري وهددوه بأن مخيم الشاطئ على موعد مع مظاهرة كبـرى 

فقام مدير التعليم بعدها بإعادة الطالبات إلى  ،كم العامعلى هذا القرار التعسفي فرفع األمر إلى الحا
  .)٥٦(المدرسة

 ،وفي بداية الثمانينيات وقعت بعض المشكالت واألحداث في مسجد اإلمام الشافعي بغزة
لـيس   :على أثرها وجه الحاكم العسكري اليهودي تهديداً للشيخ فكان رده قوياً حيث خاطبه قـائالً 

و التدخل في أمور المساجد وعليكم أن تمنعوا جنودكم من االعتداء على للجيش الحق في الدخول أ
  .)٥٧(بيوت اهللا فاألوقاف أوقاف المسلمين والمساجد هللا وال شأن لكم بها
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١٣١٠

بل كان كذلك فـي   ،ولم يكن إصرار الشيخ في مجال اإلصالح والتغيير السلمي فحسب
نحن أمام صراع طويل ومريـر مـع    :همحيث خاطب إخوانه المجاهدين قائالً ل ،ميدان المقاومة

عدوٍ يمتلك كافة وسائل القوة وهذا الصراع يحتاج إلى مزيد من التكاتف واالستمرار في المقاومة 
ألن االستسالم يعني الهزيمة والرجوع إلى نقطة الصفر وهو جريمة  ،والجهاد حتى يتحقق النصر

  .)٥٨(في حق دماء الشهداء والجرحى والمعتقلين
  :م وعدم الترددالحز) ج

ال يستطيع تسيير العمل أو ضبط األمور ووضعها في  ،فالقائد الذي ال يتحلى بهذه الصفة
  .)٥٩(نصابها

فعلى الرغم من بساطة الشيخ ورفقه ولينه، إال أنه كان حازماً غير متردد، فيما يتخذ من 
يقـول   ،رٍ ما بعد إقرارهوحينما يأتيه بعضهم أحياناً ليراجعوا في أم ،قرارات بعد مشاورة إخوانه

إال إذا رأى مع إخوانه أمراً آخر، فالحزم  ،انتهى األمر وأعطينا التعليمات وال مجال للتراجع: لهم
ولم يكن حزم الشيخ علـى مسـتوى    )٦٠(كان ظاهراً عنده في العمل الدعوي والسياسي والجهادي

يتجاهلوا القرارات أو يتباطئوا في أخذ القرار فحسب، بل كان يتعداه إلى عدم السماح إلخوانه بأن 
  .)٦١(تنفيذها وقد كان يصدر التوجيهات والتكليفات المتعلقة بها ويقوم بمتابعتها بجدية

إلى أن الشيخ رغم ضعفه الجسدي وشخصيته الهادئة، إال ) حسن شمعة(ويشير األستاذ 
سبعينيات بأن اليسار، فكر أنه كان حازماً كالسيف، ومن األمثلة على ذلك أنه لما علم في أواسط ال

إن هذا لن نسمح به، فلن نقبل بـأن ينطلقـوا مـن    : في االنطالق للعمل من المسجد الكبير، قال
  .)٦٢(مواقعنا

أعاقت السلطة الفلسطينية فتحها بمنع  ،وحينما أنشأ الشيخ رحمه اهللا مدرسة األرقم للبنين
للشيخ بأن يسجل الطالب بتـاريخ   –ة مشافه –ثم سمحت  ،التراخيص والكتب والكثير من األمور

مما يعني إعاقة العمل، فمـا   ،بعد أن أخذت المدارس كفايتها من الطالب والمعلمين ٨/٨/٢٠٠٠
كان من الشيخ إال أن اتخذ قراراً بتسجيل الطالب دون تردد وأجرى امتحاناً لتعيـين المدرسـين   

فمنعت السلطة  ،باكورة مدرسة األرقمطالباً كانوا  ٢٥٦تسجيل  –ثالثة أسابيع  –واستطاع خالل 
فقام بتوفير الكتب بمبادرة فردية حتى تمكن الطـالب مـن السـير فـي      ،إرسال الكتب للمدرسة

  .)٦٣(دراستهم
  :حسن التخاطب واالتصال مع اآلخرين) د
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١٣١١

فوجـود نظـام    ،عملية االتصال إحدى العناصر األساسية في التفاعل اإلنسـاني "تعد 
شكالت كما يسهل وضـع حـل   سهل على األفراد القيام بتحليل المواقف والماتصال سليم وفعال ي

  .)٦٤("مناسب لها

أثر في انشراح الصدر وتقبل الحديث  ،وما من شك في أن ألسلوب اللين والكلمة الطيبة
كما أن بساطة األسلوب وبعده عن الغموض والتعقيد يجعل النفوس تتفاعل معه وتستفيد منه وقـد  

جل نبيه صلى اهللا عليه وسلم إلى حسن الخطاب وحذره من الشدة من خالل قولـه  وجه اهللا عز و
  .)١٥٩: آل عمران( ]فَبِما رحمة من اللّه لنت لَهم ولَو كُنت فَظا غَليظَ الْقَلْبِ الَنفَضُّواْ من حولك[ :تعالى

والتـأثير   ،مع اآلخـرين  حسن الخطاب والقدرة على االتصال ،ولقد وهب الشيخ ياسين
وكان يتحدث مع كل مسـتوى بمـا يناسـبه     ،فيهم فكانت عباراته قليلة ولكنها غزيرة في معانيها

  .)٦٥(ويستمع أوالً لمن حوله ثم يقول رأيه دون أن يحتكر الحديث

فكـان   ،بأنه دائم التواصل مع جميع شـرائح المجتمـع   ،وعرف عن الشيخ رحمه اهللا
واألتراح وكان يجذب الناس بحسن خطابه ورقة ألفاظه وميله إلى الدعابـة  يشاركهم في األفراح 

  .)٦٦(والمزاح مع الزائرين مع التزام الصدق واألدب في الكالم

كمـا ذكـر    –ومن مقومات حسن الخطاب واالتصال مع اآلخرين لدى الشيخ ياسـين  
إذا جلس مع مجموعة من و ،أنه كان يحفظ أسماء من يقابلهم ويتعرف إليهم –األستاذ حسن شمعة 

  .)٦٧(أخذ يوزع نظراته إليهم دون إهمال أحد منهم بل كان يعير الجميع اهتمامه ،األفراد

دور كبير في التأثير علـى النـاس    ،وكان لحسن خطاب الشيخ ياسين وقوته ومصداقيته
حينمـا   وكسب تأييدهم وتوجيه سلوكهم الفاعل بما يخدم المصلحة العامة، وقد بدا ذلك واضـحاً، 

فحرضهم على القيام بمسيرة إلى معسكر الشاطئ  ١٩٧٥عام  ،خطب في الناس في مسجد العباس
مما نبه سلطات االحتالل آنذاك إلى خطورتـه وقدرتـه علـى تحريـك      ،لفك الطوق من حوله

  .)٦٨(الجماهير
  :القدرة على اإلقناع) هـ

ممـا   ،ه وكسب تأييدهم لهـا القدرة على إقناع اآلخرين بأفكار ،من مقومات قائد التغيير
والشيخ ياسين امتلك القدرة على إقنـاع   ،)٦٩(يسهل بعد ذلك عملية توجيههم نحو األهداف المحددة

اآلخرين وكان لديه قوة في المنطق ودرجة عالية من الهيبة والوقار وسعة الصدر مما جعله قادراً 
  .)٧٠(على إقناع من حوله دون حاجة إلى جداٍل طويل أو كالم كثير
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١٣١٢

انطالقه فـي   ،قدرة كبيرة على إقناع اآلخرين ،ومن العوامل التي أكسبت الشيخ ياسين
  .)٧١(حديثه من القرآن الكريم وتركيزه على أوجه االتفاق مع من يحاورهم والتزامه بآداب الحوار

يذهبون  ،إلى أن األخوة حينما كانوا يحتارون في أمرٍ ما) إسماعيل هنية(ويشير األستاذ 
فيعرضون عليه أمرهم فيستمع إليهم ثم يدلي برأيه فيخرجون وقـد ذهبـت حيـرتهم     ،الشيخ إلى

واطمأنت نفوسهم لهيبته وكالمه ووقارة عبارته وكان الشيخ ياسين يسترشد أثناء حديثه بالسـيرة  
يأتون للشيخ  ،ووقائعها في األحداث المشابهة فيقنع الذي أمامه وكان األخوة ممن يكتبون المقاالت

  .)٧٢(فيقتنعون بكالمه ويطمئنون إليه ،فيقول ألحدهم هذه تصلح وهذه ال تصلح ،قبل نشرها
  :سرعة البديهة والتصرف بحكمة) و

  أمر اهللا عز وجل نبيه صلى اهللا عليه وسلم بالتزام الحكمة فـي دعوتـه للنـاس كمـا     
فالتصرف بحكمـة   ،)١٢٥ :النمل( ]وعظَة الْحسـنة ادع إِلى سبِيلِ ربك بِالْحكْمة والْم[ :جاء في قوله تعالى

نعمة ومنة من اهللا عز وجل يمنحها لمن شاء من عباده المؤمنين وعبر ذلك قوله عز وجـل فـي   
ويشـير   ،)٢٠ :ص( ]وشـددنَا ملْكَـه وآتَينـاه الْحكْمـةَ وفَصـلَ الْخطَـابِ      [ :حق نبيـه داود عليـه السـالم   

  .)٧٣(ضرورة توافر سرعة البديهة وحسن التصرف لدى قادة التغييرإلى ) الحمادي(

بسرعة البديهة والحكمة في التعامل مع القضـايا المتنوعـة    ،ولقد اتصف الشيخ ياسين
  .)٧٤(وكان يوجه إخوانه إلى التصرف السليم بما يتناسب مع الموقف الذي هم بصدده

الصعوبات وعـالج المشـكالت    على أداء الشيخ في مواجهة ،وقد انعكست هذه السمة
يتمالك أعصابه ويستمع إلى حيثياتها بهـدوء ويقلـب    ،وكان إذا ما عرضت عليه مشكلة ،العديدة

  .)٧٥(األمور في ذهنه ومن ثم يقترح العالج المناسب لها

وقد كان الناس يجدون عند الشيخ للمصاعب والمشكالت حلوالً مقبولة على الرغم مـن  
فمنها ما هو متعلق بالحركة ومنها ما هو خاص بعامة النـاس وكـان    ،كثرتها وتنوع مصادرها

الشيخ ياسين صبوراً في مواجهة المحن والصعوبات التي تعرض لها وهو يقابلها بنفس راضـية  
  .)٧٦(ويحتسب ذلك عند اهللا سبحانه وتعالى مما جعله قدوة في هذا المجال

  :مارهاالقدرة على اكتشاف إمكانات اآلخرين وحسن استث) ز
القدرة على اكتشاف قدرات وإمكانات معاونيه ومـن ثـم    ،إن أبرز مقومات قائد التغيير

  .)٧٧(االستفادة منها وحسن توجيهها
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١٣١٣

كلما تهيأت له حوافز تدفعه نحو اكتشاف ملكات اإلبـداع   ،ومن المعروف أن اإلنسان
نتاج متميز نافع وقد أحس بدماء تسري في عروقه وتظافرت جهوده في إ ،التي تربض في داخله

استطاع الشيخ ياسين بحكمة المجرب أن ينقب عن مواقع السمو ويستخرج كنـوزاً مـن العمـل    
نصح إخوانه بأال يحقروا أنفسهم ألن بيد كل واحد منهم سالحاً  ،والتضحية والبناء وكان من عادته

غيره ما لم يكن هو أضعف  يمتلكه قد يكون مختلفاً عن كل سالح وأن لكل واحد دوراً قد ال يجيده
فاألدباء والمثقفون ورجال اإلعالم والتربيـة والخطبـاء كـل     ،)٧٨(نفسه بإضعاف عزيمته وهمته

  .)٧٩(أولئك مطالبون بالقيام بدورهم وتأدية واجبهم لمواجهة الغزوة الصهيونية

وتقدر  هي تلك التي تحتضن كل الطاقات وتسخّر كل اإلمكانات ،فالقيادة الربانية الراشدة
يحب أصحاب الموهبة مهمـا كـان    ،وكان الشيخ رحمه اهللا ،)٨٠(وتحترم أهل المواهب والقدرات

مجالها وكان يوفر لهم اإلمكانات المادية والمعنوية ومثال ذلك حينما جـاءه رجـل يجيـد الفـن     
جـاء   التشكيلي لكنه يحتاج إلى بعض المال إلنجاز فكرته فقدم له المال ليستمر في عمله ويوم أن

فكانـت انطالقـة    ،أحد الشباب وطرح عليه فكرة إنشاء إذاعة وفّر له اإلمكانات األولية المطلوبة
وكان الشيخ ياسين رحمه اهللا يوقر أهل العلـم واالختصـاص ويسـتعين     ،إذاعة صوت األقصى

أنه حينما شرع في إنشاء مدرسة األرقـم   ،ومن الشواهد على ذلك ،في مجاالت عديدة ،بخبراتهم
جمع بعض المهندسين واستمع إلى اقتراحاتهم وأخذ بآراءهم بشأن المكان وكيفيـة البنـاء    ،لبناتل

  .)٨١(وغير ذلك مما يخص مدارس البنات

أن يستوعب اإلخوان القـدامى والوجـوه    ،استطاع الشيخ ياسين ،وفي أواخر الستينات
ئم مع قدراتهم وحمل الشباب من خالل استحداث لجان متعددة تتال ،المعروفة في الدعوة اإلسالمية

  .)٨٢(عبء الدعوة وشكل لهم مجالس ووزع عليهم مهام الوعظ والخطابة في المساجد
  

  :المرونة الفكرية وسعة األفق) ح
يتطلب قيادة لديها سـعة أفـق ومرونـة فـي      ،إن إحداث عملية تغيير في واقع الناس

  المرونـة وسـعة األفـق والقـدرة علـى      يمتـاز ب  ،وقد كان الشيخ ياسين رحمه اهللا )٨٣(التفكير
  .)٨٤(طرح البدائل فما ال يأتي بطريقة ما يعالجه بأخرى حتى يحقق الهدف المنشود

كان فـي   :درجة المرونة وسعة األفق لدى الشيخ ياسين بقوله) هنية(ويصف لنا األستاذ 
يطرحه إخوانه من النقاش يأتيك بما لم يخطر على بال ويتفاءل دوماً بما هو آت ويستوعب كل ما 
ويأخذ بأمور يراها  ،أفكار حتى وإن بدت غريبة أحياناً وكان يحاجج ويناقش بكل مرونة وأريحية
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١٣١٤

تكتيكات في حين يعتبرها غيره مسلمات دون أن يحجر على أحد رأيه وهذا كله لكونـه يـرى   
  .)٨٥(بنور اهللا فيكتب له سبحانه وتعالى التوفيق ويلهمه الصواب

قد انعكست بشكل واضح من  ،لدى القائد ياسين ،سمة المرونة الفكرية ومن الملحوظ أن
خالل خطابه السياسي عبر وسائل اإلعالم حيث كان يحسـن تقـدير الظـروف ويـتفهم جيـداً      
المتغيرات الدولية وأثرها على الساحة الفلسطينية فحينما سئل عن موقف حمـاس تجـاه عمليـة    

لكننا نريد السالم الذي يعيد لنا أرضـنا وحقنـا    ،الم هو اهللالسنا ضد السالم ألن الس :قال ،السالم
وقد أبـدى   ،ومقدساتنا وأي إسالم الذي يجزأ القضية الفلسطينية ويتنازل عن حقوقنا فهو مرفوض

مـع حـق    ١٩٦٧موافقة على قيام دولة فلسطينية على كامل أراضي الضفة والقطاع وفق حدود 
مقابل هدنة مع الكيان الصهيوني دون تنازل عن الحقوق  ،همعودة الالجئين الفلسطينيين إلى ديار

حينما أعلن عن استعداد الحركـة   ،وقد بدت مرونة الشيخ أكثر ،)٨٦(التاريخية في األرض والوطن
للتهدئة الكاملة في قطاع غزة إذا انسحبت منه قوات االحتالل الصهيوني بشكل كامل ولم يبقَ لها 

  .)٨٧(منية أو العسكرية على القطاعأي نوع من أنواع السيطرة األ
  

  :وسائل التغيير عند الشيخ ياسين :رابعاً
ما لم تجد طريقاً إلـى الممارسـة والعمـل     ،ما من شك في أن األفكار والقيم والمبادئ

فسنة األخذ باألسباب مقررة فـي   ،فإنها ستبقى ضعيفة غير مؤثرة في الواقع ،والبرامج المدروسة
  .)١٠٥ :التوبة( ]وقُلِ اعملُواْ فَسيرى اللّه عملَكُم ورسولُه والْمؤمنون[به الحليم كون اهللا تعالى وكتا

فالمسلم عليه أن يأخذ باألسباب والوسائل وهو يعتقد أنها هي المنشئة للمسببات والنتائج، 
حركـة والسـعي   وهو يرد األمر كله إلى خالق األسباب ويتعلق به وحده بعد أداء واجبه فـي ال 

فال بد من اإلعداد الجيد واألخذ بكل الوسائل المتاحة وبذل الجهد لتغيير الواقع وفق ما  )٨٨(والعمل
وأَعـدواْ لَهـم مـا اسـتَطَعتُم مـن قُـوة ومـن ربـاط الْخَيـلِ          [يرضي اهللا سبحانه وتعالى، عمالً بالتوجيه القرآنـي  

  ).٦٠:األنفال( ]للّه وعدوكُم وآخرِين من دونهِم الَ تَعلَمونَهم اللّه يعلَمهمتُرهبون بِه عدو ا

وكان ال يغفل عن  ،صاحب رؤية شاملة لمنهاج الدعوة المتكامل ،ولقد كان الشيخ ياسين
ه عبـر  يمكن أن تخدم دعوة اإلسالم وتسهم في إصالح واقع المجتمع ويستثمر ذلك كل ،أي وسيلة

 ،ينسجم مع خصائص دعوة اإلخوان المسـلمين " برنامجه في التغيير ومن الطبيعي أن هذا النهج 
وال تضـخّم   ،شاملة متكاملة ال تقتصر على جانب واحد من اإلسالم دون آخـر  ،فهي في حقيقتها
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١٣١٥

 فـي  جانباً على حساب آخر لكونها ليست محدودة األهداف إذ تبدأ بالفرد وتنتهي بإقامة حكم اهللا
  .)٨٩("األرض 

  :ويمكن إجمال أبرز الوسائل التي اعتمدها الشيخ ياسين في منهجه التغييري فيما يلي
  :الدعوة إلى اهللا واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر) أ

وكـان   ،يدعو الناس إلى اإلسالم بمفهومه الشامل – ١٩٦٧منذ عام  –بدأ الشيخ ياسين 
بط بين واقع الفلسطينيين المرير تحـت االحـتالل وضـعف    على الر -وهو يخاطبهم  -حريصاً 

إنما يتحقق ابتداء من خالل الثبات  ،مبيناً أن الخروج من هذا الواقع ،االلتزام بمنهاج اهللا عز وجل
على الدين والرجوع إلى اهللا جل حكمته وبذلك يمكن تجـاوز حالـة الهزيمـة وتحقيـق األمـل      

  .)٩٠(المنشود
على نشر دعوة اإلسالم ليس داخـل   ،إخوانه في قيادة الدعوةوحرص الشيخ ياسين مع 

حيث أنشأ فيهـا عمـالً    ،١٩٤٨بل امتد األمر ليشمل الضفة الغربية وأرض  ،قطاع غزة فحسب
  .)٩١(دعوياً مركزاً لم يكن موجوداً من قبل

دخـل عليـه    ،أنه أثناء عمله في الخليل خطيباً في قرية بيت أمر) بحر(ويذكر الدكتور 
فظن الناس أنه فقير يريد أن يجمع ماالً وبدأ الناس بالفعل يقدمون  ،يخ ياسين وهو في المسجدالش

هذا شيخنا ومعلمنا وقدمه للناس ليتحدث فلما استمعوا إليه باشروا بتقبيل يديه  :فقال لهم ،له المال
  .)٩٢(وسابق كل منهم يعرض عليه اصطحابه إلى بيته

السـفر لزيـارة    ،ه األستاذ محمد الغرابلـي رحمـه اهللا  وقد اعتاد الشيخ ياسين مع أخي
المجموعات المنتقاة من الطلبة للتحدث معهم وعرض رسالة اإلسالم عليهم وإبراز حيوية وأهمية 
الدور المناطق بهم لتغيير واقع األمة والخروج بها من دائرة االنحطاط والتبعية إلى مستوى القوة 

  .)٩٣(والصدارة
يشحذ همم إخوانه لتبليغ رسالة اإلسالم والعمـل   -من حين آلخر  -وكان الشيخ ياسين 
إنه ليس من الحكمة أن نقف ونلعن الظالم بـل ال بـد أن نضـيء     :على تغيير المنكر قائالً لهم

فعلينا أن نبلغها للناس بالسلوك الحميـد   ،إن دعوة اهللا أمانة وهي بين أيدينا ،الشموع لنبدد الحلكة
معاملة الحسنة وعلينا أن ندافع عنها بالفكر واللسان والجهاد حتى تصـل إلـى   والكلمة الطيبة وال

  .)٩٤(الناس جميعاً
لقد كانت الدعوة إلى اهللا وإصالح الناس، تشكل الهم األكبر للشيخ ياسين، حتى أنه كـان  

كم درساً تعطون في األسبوع وكـان   –ال سيما أهل التخصص الشرعي  –كثيراً ما يسأل إخوانه 
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١٣١٦

م على االلتزام بمواصفات الداعية الناجح من حسن التعامل ولطف القول ومساعدة النـاس  يحثه
  .)٩٥(حتى يكونوا مؤثرين فيمن حولهم ،واستخدام الكلمة الطيبة والتعاون مع اآلخرين

من خالل صوالته وجوالته وزياراته الميدانية لتجمعـات   ،وهكذا استطاع الشيخ ياسين
ن نواة لمشروعه التغييري تألفت من الشباب المتحمسين لدعوة اإلسـالم  الطلبة والمهنيين أن يكو

هذا ولم يكن منهج الشيخ في الدعوة إلى اهللا تقليـدياً   )٩٦(فكان لهم دور في نشرها وتجديد خالياها
فكان يقدر المناسبات الدينية  ،بل كان مرناً مستوعباً لكل وسيلة جديدة متاحة تحقق الهدف المنشود

ى األحداث التاريخية ويقوم بإحيائها واستثمارها والعمل على تأصيلها وربطها بـالواقع  ويقف عل
المعاش، فغرس من خاللها في نفوس الناس حب اإلسالم ورسخ لديهم أنه يشكل الحل لكـل مـا   

وذكرهم بأمجاد السلف الصالح من المسلمين بأسلوب فصيح بارع سـرعان مـا    ،نحن نعاني منه
اهتمامه بالنشاط الرياضي  ،وعرف عن الشيخ ياسين ،)٩٧(ويحرك كوامن النفوس ينفذ إلى القلوب

 ،وقد بادر إلى بناء ملعب بالقرب من المسجد الشمالي بالشـاطئ  ،واعتباره أسلوباً هاماً في الدعوة
كان مقراً رياضياً للشباب المسلم، يمارسون فيه كرة القدم والجري ورفع األثقال والقفز وغير ذلك 

وحينما انتقد بعـض الـدعاة األنشـطة الرياضـية      ،)٩٨(نواع الرياضة تحت إشراف مدربينمن أ
لمزاعمهم وأبـان   –بالحجة والمنطق  –تصدى  ،وعارضوا ممارستها واعتبروها مضيعة للوقت

  .)٩٩(عدم صحتها

فإن الشيخ ياسين  ،تُعد من وسائل البناء والدعوة والتوجيه ،وإذا كانت المخيمات بأنواعها
يخرج مع الشباب في رحالتهم ومخيماتهم ويخالطهم وكـان   ،ان داعماً لها منذ بداية السبعينياتك

  .)١٠٠(لوجوده بينهم دور كبير في إصالحهم وتوجيههم

يحيي الشعور بالجمال ويؤيد الفن المنضـبط بالشـرع    ،ومن المتعارف عليه أن اإلسالم
هرت في حضارته وتميزت بها عن الحضـارات  الذي يبني ويصلح وقد أحيا ألواناً من الفنون ازد

وال مراء في أن الفن، يتصل بوجـدان   ،األخرى مثل فن الخط والزخرفة والنقوش والفنون األدبية
إما يستخدم في الخير والبناء  ،الشعوب ومشاعرها ويعمل على تكوين ميولها وأذواقها فهو كالعلم

  .)١٠١(أو في الشر والهدم

أن الشيخ ياسين كان يقدر دور الفن اإلسـالمي فـي    ،هذا المقامومن الجدير ذكره في 
وكان يوجه إخوانه إلى تحـري   ،غرس القيم اإلسالمية وترسيخ مفاهيم وحقائق الدين في النفوس

الدقة في المسائل الشرعية المتعلقة بأدوات الفن وآالته ويقدم الدعم المادي والمعنوي لفرق اإلنشاد 
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١٣١٧

يشارك في  –رغم مرضه  –ات الخاصة بها ولقد كان الشيخ رحمه اهللا والمسرح وبناء المؤسس
بعض الحفالت اإلسالمية التي تقام بالضفة الغربية في بداية الثمانينيات وكان يلقي دروساً بليغـة  

  .)١٠٢(فصيحة تعكس علماً غزيراً وروحاً مرهفة ووعياً بالعلوم الشرعية

من المساجد، وعمل على تفعيل دورهـا مـن   وقد اتجه الشيخ ياسين لالنطالق بالدعوة 
خالل حلقات العلم والمحاضرات بعد الصالة كما كان يطرح في خطبة الجمعة قضايا تثير اهتمام 
الشباب، يركز فيها على المفهوم العملي والحركي لإلسالم وباإلجمال يمكـن القـول أن الشـيخ    

تمع على نهج الرسول صلى اهللا عليه وسلم ياسين، أحيا بمشيئة اهللا الدور الريادي للمسجد في المج
  .)١٠٣(والسلف الصالح رضوان اهللا عليهم

بل كانت ممتدة بحيث استوعبت  ،مقتصرة على المساجد واألندية ،ولم تكن دعوة الشيخ
من خالل تفعيل دور الكتلة اإلسـالمية   ،جميع مراحل التعليم من المرحلة االبتدائية حتى الجامعية

وكان يعقد لقاءات مع قيادات العمل الدعوي يستمع  ،واستيعابهم من كال الجنسينفي دعوة الطلبة 
  .)١٠٤(منهم إلى تقرير عن سير العمل ويقدم لهم النصح واإلرشاد المناسبين من أجل تطويره

  :إصالح النفوس بالتربية) ب
فـع  ال تتم بمجرد ر ،عملية مركّبة معقّدة ،يجمع المصلحون على أن اإلصالح والتغيير

إذ التغيير وليد صالح الفرد والمجتمع وهذا ما ال يمكن تحقيقـه إال بتربيـة واعيـة     ،الشعارات
  .)١٠٥(تستلهم عقيدة األمة وتراثها ،متفتّحة

فعن طريقها يصل الفرد إلى مسـتوى النضـج    ،وتعد التربية أم وسائل التغيير وأساسها
  .)١٠٦(نفسه ومجتمعه االجتماعي والثقافي بحيث يصبح قوة إيجابية في تغيير

التي أوجدها الشيخ ياسـين فـي نفـوس     ،إلى أن معاني التربية الربانية) صقر(ويشير 
أن الطريق الوحيد للوصـول   -على اختالف مستوياتهم  –جعلتهم يدركون جيداً  ،تالميذه وأحباءه

  .)١٠٧(تكمن في البذل والتضحية ،إلى حقوقهم

خاطبهم قائالً نريـدكم أن تكونـوا    ،وفي لقاء الشيخ ياسين مع طلبة الجامعة اإلسالمية
جميعاً بناة جيل المستقبل الذي سيكون على يديه تحرير فلسطين إن شاء اهللا نريدكم جـيالً فريـداً   
يحيي األمة من جديد على مبادئ اإلسالم نريدكم مجاهـدين كالصـحابة األوائـل رضـوان اهللا     

  .)١٠٨(عليهم
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١٣١٨

قد حال دون القيام بأي عمل جسدي جهـادي،   ،وإذا كان الوضع الصحي للشيخ ياسين
إال أنه ركّز اهتمامه على العمل التربوي فأخذ يحيي معاني اإلسالم الخالدة فـي نفـوس الـنشء    

كان الشيخ ياسين يعلمهم أمـور   ،وأثناء تدريس الطلبة لمادة اللغة العربية بالمدرسة )١٠٩(والشباب
هم ويربطهم بالصالة ويحثهم على صيام النوافل حتى ضج بعض اآلباء من الشيوعيين وشكوا دين

وأولى الشيخ اهتماماً بالغاً بالطلبة المشاغبين وغير المنضبطين العتقاده  ،أمره إلى مدير المدرسة
  .)١١٠(وأنهم ضحية تربية سلبية أدت إلى انحراف سلوكهم ،بأنهم لم يطبعوا على ذلك

ام الشيخ ياسين بإعداد النفوس وتربيتها على حب األقصى وعشق الشهادة في سبيل لقد ق
يتحدون صلف اليهود ويعملون  ،بروز جيل من المجاهدين والمجاهدات ،اهللا ومن ثمار هذه التربية

  .)١١١(من أجل تكوين مجتمع إسالمي

شـيخ ياسـين   ومن الملحوظ أن البعد السياسي والوطني كان حاضراً بقوة في تربيـة ال 
فتحولت  ،حيث استطاع أن يحول مسار القضية الفلسطينية إلى الوجهة اإلسالمية الربانية ،إلخوانه

مما لفت انتباه بعض  ،المعركة من دائرة الوطنية والقومية إلى معركة إسالمية بين الحق والباطل
  .)١١٢(قيادات الكيان الصهيوني فحذروا من فعله

أن التربية النوعية التي كان يمارسها الشـيخ ياسـين،    ،لمقامومن الجدير ذكره في هذا ا
 ،األول خاص بالحلقات واألسر اإلخوانية التي ال يزيد عددها عن ثالثـة أفـراد   ،كان لها خطان

وأما الخط التربوي الثاني فهـو   ،)١١٣(يتدارسون مناهج إسالمية تنسجم مع أفكار الحركة وأهدافها
ة الفلسطينية والمجتمع بأسره وكان التركيز فـي هـذا وذاك علـى    عام وموجهه نحو بناء األسر

التربية اإليمانية واألخالقية التي تنطلق من المسجد والمدرسة وبيته الذي كان خلية نحـٍل يرتـاده   
الشباب ليسألوه ويسمعوا منه فيرشدهم ويعلمهم ويغرس فيهم القيم اإلسـالمية ويوجـه سـلوكهم    

  .)١١٤(ويصحح أفكارهم ومفاهيمهم
  :تشجيع التعليم وإعداد الكوادر العلمية المتخصصة) ج

اهتم الشيخ بنشر العلم وشجع على االستمرار في مسيرة التعليم رغم ظروف المقاومـة  
ولقد أنشأ الشيخ ياسـين لجنـة    )١١٥(واالحتالل وذلك من منطلق أن العدو يواجه بالعلم ال بالجهل

منها الرقي بمستوى األطفال والشـباب الفلسـطيني مـن    الهدف  ،تعليمية تابعة للمجمع اإلسالمي
ناحية تعليمية وثقافية نتيجة ظروف االحتالل الذي حرص على تعطيل الدروس فأخذت هذه اللجنة 

مساندة النظام التعليمي من خالل عقد دروس التقوية في جميع المواد العلمية بـدون   ،على عاتقها
  .)١١٦(مقابل مادي
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١٣١٩

إرسال عـدد مـن    ،لدعم طلبة العلم ،التي اتخذها الشيخ ياسين ومن الخطوات العملية
الطلبة لتلقي دراساتهم الجامعية خارج البالد في الجامعة السعودية، ال سـيما فـي التخصصـات    

وكثير منهم واصل تعليمه في قسم الدراسات العليا ثم عادوا إلى قطاع غـزة ليخـدموا    ،الشرعية
  .)١١٧(اإلصالح والتغييرأبناء وطنهم ويشاركوا في برنامج 

يفتقـر   ،يشجع إخوانه لدراسة تخصصات جديدة ونـادرة  ،وكان الشيخ ياسين رحمه اهللا
  .)١١٨(وإذا ما احتاج أحدهم إلى الدعم المالي اجتهد في تقديمه ما أمكن ،إليها المجتمع الفلسطيني

ز وجل وينـتج  هو الذي يقترن بتقوى اهللا ع ،والعلم الذي كان يشجع عليه الشيخ ويقتديه
فهو يريد من طالب العلم أن يكون صاحب رسـالة   ،عنه حركة دائبة لتغيير واقع األمة اإلسالمية

وهذا  ،)١١٩(عظمى في الحياة وأن يقصد من وراء علمه نفع المسلمين ونصرة دين اهللا في األرض
آل ( ]ما كُنتُم تُعلِّمون الْكتَاب وبِما كُنتُم تَدرسـون  ولَـكن كُونُواْ ربانيني بِ[ما ينسجم مع التوجيه القرآني للمؤمنين 

  .)٧٩ :عمران
  :تأسيس لجان اإلصالح) د

إلى زرع بذور الفتنة والشقاق والتنـاحر   ،حرص االحتالل من خالل سياساته البغيضة
وعمـل علـى   بين أبناء الشعب الفلسطيني فاجتهد الشيخ ياسين رحمه اهللا في اإلصالح بين الناس 

وكان يدرك أن الصراعات والخالفات بين  ،)١٢٠(وأد الفتنة وتطويق الخالف ونجح في ذلك مراراً
لذا بادر إلى تشـكيل   ،تضعف كيانه وتجعل السيطرة عليه سهلة من قبل االحتالل ،أفراد المجتمع

ن وذلك لفض النزاعات والخالفـات بـي   ،١٩٧٨عام  ،أول لجنة إصالح على مستوى قطاع غزة
العائالت من جهة وبين األطر واألحزاب السياسية المختلفة من جهة أخرى وكان هذا أمراً ملحـاً  

حيث شهد المجتمع نمواً ملحوظاً للعديـد مـن التيـارات السياسـية      ،بالنسبة للمجتمع الفلسطيني
 الحاكم العسكري لغزة وقـام بتهديـد   ،ضاق بها ذرعاً ،وحينما نشطت لجان اإلصالح ،والفكرية

معتبراً أن هذه اللجان ستحل محل القانون وأنها أصبحت تعبر  ،الشيخ في بداية االنتفاضة المباركة
  .)١٢١(عن مظهر من مظاهر السيادة واالستقالل

إلى أن لجان اإلصالح تمت وتطورت بسرعة وأصـبح  ) عمر عبد العال(ويشير الشيخ 
ت اجتماعية متنوعة كالخالفات بين حيث عالجت مشكال ،لها حضور مميز في المجتمع الفلسطيني

منطلقة في عملها من األحكـام   ،األزواج وأبناء العائالت وكذلك الخالفات بين التنظيمات السياسية
لذا حظيت باحترام كبير بـين أفـراد    ،الشرعية دون تفريق بين الناس أو محاباة ألي جهة كانت
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١٣٢٠

حتى تعالجها وتبـت فيهـا    ،ى هذه اللجانالمجتمع وكانت المحاكم المدنية تحول بعض القضايا إل
  .)١٢٢(وكان قرارها نافذاً بأمر المحكمة

  :إنشاء المؤسسات اإلسالمية في المجتمع) هـ
ينبغي أال يظل متقوقعاً داخل إطار الحركة وبعض المؤسسـات   ،رأى الشيخ أن اإلسالم

ات التي يتواجـد فيهـا   وأكد على أن الشباب المسلم يجب أن يتواجدوا في جميع الساح ،المعدودة
وبناء عليه وجـه الشـباب إلـى     ،حتى ال ينفردوا بنشر فكرهم ويحرم المسلمون من ذلك ،الغير

الحصول على بطاقة عضوية في العديد من النقابات والجمعيات التي ينتمون إليها، وبعيـد العـام   
تفكير الشيخ إلـى بنـاء   فاتجه  ،بدأ المدد اإلسالمي يتنامى في أوساط الجماهير الفلسطينية ١٩٦٧

المؤسسات والجمعيات التي تحتوي وتوجه هذا المد وذلك انطالقاً من فهمه لرسالة اإلخوان في أن 
وكان الشيخ يعتبر فوز الكتلة اإلسالمية أبناء الحركـة   ،)١٢٣(اإلسالم ليس مجرد شعارات وشعائر

أمراً مهماً يعكس التحـول   ،لمهنيةفي االنتخابات داخل العديد من المؤسسات التعليمية والنقابات ا
كما اعتبر أنه من الضروري تغيير األشخاص الـذين ال يجيـدون    ،الكبير في الشارع الفلسطيني

  .)١٢٤(إدارة المؤسسات وتفعيلها على الساحة الفلسطينية

قام الشيخ ياسين بمعاونة إخوانه بتجهيز قانون لمؤسسـة   ،١٩٧٣وفي مطلع السبعينيات 
مي كجمعية عثمانية وبعد الحصول على موافقة من الجهات المختصة، شرع فـي  المجمع اإلسال

البناء وكان الهدف من ذلك هو رعاية الناشئة والشباب وحفظهم من االنزالق ومساعدة المرضـى  
فكان بناؤه فاتحـة   ،والقيام بواجبات الدعوة واإلرشاد الديني ألفراد المجتمع ،والفقراء والمحتاجين

لجنة الوعظ  ،لعهد جديد للدعوة اإلسالمية وقد ضم المجمع العديد من اللجان الحيويةخير ومقدمة 
  .)١٢٥(اللجنة الرياضية ،اللجنة الطبية ،لجنة الزكاة ،واإلرشاد

وهكذا جسد المجمع اإلسالمي في محتواه ومنشأه الفهم التغييري لدى الشيخ ياسين، حيث 
حيث مثل المسـجد المحضـن األسـاس     ،ة األولى لألمةتكون من مسجد اقتداء بالتجربة التغييري

وإلى جوار المسجد تأسست رياض األطفال ومقر لألنشـطة النسـوية    ،لصوغ الشخصية المسلمة
وبذلك انطلق المجتمـع لممارسـة أنشـطة دعويـة واقتصـادية       ،ودار إلحياء المناسبات الدينية

  .)١٢٦(زاً حيوياً في عملية التغييرتركت آثارها الطيبة في المجتمع وشكلت مرتك ،واجتماعية

في إنشاء العديد من الجمعيات والمؤسسات  ،ساهم الشيخ ياسين بعد هذه الخطوة مباشرة
ودار  ،ودار الوفـاء للمسـنين   ،منها الجمعية اإلسالمية في معسكر الشاطئ ،الحيوية في المجتمع

وإذاعة صـوت   ،ة علماء فلسطينورابط ،القرآن الكريم التي تعتني بمراكز تحفيظ القرآن الكريم
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١٣٢١

ومدرسة دار األرقم التي اعتبرها ضرورة تعليمية ملحة، تعكس قيم اإلسالم ومبادئـه   ،األقصى
  .)١٢٧(وتبني الشخصية المسلمة بناء متكامالً متوازناً وفق منهاج اإلسالم

حـرم الطلبـة    ،ومعارضـة الفلسـطينيين لهـا    ،١٩٧٧وعلى أثر اتفاقية كامب ديفيد 
فأصبحت األعداد التي تتخرج من الثانوية  ،لسطينيون من دخول الكليات العملية بجامعات مصرالف

مما شكّل تحدياً كبيراً ومن هنا بدأ التفكيـر فـي بنـاء الجامعـة      ،العامة في القطاع بال مصير
عام اإلسالمية بغزة حين اجتمع نفر من قيادات اإلخوان المسلمين وتبنوا الفكرة وتحولت إلى واقع 

  .)١٢٨(وقد بذل الشيخ ياسين جهداً مشكوراً في دعم الجامعة وتطويرها ١٩٧٨

بعد ذلك إلى أن وصلت قرابـة   ،وواصل الشيخ ياسين دعمه لبناء المؤسسات اإلسالمية
فيقدم لهـا الـدعم    ،وكان يرعى كل مؤسسة جديدة يراها نافعة للمجتمع ،عشرين مؤسسة أو يزيد

ثم أنشأ اتحاد المؤسسات اإلسالمية ليقوم بدوره فـي   ،ي بداية اإلنشاءالمعنوي والمادي ال سيما ف
  .)١٢٩(تنظيم وتطوير عمل المؤسسات

  

  :)القتال(الجهاد في سبيل اهللا ) و
وسيلة فاعلة من وسائل تغيير الواقع وإزالة الظلـم والتحـرر   ) القتال(يعد الجهاد بالقوة 
ضعفت وذلّت وأصبحت نهباً لألمـم   ،ار الجهادوحينما تركت األمة خي ،الفاسد في حياة الشعوب

من حولها يمارس في حقها كل أشكال التداعي والتسلط والهيمنة سياسياً واقتصادياً وثقافياً فسـلبت  
فلسطين وضاع ملك األمة في األندلس واحتلت الطرق وخربت ونهبت خيراتها، كل هذا بسـبب  

ي سبيل اهللا وتعطيل فريضة الجهاد كمـا أخبـر   الحرص على الحياة الدنيا وكراهية بذل النفس ف
يوشك أن تداعى عليكم األمم من كل أفق كما تداعى األكلة على " المعصوم صلى اهللا عليه وسلم 

أنتم يومئذً كثير ولكن تكونون غثاء كغثاء  :قلنا يا رسول اهللا أمن قلة بنا يومئذ ؟ قال :قصعتها قال
حب  :وما الوهن؟ قال :قلنا :قال ،وكم ويجعل في قلوبكم الوهنينتزع المهابة من قلوب عد ،السيل

  .)١٣٠("الدنيا وكراهية الموت 

أهمية الجهاد في سبيل اهللا واعتبره وسـيلة   ،لقد أدرك الشيخ ياسين كغيره من المسلمين
أساسية في تغيير واقع األمة الفاسد والضعيف وكان يرى أن فلسطين التي اغتصـبت بـالقوة ال   

سارع في عملية اإلعداد للجهاد من خالل تحريض الشعب الفلسـطيني   ،تعود إال بالقوة يمكن أن
فلـم يغمـط    ،)١٣١(على قتال اليهود وتقديم المساعدة والدعم ألذرع المقاومة بكل أطيافها السياسية

بغض النظر عن الجهـة التـي تقـف     ،أي عمل عسكري ضد االحتالل –مطلقاً  –الشيخ ياسين 
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١٣٢٢

 )١٣٢(سيبقى غيـر مكتمـل   ،اعتبر كل عمل عسكري ال ينضوي تحت راية اإلسالملكنه  ،وراءه
إنما يكون بقصد إعالء كلمة  ،إذ إن الجهاد بكل أنواعه ،وينسجم هذا الموقف مع التوجه اإلسالمي

جاهدواْ بِأَموالكُم وأَنفُسكُم[اهللا وليس مجرد تحرير األرض  قَاالً وث فَافًا وواْ خرانْف      لَّكُـم ـريخ كُـمذَل بِيلِ اللّـهي سف
ونلَمتَع ٤١ :التوبة( ]إِن كُنتُم.(  

أعلنت في ميثاقها أن مشروع تحريـر   ،ومنذ انطالقة حركة المقاومة اإلسالمية حماس
إال عبر بوابة الجهاد وإشاعة ثقافة التضحية واالستشـهاد وقـد    ،ال يمكن الوصول إليه ،فلسطين

  .)١٣٣(د إلى مطلب اجتماعي جماهيريتحول الجها

وقعت فـي أيـدي    –أكثر من مرة  -يتبين لنا أنها  ،ومن خالل استقراء تاريخ فلسطين
فكـان   ،فجاءتها جحافل المسلمين واسترجعوها حينما انطلقوا بدين اهللا وأجمعوا أمرهم ،الصليبيين

  .)١٣٤(حيث تحررت فلسطين ،الفتح المبين على يد صالح الدين األيوبي

حينما اتخذت حركة حماس قراراً  ،وبدأت الخطوات العملية في مسيرة الجهاد العسكري
عمل بعضها فـي منطقتـي    ،وبدأ العمل بتكوين مجموعات عسكرية ١٧/١١/١٩٨٧بذلك بتاريخ 

  .)١٣٥(والبعض اآلخر انطلق للعمل في الضفة الغربية ،جباليا وبيت حانون

للحركة من خالل كتائب الشهيد عز الدين القسام، من وقد تمثل برنامج الجهاد العسكري 
واإلبقـاء علـى جـذوة     ،أجل مواجهة المشروع الصهيونية وإشغاله عن التمدد خارج فلسـطين 

الصراع في فلسطين المحتلة والحيلولة دون تنفيذ المخططات اليهودية المدعومة من قبل الواليات 
إلى أن األعمال العسـكرية   ،به اإلعالمي المتزنوكان الشيخ ياسين يؤكد من خالل خطا ،المتحدة

وينسجم هذا  )١٣٦(ليست موجهة ضد اليهود كأصحاب دين وإنما ضد االحتالل وممارساته القمعية
الفهم مع التصور اإلسالمي لحدود العالقة بين المسلمين وغيرهم من أصحاب الديانات األخـرى  

جـوكُم مـن ديـارِكُم أَن تَبـروهم            لَا ينهاكُم [كما جاء في التوجيه القرآني  اللَّه عـنِ الَّـذين لَـم يقَـاتلُوكُم فـي الـدينِ ولَـم يخْرِ
نيطقْسالْم بحي اللَّه إِن هِمطُوا إِلَيتُقْس٨ :الممتحنة( ]و.(  

ن عن على تصحيح مفاهيم اآلخري ،حرص الشيخ ياسين ،وعبر مسيرة المقاومة والجهاد
 ،حينما سئل عن عملية انتحارية في القدس ،وعلى سبيل المثال ،الجهاد والمصطلحات المتعلقة به

أجاب هذه العمليات استشهادية وليست انتحارية ونحن نرفض أن نكون الضحية في جهادنا ضـد  
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١٣٢٣

ألن من حقنا الطبيعي أن نحارب المحتل حتى يخرج من أرضنا ونستعيد حريتنـا   ،العدو المحتل
  .)١٣٧(ووطننا ونقيم دولتنا الفلسطينية المسلمة وعاصمتها القدس

تعالت األصوات المغرضة مـن   ،يؤتي أكله ضعفين بإذن اهللا ،ولما بدأ الجهاد العسكري
فلعب الشيخ رحمـه اهللا دوراً   ،كل صوب لتحاصره وتطعن فيه من ناحية قانونية وتشوه صورته

ثة من خالل بيان ثمار المقاومة وأثرها في الضغط علـى  بارزاً في التصدي لهذه المحاوالت الخبي
أعطت الشعب حقـه   ،ولنعلم أن العمليات الجهادية والمقاومة"  :العدو ويتضح ذلك من خالل قوله

فكنّا غير معترف بنا فاعترفوا في أوسلو بحكم ذاتي بعد االنتفاضة  ،في الوجود والدفاع عن نفسه
نحن نتقدم والعـدو   ،اضة الثانية بدولة فلسطينية ولكنها دون معالماألولى واعترفوا اليوم في االنتف

  .)١٣٨("يتأخر بفضل عملياتنا الجهادية المقاومة 

بقوة  ،يدافع عن خيار المقاومة ضد االحتالل –إلى آخر رمق فيه  –وظل الشيخ ياسين 
في قمـتهم   وجه رسالة إلى رؤساء وملوك العرب ،وقبل اغتياله بفترة وجيزة ،وإصرار ووضوح

مفادها أن الجهاد في فلسطين حق مشروع للشعب الفلسطيني وهو فـرض   ،المزمع عقدها بتونس
عين على كل مسلم ومسلمة وإن وصفه باإلرهاب من قبل أعداء اهللا ظلم عظيم يرفضـه شـعبنا   

بحاجة إلـى دعـم    ،المرابط وترفضه شعوبنا العربية واإلسالمية ونوه إلى أن الشعب الفلسطيني
فاألمة تمتلـك مـن اإلمكانـات والطاقـات      ،مالي وعسكري وإعالمي وسياسي لمواصلة جهاده

  .)١٣٩(والقدرات ما يجعلها قادرة على نصرة قضاياها القومية ووضع حد لجرأة أعدائها عليها
  

  :مبادئ التغيير لدى الشيخ ياسين :خامساً
و يمارس عملية التغييـر  هناك جملة من المبادئ التي كان الشيخ ياسين ينطلق منها وه

  :ويمكن إجمال أبرزها على النحو اآلتي ،ويصنع واقعاً جديداً في المجتمع الفلسطيني
  :األخذ بمبدأ التخطيط في العمل) أ

دون توافر خطط يتولد  ،إن مجرد امتالك القيم والقناعات بضرورة تغيير الواقع السلبي
أصبح التخطيط في حياة الشعوب علمـاً ممتـداً   "  ال يؤدي إلى التغيير المنشود ولقد ،عنها برامج

تنمو قواعده مع نمو تلك الشعوب الغارقة في جاهليتها وظلمها وعدوانها والمسلمون غافلون عن 
بحيث يخرجون من نكبة ليـدخلوا فـي    ،ذلك كثيراً ويغلب عليهم االرتجال وردود األفعال اآلنية

  .)١٤٠("غيرها 
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١٣٢٤

يمكن أن نحقق شـيئاً مـن التوثّـب     ،بما يجب أن يكونوحينما يخاطب الناس بالقيم و
لكن ذلك ال يلبث أن ينتهي وينحسـر إذا لـم    ،الروحي والتوقان للترقي والحنين إلى مجتمع خير

  .)١٤١(نضع الخطط والبرامج

وال بد مـن امـتالك    ،ال يجدي نفعاً ،دون تخطيط سليم ،إن امتالك عنصر القوة وحدها
  .)١٤٢(لمعركة على أساس من التخطيط وبعيداً عن العاطفة المتهورةالقدرة الالزمة إلدارة ا

وهو تجسيد  ،ملزم للمسلمين من ناحية شرعية ،وما من شك في أن األخذ بمبدأ التخطيط
اللَّـه لكُـلِّ شـيء     ومـن يتَوكَّـلْ علَـى اللَّـه فَهـو حسـبه إِن اللَّـه بـالغُ أَمـرِه قَـد جعـلَ           [عملي لمفهوم التوكـل علـى اهللا   

  .)٣ :الطالق(]قَدرا

ويؤكد الشيخ ياسين على أنه يسير على بصيرة معتمداً مبدأ التخطيط كأسـاس للعمـل   
فحماس تسير حسب سياسة واضحة فال تناقض في مواقفها ولدينا رؤيـة واضـحة    :الناجح بقوله

  .)١٤٣(لألمور

ع نحو عمل ما بطريقة عشـوائية دون  أن بعض إخوانه يندف ،وحينما يلحظ الشيخ ياسين
  .)١٤٤(كان ينتقده مؤكداً على ضرورة السير في العمل بناء على خطة محددة ،تخطيط جيد

منطلقاً من خـالل   ،لقد كان الشيخ ياسين سباقاً في وضع الخطط لمواجهة الواقع الجديد
ماس بإعداد خطة إلدارة وقد أفصح عن شروع حركة ح ،رؤيته الثاقبة للواقع واستقرائه للمستقبل

القطاع بعد انسحاب إسرائيل منه وأنه سيتم عرضها على السلطة الفلسـطينية وبـاقي الفصـائل    
العتمادها وبين أن هذه الخطة ستكون شاملة لجميع النواحي األمنيـة واالقتصـادية والسياسـية    

  .)١٤٥(ومستقبل المقاومة في قطاع غزة والعالقة بين السلطة والفصائل األخرى

كان يقوم علـى أسـاس توزيـع األدوار     ،ومن الملحوظ أن التخطيط عند الشيخ ياسين
وكان يتـابع سـير    ،بما يتناسب مع تخصصاتهم وخبراتهم العملية ،المختلفة بين األفراد العاملين

  .)١٤٦(العمل عن كثب

ديـة  ولم تكن الخطط التي كان يعتمدها الشيخ أسلوباً لإلصالح والتغيير جامـدةً أو أحا 
وهو متـيقن أن   ،لجميع أوجه النشاط الدعوي -بمساعدة إخوانه  -بل كان يقترح بدائل  ،االتجاه

 ،لم تأت عفواً بل جاءت بقدر اهللا عـز وجـل   ،األحداث والمتغيرات الجديدة في الواقع الفلسطيني
  .)١٤٧(فالتخطيط في مفهوم الشيخ ياسين ال يخرج عن نطاق اإلرادة اإللهية
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١٣٢٥

  

  :في تغيير الواقع التدرج) ب
وقُرآنـاً فَرقْنـاه لتَقْـرأَه علَـى النـاسِ      [ :عبر عنها قوله تعـالى  ،التدرج سنة من سنن اهللا في الكون

 تَنـزِيال اهلْننَزو ث وينبغي على المسلمين أن يراعوا هذه السنة وهم ينطلقون  ،)١٠٦ :اإلسراء( ]علَى مكْ
في هذا العصر الذي طغت فيه الجاهلية وضرب الشـر جـذوره فـي    نحو تغيير واقعهم ال سيما 

إن أيسر ما فـي المـنهج   : " وصفاً للمنهج اإلسالمي في التغيير بقوله) قطب(أعماق األمة ويقدم 
الرباني أنه وهو يضع في حسابه البلوغ إلى القمة ال يتعسف الطريق وال يتعجل الخطى فهو يسير 

هناك ويقومها حتى تميل ولكنه ال يكسـرها وال  هها من هنا ويزودها من لفطرة يوجهيناً ليناً مع ا
يحطّمها وال يجهدها بل يصبر عليها صبر العارف البصير الواثق من الغاية البعيدة فالذي ال يـتم  

وكما تنبت الشجرة الباسقة وتضرب جذورها في أعماق  ،يتم في الجولة الثانية ،في الجولة األولى
كذلك ينبت هذا المنهج في النفس والحياة ويمتد في بطء وعلى  ،فروعها وتتشابكالتربة وتتطاول 

  .)١٤٨("هينة وفي ثقة وطمأنينة ثم يكون ما يريد اهللا أن يكون 

سار بطريقة متدرجـة لتحقيـق    ،١٩٦٧بعد عام  ،ومنذ تسلم الشيخ ياسين قيادة الدعوة
ف ثم انطلق نحو بناء المؤسسات ودخول األهداف وإحداث التغيير دون تسرع فبدأ بتجميع الصفو

انتقلت الحركة  ،النقابات ولما توسعت رقعة الحركة وانتشرت بين كافة قطاعات الشعب الفلسطيني
  .)١٤٩(إلى مرحلة التغيير بالقوة من خالل الشروع في برنامج المقاومة

لمسـلمين  وينسجم هذا التدرج والسير في عملية التغيير وفق مراحل مع منهج اإلخوان ا
حيث أكد البنا رحمه اهللا على مراعاة التدرج في الخطوات نحو إصالح الواقع وتغييره وقد حـدد  

مرحلة الدعاية والتعريف بالفكرة وإيصالها للجماهير ثـم مرحلـة التكـوين     ،ثالث مراحل لذلك
  .)١٥٠(ثم يأتي بعد ذلك العمل والتنفيذ ،وتخير األنصار وإعداد الجنود وتعبئة الصفوف

التي تبدأ من البيت المسلم فالمجتمع المسلم  ،وقد أكد الشيخ ياسين على التربية المتدرجة
والتـزم   )١٥١(ثم الدولة اإلسالمية فاألهداف تتحدد في مراحل وتحرير األرض خطوة لبناء الدولة

ناء حيث انطلقت أث ،الشيخ رحمه اهللا سياسة النفس الطويل وظل يكابد وينافح مع صبره ومثابرته
ذلك أصوات ودعوات تطالب بفورية التفعيل الحركي باعتماد العمل العسكري وقد اتهـم الشـيخ   
وحركته بالقعود عن الواجب الجهادي ولم تفت هذه االستفزازات في عضد الشيخ ولم تحرفه عن 

 ال يمكن إال أن يكون داخلياً، تتشـربه  –في أساسه  -التغييري  حيث أيقن أن الباعث )١٥٢(مساره
النفس اإلنسانية ثقافة وسلوكاً حتى يغدو مهيمناً على كل شئونها ضابطاً لكل تصوراتها وأفعالهـا  
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١٣٢٦

تتوفر البيئة المالئمـة   ،ومن خالل تعاظم ذلك الفهم التغيير واتساع مجاله في المحيط المجتمعي
وال إلقالع تغييري عبر الجهد الدؤوب والعمل الموجه وفق خطوات مرسـومة ال انـدفاع فيهـا    

إذ تعزز لدى الشيخ ياسين قناعات بأن االندفاع صوب العمل العسـكري دون اسـتكمال    ،فجائية
  .)١٥٣(كل ذلك يؤدي إلى االنطراح والتهاوي ،عملية التكوين والتأهيل

ذلـك أن   ،وبناء عليه حض الشيخ أتباعه على تركيز الجهد فـي الميـدان االجتمـاعي   
دة جهادية ال يمكن أن يفتح أكمامه ويؤتي أكله ما لـم يـتم   المشروع التغييري المرتكز على قاع

  .)١٥٤(تخصيب الواقع المجتمعي بالمعاني والقيم اإلسالمية وعلى رأسها التكافل والترابط

لقد أراد الشيخ ياسين لمشروعه التغييـري أن يكـون ذروة سـنامه العمـل الجهـادي      
حتى يـتمكن   ،ده ويستوي على سوقهالعسكري، ولكن بعد أن يستقر على أرضٍ صلبة ويشتد عو

من مواجهة التحديات والصمود في وجه العاديات وال يتحول إلى هبـة وجـذوة سـرعان مـا     
  .)١٥٥(تخفت

بعيداً عـن   ،فلما نضجت الفكرة وتمت البذرة وضربت النبتة جذورها في أرض الواقع
لتأدية واجبها الجهادي مـن   ،انطلقت حركة المقاومة اإلسالمية ،العاطفة المؤقتة والتسرع المذموم

  .)١٥٦(أجل تحرير فلسطين
  :تقدير دور المرأة المسلمة وإشراكها في عملية التغيير) ج

النساء شقائق الرجال وإذا ما تم إعدادهن سيكن أداة تغيير قادرات علـى أداء دورهـن   
ةَ علَـى السـماوات واألَرضِ والْجِبـالِ فَـأَبين أَن     إِنَّا عرضْنا األَمانَ[بفعالية وحمل األمانة التي كلفن بها مع الرجال 

ليعـذِّب اللَّـه الْمنـافقني والْمنافقَـات والْمشـرِكني والْمشـرِكَات        يحملْنها وأَشفَقْن منها وحملَها اإلِنسان إِنَّه كَان ظَلُومـا جهـوالً   
  .)٧٣ :األحزاب( ]ه علَى الْمؤمنني والْمؤمناتويتُوب اللَّ

ال يمكن االستغناء عنه كما أن غيابه  ،وقد أكد الشيخ ياسين على أن للمرأة المسلمة دوراً
يشكل نقصاً فادحاً في مجال إصالح المجتمع وبنائه، فهو يؤمن بأن هناك جوانب عديدة في الحياة 

نابعة من أصالة المنهج اإلسـالمي   ،وهذه النظرة الثاقبة الواعية ،رأةال يمكن أن يغطيها سوى الم
  .)١٥٧(الذي تمسك به والمستمد من كتاب اهللا الحكيم وسنة نبيه صلى اهللا عليه وسلم

فهـي   ،تعد عنصراً أساساً في التغييـر وإدارة الصـراع   ،فالمرأة في نظر الشيخ ياسين
يمانها بربها وقد خاضت علـى مـر التـاريخ معـارك     مدرسة تبني األجيال بعلمها وأخالقها وإ
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١٣٢٧

وهي التي ربت أبناءها على حب الجهـاد   ،وجاهدت ولم تزل تقاوم االحتالل رغم قلة اإلمكانات
  .)١٥٨(في سبيل اهللا والتضحية وعشق الشهادة

وحينما نفذت ريم الرياشي عمليتها االستشهادية في معبر بيت حانون وأوقعت خسـائر  
هذه هي المرأة األولى التي تستخدم فيها حماس مقاتلة وأن  :عقّب قائالً ،االحتالل فادحة في جنود

على الرغم من أن استخدام النسـاء فـي هـذا     ،هذا تطور جديد في أساليب المقاومة ضد العدو
وينسجم  ،)١٥٩(إال أن حرب الجهاد المقدس تلزم جميع المسلمين رجاالً ونساء ،المجال يعد استثنائياً

يكـون قتالـه    ،من أن العدو إذا دخل دار اإلسالم ،ا الموقف مع ما ذهب إليه الفقهاء المسلمونهذ
وهكذا كان الشـيخ رحمـه اهللا    ،)١٦٠(فرض عين على كل المسلمين دون تفريق بين رجل وامرأة

  .يصدر في كل فكرة وموقف وممارسة عن رؤية شرعية

أولـى اهتمامـاً بالغـاً     ،ن رحمه اهللاومن الجدير ذكره في هذا الموضع، أن الشيخ ياسي
حيث كان يعطيهن الدروس ويشرف على تنظـيم نشـاطهن    ،بالمرأة منذ بداية انطالقه في الدعوة

وكان يشعر بمسئولية كبيرة تجـاه تفعيـل دور المـرأة المسـلمة      )١٦١(بمسجد المجمع اإلسالمي
ولذلك كان يحـرص   ،المتواصلوتحفيزها على العمل  ،وإشعارها بأهميتها في اإلصالح والتغيير

على حضور األنشطة المختلفة التي تقوم بها الحركة النسائية ومن ثم يقدم تعليقاته ونصائحه فيمـا  
كما فتح بابه الستقبال النساء في مجلسه مـن كافـة األطـر     ،يفيد في تطوير العمل واالرتقاء به

لمادية والمعنوية من خـالل االتصـال   واالستماع إلى آرائهن ولم يكن يتوانى في تقديم المساعدة ا
  .)١٦٢(بالمؤسسات الخارجية وحثها على وضع المشاريع النسائية على سلم األولويات

حـرص الشـيخ    ،ولكون العمل النسائي له خصوصياته التي تميزه عن عمل الرجـال 
 وبدأ األخوات بالفعل تشـكيل جهـاز دعـوي    ،على أن يكون عملهن مستقالً عن الرجال ،ياسين

خاص بهن يتوافق مع التنظيم الدعوي للرجال في المسار، فاستقالل العمل الـدعوي للنسـاء، ال   
وبالفعل انطلق العمل الدعوي النسائي دون تعثّـر   ،يعني غياب التنسيق مع كافة مستويات الدعوة

  .)١٦٣(بدعم الشيخ وتأييده وإشرافه
  

  :التزام أسلوب الحوار والتشاور مع اآلخرين) د
فكان األخ والخصـم   ،شيخ ياسين يؤمن بأن هناك وجهات نظر مختلفة لدى الناسكان ال

وبنـاء عليـه    ،)١٦٤(يجدان عنده مساحة من التفاهم واالحترام واالستعداد للنظر فيما عند اآلخرين
وكان مثاالً لاللتزام بأدب  ،استخدم الشيخ أسلوب الحوار المفتوح مع الخصوم واألخوة على سواء
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١٣٢٨

الختالف فال يستخدم إال األلفاظ المهذبة وكان يقيم حواره على األدلة والبراهين ويأخذ الحوار وا
فهـو معنـي بالدرجـة     ،بكل مقومات الحوار العلمي المثمر بعيداً عن االنفعال واالنتصار للنفس

  .)١٦٥(وهذا ما كان يوصي به إخوانه بصورة مستمرة ،األولى بكسب القلوب وشدهم إلى دين اهللا

فتح الشيخ أبواب حركته لتكون جامعة وناظمة لكل األطياف اإلسالمية واتجه إلـى  لقد 
ومـع اسـتخدام    ،)١٦٦(االنفتاح على كل القوى والحركات الوطنية على قاعدة التحاور والشـراكة 

فـي كثيـر مـن     ،كان يحرص على استشارة اآلخرين ،الشيخ ألسلوب الحوار العملي في دعوته
فقد يجعل اهللا جلت حكمته الحق والصواب على لسان  ،أقل منه علماً وسناً حتى لو كانوا ،القضايا
بل كان ينزل عنـد رأي الجماعـة بعـد     ،ولم يكن الشيخ يتقيد برأيه أو يتعصب لفكرته ،أحدهم

  .)١٦٧(حتى وإن خالفوه في الرأي ،التشاور معهم
  

  :تجنب الصراع الداخلي والحفاظ على وحدة الصف) هـ
حفظ الشيخ ياسين على الخط العلماني لمنظمة التحرير، إال أنـه يقـر   على الرغم من ت

فهـو يخـوض مرحلـة     ،بأنها تمثل الشعب الفلسطيني وبالتالي ال يطرح نفسه بديالً عن السلطة
ليست أمراً هاماً يمكن أن يزاحم عليه لكونهـا تمـارس    ،كما أن السلطة بوضعها الحالي ،تحرير

  .)١٦٨(تاللحكماً ذاتياً نيابة عن االح

تقوم على أساس المودة  ،فالسياسة التي سار عليها الشيخ ياسين وهو يقود حركة حماس
إن الـدم الفلسـطيني    :ويعبر عن ذلك بقوله ،واالحترام المتبادل مع كل فصائل المقاومة والسلطة

فـي  هذا منهجنا في القـديم و  ،فوق كل الخالفات ونحن نرفض الفتنة الداخلية والصراع الداخلي
وسأعمل مدى حياتي على أن أقف في وجه الفتنة وسيبقى سالحنا موجهاً إلى  ،الحاضر والمستقبل

  .)١٦٩(صدر العدو المحتل المتغطرس

ومن الجدير ذكره في هذا المقام أن الشيخ ياسين في األيام األخيرة من حياته حث قيـادة  
وأوصاهم بأن يعجلـوا   ،واإلسالميةحماس على إنجاز مشروع وثيقة التفاهم بين الفصائل الوطنية 

  .)١٧٠(في ذلك قبل أن تأخذهم التطورات المتالحقة وتشغلهم مهام أعمالهم

تمثل عنصر قوة بها نقاتل عـدونا وقـد حـث     ،ويعتبر الشيخ ياسين أن الوحدة الوطنية
  .)١٧١(جميع فصائل المقاومة على ضرورة العمل من أجل المصلحة العامة

الصف وتجنب الصراع الداخلي مع الفصائل العاملة على الساحة ومن أجل تحقيق وحدة 
يؤكد الشيخ ياسين على ضرورة االنضواء تحت راية الجهاد والمقاومة ضـد العـدو    ،الفلسطينية
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١٣٢٩

وحشد كافة الطاقات المادية والبشرية من أجل تحرير فلسطين واالستعانة باهللا عز وجـل فمنـه   
  .)١٧٢(نستمد قوتنا

مخاطبـة السـلطة    ،للحفاظ على وحدة الصف ،ي لجأ إليها الشيخ ياسينومن الوسائل الت
الفلسطينية بالتي هي أحسن وتجنب استفزازها ونصحها بالحفاظ على برنـامج المقاومـة وعـدم    

  .)١٧٣(المساس به تحت أي ظرف كان

وفي المقابل حث الشيخ ياسين إخوانه باستخدام الموعظة الحسنة في تغيير المنكر وعدم 
وء إلى العنف من أجل إصالح المجتمع ومحاصرة الفساد، وقد اعترض على حـرق إحـدى   اللج

الخمارات في مدينة غزة، وأكد على أن التغيير نحو األفضل، إنما يأتي من خالل تعمـيم الفكـر   
اإلسالمي والنظرة اإليمانية في المجتمع وليس باستخدام مثل هذه األساليب التي قد تـؤدي إلـى   

  .)١٧٤(امات داخلية مع أبناء الشعب الواحدالدخول في صد

ستبقى الحضن الدافئ وصمام األمان لوحـدة الشـعب    ،فحماس كما يصفها الشيخ ياسين
الفلسطيني وفي سبيل ذلك صبرت على أذى السلطة حينما اعتقلـت عناصـرها فـي السـجون     

إال أن الشيخ ياسين  ،وعلى الرغم من ذلك كله )١٧٥(وصادرت أسلحتهم وأذاقتهم ألواناً من العذاب
كَ لتَقْتُلَنـي مـا أَنَـاْ بِباسـط يـدي إِلَيـك           [ظل يرفع شعاراً واحداً مـردداً اآليـة الكريمـة     ـدي إِلَـي ـطتسن بلَـئ

٢٨ :المائدة(]ألََقْتُلَك(.  

حيث رفـض كـل    ،ولقد أصر رحمه اهللا على االلتزام بفلسفته التغييرية التي اقتنع بها
ت االستفزاز والتحرش بالحركة من أجل دفع المجتمع الفلسطيني بأسره إلى اقتتال داخلـي  محاوال

وقد بدا ذلك واضحاً عندما فرضت عليه السـلطة الفلسـطينية اإلقامـة     ،)١٧٦(ال طائل من ورائه
فلم ينتصر لنفسه رغم ما تعرض إليه من ظلم وعدوان وقـد علّـق    ،٢٠٠١الجبرية في ديسمبر 

إن رص الصفوف شرط صحة المقاومة وسالمتها أهم من سالمة وصحة  :ث بقولهعلى ذلك الحد
  .)١٧٧(أحد قادتها حتى ولو كان أحمد ياسين
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١٣٣٠

  :التجديد والتطوير في البرامج والوسائل) و
وأن حاجـات النـاس تختلـف     ،أن اإلسالم دين كل زمان ومكان ،من القواعد المقررة

لتناسب هذه  ،قتضي أن تتطور النظم وتتجدد الوسائلباختالف ظروف العصر الذي نعيش وهذا ي
  .)١٧٨(الظروف المتغيرة

يشترط فيه أن يكون حسناً نافعاً حتـى يثـاب    ،واإلسالم إذ يشجع على استحداث الجديد
فعمل بها بعـده،   ،من استن في اإلسالم حسنة حسنة" عليه اإلنسان وقد جاء في الحديث الشريف 

ا وال ينقص من أجورهم شيء ومن سن في اإلسالم سـنّة سـيئة   كتبت له مثل أجر من عمل به
  .)١٧٩("كتبت عليه مثل وزر من عمل بها وال ينقص من أوزارهم شيئاً  ،فعمل بها بعده

يواكب كل جديد ويحرص على التجديد  ،كان ذا عقلية متفتحة ،والشيخ ياسين رحمه اهللا
كثر حضوراً ومساهمة في تطوير مجـاالت  والتطوير في برامج ووسائل العمل وأساليبه فكان األ

العمل اإلسالمي مما أحدث نهضة إسالمية كبيرة في ظل تكاثر منابر الدعوة في فلسطين وتـدافع  
  .)١٨٠(الناس نحو اإلسالم

يشجع عملية التجديد والتطوير عبر برنامجه التغييـري   ،ومن الملحوظ أن الشيخ ياسين
فقد قام بتغيير قيادات مجـالس الهيئـات اإلداريـة     ،عملفي مجاالت الدعوة ومن جميع جوانب ال

بقطاع غزة واستبدلها بأخرى شابة ممن عرفوا بنشاطهم مما أدى إلى سريان دماء جديدة في جسم 
  .)١٨١(الحركة

وإذا كان انتشار وتمدد الحركة اإلسالمية وتوغلها في مؤسسات المجتمع المدني يقتضي 
فإن الشيخ ياسين أولى هذا الموضوع اهتماماً بالغـاً،   )١٨٢(الدعويةالتطوير في مناهجها التربوية و

حيث خضعت مناهج الدعوة التربوية من حين آلخر، إلى تطوير وتجديد بما يجعلها قادرة علـى  
كما حرص على تطوير أداء الـدعاء مـن    .)١٨٣(الوفاء بمتطلبات البناء للشخصية المسلمة الفاعلة

لتدريبية وورش العمل المختلفة وبرامج إعداد خاصة بالدعاة من كال خالل دعم مشاريع الدورات ا
  .)١٨٤(الجنسين

التطورات العالمية المتالحقة والتجديدات المتنوعة فـي وسـائل    ،فلم يغفل الشيخ ياسين
ووجه شباب الكتلة اإلسالمية إلـى اسـتخدام    ،وقد دعا إلى االستفادة منها بصورة مثلى ،االتصال

هذا ولـم يكـن    .)١٨٥(وفتح مراكز الحاسوب ،ة في نشر الدعوة والثقافة اإلسالميةاألجهزة الحديث
مقتصراً على الوسائل السلمية فحسب، بل تعداه إلـى   ،في منهج الشيخ ياسين التغييري ،التطوير
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١٣٣١

االهتمام الملحوظ بتطوير وسائل المقاومة، وقد تطورت هذه الوسائل بالفعل فـي فتـرة زمنيـة    
ت االنتفاضة بقذف الحجارة واستخدام السـكاكين مـروراً باسـتخدام األسـلحة     حيث بدأ ،وجيزة

الرشاشة ثم العبوات واألحزمة الناسفة وصوالً إلى الصواريخ المتنوعة التـي أقضـت مضـاجع    
  .)١٨٦(العدو وسلبته أمنه
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١٣٣٢

  النتائج والتوصيات
  

  :النتائج :أوالً
  :فيما يلييمكن إجمالها  ،توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج

أثبتت الدراسة أن الظروف الصعبة والمحن وما شابه ذلك من علـل وأمـراض وإعاقـة     - ١
فالمعضلة الكبيرة تتمثل فـي اإلعاقـة    ،ليست مبرراً للقعود والتثاقل إلى األرض ،جسدية
أعاقة الروح والنفس والفكر فهي التي تقيد الرجال وتقتل همتهم وتلغي فعـاليتهم   ،المعنوية

لحياة وقد ضرب الشيخ ياسين أروع مثـٍل لقـوة اإلرادة والعزيمـة والحيويـة     في واقع ا
  .والنشاط رغم ما هو به من ألمٍ ومرضٍ وإعاقة جسدية

تتعـدى مجـرد تحريـر الـوطن      ،أوضحت الدراسة أن طموحات الشيخ ياسين التغييرية - ٢
بـاً ويهـوداً   إلى إقامة دولة إسالمية يحكم فيها بما أنزل اهللا ويعيش الجميع عر ،واألرض

 –وهو يتحـدث عـن تطلعاتـه فـي التغييـر       –تحت رعايتها وسلطانها وقد بدا الشيخ 
وراعى واقع األمـة   ،موضوعياً ومنطقياً حينما تفهم ظروف وإمكانات الشعب الفلسطيني

  .اإلسالمية في ظل األنظمة الحالية
اسين مـن جميـع   كشفت الدراسة عن توافر كل مقومات قائد التغيير الفاعل لدى الشيخ ي - ٣

مما جعله قائداً متميزاً أحدث تغيراً ملحوظاً في  ،النواحي النفسية والعقلية واإلدارية والفنية
كما تركت دعوته آثاراً وأصداء على مسـتوى   ،واقع الحياة على مستوى البيئة الفلسطينية

إليـه  ولعل ذلك يرجع إلى مصداقية الرجل في كل مـا يـدعو    ،العالم العربي واإلسالمي
  .واقتداء بالرسول صلى اهللا عليه وسلم وإيثاره الجانب العملي على الكالم والتنظير

يتصف منهج الشيخ ياسين في التغيير بالشمول والتكامل وقد بدا ذلك واضحاً مـن خـالل    - ٤
برنامجه العملي المتوازن من حيث الوسائل واألنشطة سواء في مجال التغيير السـلمي أو  

  .التغيير بالقوة
فهي ليست مقصاة عن دائرة القرار  ،للمرأة دور كبير في برنامج التغيير عند الشيخ ياسين - ٥

بل هي عنصر فاعل في إدارة الصراع وإصالح المجتمع ومقاومـة   ،والممارسة الميدانية
االحتالل وهذا ما يميز منهج الشيخ عن بعض المناهج التقليدية المتزمتة التـي ضـربت   

المرأة وحصرت نشاطها ودورها في إطار البيت دون مشـاركة   ستاراً من حديد في وجه
  .واضحة في المجتمع
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١٣٣٣

ينطلق منهج الشيخ ياسين في التغيير من خطة مدروسة محددة المعالم متكاملة العناصـر   - ٦
  .وفق مراحل متدرجة التزم بها هو نفسه وألزم إخوانه بها

من روح اإلسالم والتي تـدعو  ضرب الشيخ ياسين مثالً رائعاً للوطنية األصيلة المستمدة  - ٧
إلى التالحم والتماسك بعيداً عن العنصرية والنعرات الحزبية الضيقة التـي تصـدر عـن    
بعض القيادات المشوهة فكرياً وأخالقياً وقد ظهر ذلك واضحاً من خالل صـبره وحلمـه   

ولئـك  وتحمله كل محاوالت االستفزاز والتحرش وإثارة الفتنة الداخلية والتي كان يتزعمه أ
  .المنتفعون والمتاجرون باسم القضية

حيـث اهـتم    ،سار الشيخ ياسين في منهجه التغييري في اتجاهين يكمل بعضهما اآلخـر  - ٨
 ،بإصالح واقع الناس عموماً وتعديل أنماط سلوكهم وقيمهم الفاسدة واستبدالها بقيم اإلسالم

  .تغيير الواقع بكل أبعاده كما ركز على التربية والبناء لعناصر الحركة الموكل إليهم مهام
أولى الشيخ اهتماماً ملحوظاً ببناء المؤسسات االجتماعية والتعليمية والثقافية التـي تقـدم    - ٩

مما شكل بالنسبة لبرنامجه التغيير قاعدة جماهيريـة   ،الخدمات للجمهور دون تمييز بينهم
  .داعمة لبرنامج المقاومة ومعززة لصمودها

ى اكتشاف المواهب الخاصة ورعايتها واستثمارها لتحقيـق  حرص الشيخ ياسين كثيراً عل -١٠
كما اهتم بالتجديد والتطوير المستمرين لكافة األنشـطة والمؤسسـات    ،األهداف المنشودة

والبرامج التربوية والدعوية والعسكرية فقدم لها ما يستطيع من دعمٍ مادي ومعنوي حتـى  
  .أثمرت وأتت أكلها ضعفين بإذن اهللا عز وجل
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١٣٣٤

  :وصياتالت
  :يوصي الباحث بما يلي ،في ظل النتائج التي توصلت إليها الدراسة

يوصي الباحث كافة الدعاة والمربين المسلمين قيادات وجنوداً بأن يقتـدوا بالشـيخ ياسـين     - ١
الرجل الرباني وكذلك الوقوف على منهجه في التغيير لالستفادة منه باعتباره صاحب مدرسة 

  .في هذا المجال
تدعيم أسلوب الحوار واالنفتاح الفكري بـين جميـع األحـزاب والفصـائل      من الضروري - ٢

  .والجماعات اإلسالمية والوطنية من أجل تبادل الخبرات وتوحيد الصفوف في وجه االحتالل
من الضروري أن يحافظ أتباع الشيخ وإخوانه على المبادئ والقيم األصيلة التي أحياها فـي   - ٣

  .فهماً وممارسة ،فوس النشء والشبابنفوسهم والعمل على تجذيرها في ن
إلعداد الكوادر والقيادات الدعوية الفاعلة وفق منهاج اإلسالم والتركيز  ،إنشاء معهد الياسين - ٤

  .على عملية التطوير واالرتقاء المتواصل بمؤسسات الحركة التي أسسها الشيخ ياسين
  .ليم في فلسطينإجراء دراسة حول جهود الشيخ ياسين في دعم وتطوير مؤسسات التع - ٥
إجراء دراسة مقارنة بين منهج الشيخ ياسين في التغيير ومناهج قيادات أخرى فـي العـالم    - ٦

  .العربي واإلسالمي
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١٣٣٥

  هوامش الدراسة
  

 ،المسـتقبل العربـي   ،"التربية والتغير االجتماعي والسياسي "  :إسماعيل سرور ،شلش )١(
  .١٣٩ص  ،١٩٨٣ ،بيروت ،مركز دراسات الوحدة العربية

  .٢٥ ،٢٤، ص ص ١٩٩٦، مؤسسة الرسالة، بيروت، الشباب والتغيير: ، فتحييكن )٢(
  .١١٣ص  ،١٩٨٩ ،عمان ،دار عمار ،أسس التربية :إبراهيم ،ناصر )٣(
  .٥ص  ،العدد ،٢٠٠٤ ،غزة ،، مجلة تصدر عن الكتلة اإلسالميةصحيفة الصحوة )٤(
العـالمي  المركـز   ،أحمد ياسين الظاهرة المعجزة وأسطورة التحدي :أحمد بن ،يوسف )٥(

  .٦٧ص  ،للبحوث والدراسات
الجامعـة   ،الشهيد أحمد ياسين صفحات من حياته ودعوتـه وجهـاده   :صالح ،الرقب )٦(

  .٣١ص  ،٢٠٠٤غزة،  ،اإلسالمية
  .١١٣ص  ،١٩٩٠ ،عمان ،دار عمار ،مقدمة في التربية :إبراهيم ،ناصر )٧(
ة، ، الجامعـة اإلسـالمية، غـز   الشيخ أحمد ياسين حياتـه وجهـاده  : عدوان، عاطف )٨(

  .١،٢،ص ص١٩٩١
  .١٠-٨ص  ،المرجع السابق )٩(
  .١٣ص  ،المرجع السابق )١٠(
  .١٧-١٤ص  ،المرجع السابق )١١(
 ،دار ابـن حـزم   ،كتـاب الجزيـرة   ،شاهد على عصر االنتفاضة ،الشيخ أحمد ،ياسين )١٢(

  .٩٥ص  ،٢٠٠٣ ،بيروت
 ،٤/١١/٢٠٠٤ ،المركز الفلسطيني لإلعـالم  ،"مسيرة الشهيد الرمز القائد أحمد ياسين "  )١٣(

info.info-www.palestine.  
موقع إسـالم أون اليـن علـى شـبكة      ،فقه التغيير عند الشيخ ياسين :النادي، عالء )١٤(

  .٢٠٠٤ ،اإلنترنت
  .١٠٥ص  ،مرجع سابق ،عدوان )١٥(
  .١٧٤ص  ،المرجع السابق )١٦(
شر اإلسـالمي، القـاهرة،   ، دار التوزيع والنأحمد ياسين شهيد أيقظ أمة: شماخ، عامر )١٧(

  .٢٨، ص٢٠٠٤
دار اإلبـاء   ،عظمة العطاء وروعة الشهادة ،الشيخ الشهيد أحمد ياسين :محمد ،اليافاوي )١٨(

  .٣ص  ،القدس ،للنشر والتوزيع
 ،٢٥/٣/٢٠٠٤ ،غـزة  ،صحية تصدر أسبوعياً عن حزب الخالص اإلسالمي ،الرسالة )١٩(

  .٥ص 
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١٣٣٦

  .١٠٥ص  ،مرجع سابق ،عدوان )٢٠(
  .٦/١٢/٢٠٠٤بلة بتاريخ مقا ،إسماعيل ،هيثم )٢١(
  .٥٢ص  ،مرجع سابق ،عدوان )٢٢(
  .٤٩-١١ص  ،المرجع السابق )٢٣(
 ،"عبقرية األلم والصمود والمقاومة  ،الرمز والثورة ،الشيخ أحمد ياسين"  :سلمان ،صالح )٢٤(

  .٢/٤/٢٠٠٣ ،موقع إسالم أن الين على شبكة اإلنترنت
 ،اإلسالمية على اإلنترنت موقع شبكة الفرسان ،مقابلة مع الدكتور عبد العزيز الرنتيسي )٢٥(

١٥/٤/٢٠٠٤.  
  .٢٠٥ص  ،مرجع سابق ،شاهد على العصر ،الشيخ أحمد ،ياسين )٢٦(
مكتبة  ،أحمد ياسين أسطورة الصمود والتحدي :بهاء الدين ،إبراهيم ،سعد الدين ،خيري )٢٧(

  .٦٨ص  ،٢٠٠٤ص  ،وهبة، القاهرة
  .٩ص  ،مرجع سابق ،يوسف )٢٨(
  .٨ص  ،مرجع سابق ،عدوان )٢٩(
  .٩٥ص  ،مرجع سابق ،شاهد على العصر ،مدالشيخ أح ،ياسين )٣٠(
  .٤/١١/٢٠٠٤ ،مرجع سابق ،سيرة الشهيد الرمز القائد أحمد ياسين )٣١(
  .المرجع السابق )٣٢(
  .١١ص  ،مرجع سابق ،الرسالة )٣٣(
  .٢٠٠٤ ،مرجع سابق ،النادي )٣٤(
دار  ،شموخ فـي زمـن االنكسـار    ،الشيخ الشهيد أحمد ياسين :محمود سمير ،المنير )٣٥(

  .١٠ص  ،٢٠٠٤ ،طنطا ،البشير للثقافة والعلوم
بيروت، ص  ،مؤسسة الرسالة ،قطوف شائكة في حقل التجارب اإلسالمية :فتحي ،يكن )٣٦(

٦٢.  
  .١٠١ص  ،مرجع سابق ،يوسف )٣٧(
  .٣/٨/٢٠٠٠ ،المركز الفلسطيني لإلعالم ،حوار مع الشيخ أحمد ياسين )٣٨(
  .١٦٧ص  ،مرجع سابق ،المنير )٣٩(
  .٤/١١/٢٠٠٤ ،المركز الفلسطيني لإلعالم ،حور مع الشيخ أحمد ياسين )٤٠(
  .١٣١ ،١٣٠ص ص  ،مرجع سابق ،يوسف )٤١(
رئاسة الحكـم الشـرعية،    ،المذهبية اإلسالمية والتغيير الحضاري :عبد الحميد ،محسن )٤٢(

  .٤٠ ،٣٩ص ص  ،١٩٨٣ ،قطر
  .٥/١٢/٢٠٠٤مقابلة بتاريخ  ،نسيم ،ياسين )٤٣(
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١٣٣٧

  .٢٤/١٢/٢٠٠٤مقابلة بتاريخ  ،عمر ،عبد العال )٤٤(
  .٢٠ص  ،مرجع سابق ،الشباب والتغيير ،يكن )٤٥(
  .٤٦ ،٤٥ص ص  ،مرجع سابق ،الرقب )٤٦(
  .٢٩/٢/٢٠٠٣ ،إسالم أون الين ،حوار مع الشيخ أحمد ياسين )٤٧(
  .٢٤٥-٢٤٣ ،مرجع سابق ،شاهد على العصر )٤٨(
  .٨٤ص  ،مرجع سابق ،يوسف )٤٩(
  .٤/١١/٢٠٠٤ ،مرجع سابق ،المركز الفلسطيني لإلعالم )٥٠(
ـ  ،مؤسسة صـخر  ،موسوعة الكتب الستة ،مسند اإلمام أحمد ،ابن حنبل )٥١( ديث رقـم  ح

٢١٢٨٦.  
  .١٠٣ص  ،١٩٩٩ ،بيروت ،دار ابن حزم ،التغيير الذكي :علي ،الحمادي )٥٢(
  .٤٥ص  ،مرجع سابق ،المنير )٥٣(
  .٢٥/١٢/٢٠٠٤مقابلة بتاريخ  ،محمد ،شمعة )٥٤(
  .٧/١٢/٢٠٠٤مقابلة بتاريخ  ،أحمد ،بحر )٥٥(
  .٢٩ص  ،مرجع سابق ،عدوان )٥٦(
  .٢٩ص  ،المرجع السابق )٥٧(
  .٤/١١/٢٠٠٤ ،لشيخ ياسينحوار مع ا ،المركز الفلسطيني لإلعالم )٥٨(
  .١٨ص  ،٢٠٠٠ ،بيروت ،دار ابن حزم ،فنون القيادة المتميزة :محمد ،ديماس )٥٩(
  .٦/١٢/٢٠٠٤مقابلة بتاريخ  ،إسماعيل ،هنية )٦٠(
  .٧/١٢/٢٠٠٤مقابلة بتاريخ  ،ناجي ،السرحي )٦١(
  .٢٥/١٢/٢٠٠٤مقابلة بتاريخ  ،محمد ،شمعة )٦٢(
  .٦/١٢/٢٠٠٤مقابلة بتاريخ  ،أسامة ،المزيني )٦٣(
  .٢ص  ،رام اهللا ،مهارات األبطال، صادر عن طاقم شئون المرأة: ي، عمادالجرباو )٦٤(
  .٦/١٢/٢٠٠٤مقابلة بتاريخ  ،إسماعيل ،هنية )٦٥(
  .٦/١٢/٢٠٠٤مقابلة بتاريخ  ،أسامة ،المزيني )٦٦(
  .٢٥/١٢/٢٠٠٤مقابلة بتاريخ  ،محمد ،شمعة )٦٧(
  .٧/١٢/٢٠٠٤مقابلة بتاريخ  ،أحمد ،بحر )٦٨(
  .١٦ ،١٥ص  ص  ،مرجع سابق ،ديماس )٦٩(
  .٩/١٢/٢٠٠٤مقابلة بتاريخ  ،فتحي ،حماد )٧٠(
  .٢٥/١٢/٢٠٠٤مقابلة بتاريخ  ،محمد ،شمعة )٧١(
  .٦/١٢/٢٠٠٤مقابلة بتاريخ  ،إسماعيل ،هنية )٧٢(
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١٣٣٨

  .١٠٤ص  ،مرجع سابق ،الحمادي )٧٣(
  .٧/١٢/٢٠٠٤مقابلة بتاريخ  ،ناجي ،السرحي )٧٤(
  .٩/١٢/٢٠٠٤مقابلة بتاريخ  ،فتحي ،حماد )٧٥(
  .٦/١٢/٢٠٠٤مقابلة بتاريخ  ،إسماعيل ،هنية )٧٦(
  .١٦ص  ،مرجع سابق ،ماسدي )٧٧(
  .١٤٣ص  ،١٩٩٩ ،بيروت ،دار ابن حزم ،جند المعالي :خليل ،صقر )٧٨(
  .٢٩ص  ،١٩٨٨ ،غزة ،ميثاق حركة المقاومة اإلسالمية حماس )٧٩(
  .٥٢ص  ،قطوف شائكة ،مرجع سابق ،يكن )٨٠(
  .٦/١٢/٢٠٠٤مقابلة بتاريخ  ،أسامة ،المزيني )٨١(
  .٤١ص  ،مرجع سابق ،عدوان )٨٢(
  .١٠٣ص  ،مرجع سابق ،الحمادي )٨٣(
  .٦/١٢/٢٠٠٤مقابلة بتاريخ  ،أسامة ،المزيني )٨٤(
  .٦/١٢/٢٠٠٤مقابلة بتاريخ  ،إسماعيل ،هنية )٨٥(
  .٢٠٠٤ ،مرجع سابق ،المركز الفلسطيني لإلعالم )٨٦(
  .٤/١١/٢٠٠٤ ،مرجع سابق ،المركز الفلسطيني لإلعالم ،حوار مع الشيخ أحمد ياسين )٨٧(
  .٢٠٠٤ ،ورياس ،موقع جماعة اإلخوان المسلمين ،حوار مع الشيخ أحمد ياسين )٨٨(
دار التوزيع والنشر  ،الدعوة اإلسالمية فريضة شرعية وضرورة بشرية: صادق ،أمين )٨٩(

  .١٥٣اإلسالمية، ص 
  .٢٣ص  ،مرجع سابق ،يوسف )٩٠(
  .٧/١٢/٢٠٠٤مقابلة بتاريخ  ،أحمد ،بحر )٩١(
  .المرجع السابق )٩٢(
  .٢٢٤ص  ،مرجع سابق ،يوسف )٩٣(
  .١٣٠ص  ،المرجع السابق )٩٤(
  .٥/١٢/٢٠٠٤مقابلة بتاريخ  ،نسيم ،ياسين )٩٥(
  .٢٤ ،٢٣ص ص  ،مرجع سابق ،يوسف )٩٦(
  .٩/١٢/٢٠٠٤مقابلة بتاريخ  ،فتحي ،حماد )٩٧(
  .٢٧ص  ،مرجع سابق ،عدوان )٩٨(
  .٦٨ص  ،مرجع سابق ،يوسف )٩٩(
  .٧/١٢/٢٠٠٤مقابلة بتاريخ  ،أحمد ،بحر )١٠٠(
  .٨ ،٧ص ص  ،٢٠٠٠ ،بيروت ،مؤسسة الرسالة ،اإلسالم والفن :يوسف ،القرضاوي )١٠١(
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١٣٣٩

  .١٧/١٢/٢٠٠٤مقابلة بتاريخ  ،عبد الخالق ،العف )١٠٢(
  .٤٧ص  ،مرجع سابق ،عدوان )١٠٣(
  .١١/١٢/٢٠٠٤مقابلة بتاريخ  ،جميلة ،الشنطي )١٠٤(
دار الفرقـان،   فلسفة التربيـة اإلسـالمية، انتمـاء وارتقـاء،    : األسمر، أحمد رجب )١٠٥(

  .٣١١،ص١٩٩٧عمان،
، مكتبة األنجلـو المصـرية، القـاهرة،    في اجتماعيات التربية: سرحان، منير المرسي )١٠٦(

  .١٧١،ص١٩٩٦
  .١٤٣ص  ،رجع سابقم ،صقر )١٠٧(
، ١٩٩٧، ١١، صحيفة شهرية تصدر عن الجامعة اإلسالمية، غزة، عدد صوت الجامعة )١٠٨(

  .١أكتوبر، ص
  .١٣٣ص  ،مرجع سابق ،يوسف )١٠٩(
  .١٨ص  ،مرجع سابق ،عدوان )١١٠(
  .١٤١ص  ،مرجع سابق ،صقر )١١١(
  .٣ص  ،٢٠/٤/٢٠٠٤ ،إسالم أون الين ،"ياسين في قلب األمة "  :علي ،فخر الدين )١١٢(
  .٣٣ص  ،ابقمرجع س ،عدوان )١١٣(
  .٦/١٢/٢٠٠٤مقابلة بتاريخ  ،أسامة ،المزيني )١١٤(
بتـاريخ   ،الجامعـة اإلسـالمية   ،مركز التاريخ الشـفوي  ،مقابلة مع الشيخ أحمد ياسين )١١٥(

٢٢/٦/٢٠٠٢.  
  .٨٧ص  ،مرجع سابق ،المنير )١١٦(
  .٢٠ص  ،مرجع سابق ،يوسف )١١٧(
  .٧/١٢/٢٠٠٤مقابلة بتاريخ  ،ناجي ،السرحي )١١٨(
  .٢٩ص  ،مرجع سابق ،شماخ )١١٩(
  .٢١ ،٢٠ص ص  ،جع سابقمر ،يوسف )١٢٠(
  .٢٤/١٢/٢٠٠٤مقابلة بتاريخ  ،عمر ،عبد العال )١٢١(
  .المرجع السابق )١٢٢(
  .٨٩-٥٥ص  ،مرجع سابق ،عدوان )١٢٣(
  .٤/١١/٢٠٠٤ ،مرجع سابق ،المركز الفلسطيني لإلعالم )١٢٤(
  .٦٤-٥٨ص  ،مرجع سابق ،عدوان )١٢٥(
  .٣ص  ،مرجع سابق ،النادي )١٢٦(
  .٧/١٢/٢٠٠٤مقابلة بتاريخ  ،أحمد ،بحر )١٢٧(
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١٣٤٠

  .٨٤ص  ،مرجع سابق ،عدوان )١٢٨(
  .٦/١٢/٢٠٠٤مقابلة بتاريخ  ،إسماعيل ،هنية )١٢٩(
ص  ،٥ج ،بيـروت  ،المكتب اإلسـالمي  ،مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،أحمد ،ابن حنبل )١٣٠(

٢٧٨.  
  .٦/١٢/٢٠٠٤مقابلة بتاريخ  ،إسماعيل ،هنية )١٣١(
  .١١١ص  ،مرجع سابق ،عدوان )١٣٢(
  .٤ص  ،مرجع سابق ،النادي )١٣٣(
  .٣٤ص  ،مرجع سابق ،ميثاق حماس )١٣٤(
  .١٨٥ص  ،مرجع سابق ،رشاهد على العص )١٣٥(
  .٦٣ ،٦٢ص ص  ،مرجع سابق ،الرقب )١٣٦(
 ،١٩٩٧ ،غـزة  ،الجامعة اإلسالمية ،تصدر عن قسم الصحافة واإلعالم ،صوت الجامعة )١٣٧(

  .٢ص  ،١١٤عدد 
 ،غزة ،مجلة تصدر عن الجامعة اإلسالمية ،صوت الجامعة ،مقابلة مع الشيخ أحمد ياسين )١٣٨(

  .١٣ص  ،١٩/١٢/٢٠٠٢
  .١/٤/٢٠٠٤ ،غزة ،الكتلة اإلسالميةتصدر عن  ،صحيفة الصحوة )١٣٩(
دار النحـوي للنشـر    ،فقه اإلدارة اإليمانية في الـدعوة اإلسـالمية   :عدنان ،النحوي )١٤٠(

  .٧٢ص  ،١٩٩٩ ،الرياض ،والتوزيع
  .٤٢ص  ،١٩٩٤ ،بيروت ،المكتب اإلسالمي ،رؤية منهجية للتغيير :عمر ،حسنة )١٤١(
،ص ٢٠٠١تبة السنة، القاهرة،، مكالمنهج السليم إلى طريق اهللا المستقيم:صقر، عطية )١٤٢(

  .٣٧،٣٨ص
  .٤ص  ،مرجع سابق ،المركز الفلسطيني لإلعالم )١٤٣(
  .٧/١٢/٢٠٠٤مقابلة بتاريخ  ،ناجي ،السرحي )١٤٤(
  .١ص  ،٢٠٠٤ ،٥٦العدد  ،تصدر عن الجامعة اإلسالمية ،صوت الجامعة )١٤٥(
  .٦/١٢/٢٠٠٤مقابلة بتاريخ  ،أسامة ،المزيني )١٤٦(
  .٢٥/١٢/٢٠٠٤مقابلة بتاريخ  ،محمد ،شمعة )١٤٧(
  .٣٨ ،٣٧ص ص  ،١٩٩٢ ،القاهرة ،××××دار  ،المستقبل لهذا الدين ،سيد ،طبق )١٤٨(
  .٦/١٢/٢٠٠٤مقابلة بتاريخ  ،إسماعيل ،هنية )١٤٩(
 ،بنهـا  ،مكتبة العلمية للتـراث  ،مجموعة رسائل اإلمام الشهيد حسن البنا :حسن ،البنا )١٥٠(

  .١٦٨ ،١٦٧ص ص  ،٢٠٠٢
  .٢٢/٦/٢٠٠٢ ،اإلسالمية الجامعة ،مركز التاريخ الشفوي ،مقابلة مع الشيخ ياسين )١٥١(
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١٣٤١

  .٣ص  ،مرجع سابق ،النادي )١٥٢(
  .٢ ،١ص ص  ،المرجع السابق )١٥٣(
  .٢ص  ،المرجع السابق )١٥٤(
  .١٠ص  ،مرجع سابق ،ميثاق حركة المقاومة اإلسالمية )١٥٥(
  .٣ص  ،مرجع سابق ،النادي )١٥٦(
  .١٢/١٢/٢٠٠٤مقابلة بتاريخ  ،جميلة ،الشنطي )١٥٧(
 ،ت برعاية الكتلة اإلسـالمية محاضرة ألقاها في مهرجان التفوق للطالبا ،أحمد ،ياسين )١٥٨(

  .١٥/٦/٢٠٠٣ ،مدرسة دار األرقم
  .٤/١١/٢٠٠٤ ،مرجع سابق ،المركز الفلسطيني لإلعالم )١٥٩(
 ،بيـروت  ،)محمد عمـارة (دراسة وتحقيق  ،٤ج ،األعمال الكاملة ،رفاعة ،الطهطاوي )١٦٠(

  .٦٩٧-٦٩٥ص  ،١٩٧٣
  .١٠٤ص  ،مرجع سابق ،عدوان )١٦١(
  .١١/١٢/٢٠٠٤مقابلة بتاريخ  ،جميلة ،الشنطي )١٦٢(
  .المرجع السابق )١٦٣(
  .١/١٢/٢٠٠٤مقابلة بتاريخ  ،فتحي ،حماد )١٦٤(
  .٥/١٢/٢٠٠٤مقابلة بتاريخ  ،نسيم ،ياسين )١٦٥(
  .٤ص  ،مرجع سابق ،النادي )١٦٦(
  .٦/١٢/٢٠٠٤مقابلة بتاريخ  ،أسامة ،المزيني )١٦٧(
  .١٦٦ص  ،مرجع سابق ،المنير )١٦٨(
  .٢٨٢-٢٧٣ص  ،مرجع سابق ،شاهد على العصر ،أحمد ،ياسين )١٦٩(
  .١/٤/٢٠٠٣ ،مرجع سابق ،الصحوة )١٧٠(
  .١ص  ،١٩٩٧ ،١عدد ،مرجع سابق ،صوت الجامعة )١٧١(
  .١٨ص  ،٢٠٠٢ ،٤٨عدد  ،المرجع السابق )١٧٢(
  .٢٤٢ص  ،مرجع سابق ،شاهد على العصر ،أحمد ،ياسين )١٧٣(
  .٢٢/٦/٢٠٠٢ ،الجامعة اإلسالمية ،مركز التاريخ الشفوي ،مقابلة مع الشيخ أحمد ياسين )١٧٤(
  .٢٠٠٤ ،مرجع سابق ،اسينحوار مع الشيخ أحمد ي ،المركز الفلسطيني لإلعالم )١٧٥(
  .٢ص  ،مرجع سابق ،النادي )١٧٦(
  .٤٤ص  ،مرجع سابق ،الرقب )١٧٧(
  .١٦٥ص  ،١٩٦٧ ،القاهرة ،مكتبة النهضة المصرية ،المجتمع اإلسالمي :أحمد ،شلبي )١٧٨(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
 

١٣٤٢

دار إحياء الكتـب   ،)محمد عبد الباقي(تحقيق  ،صحيح مسلم ،اإلمام أبي الحسن ،مسلم )١٧٩(
  .٢٢٦ص  ،٤ج ،العربية

  .٢٥/١٢/٢٠٠٤بلة بتاريخ مقا ،محمد ،شمعة )١٨٠(
  .٦٢ص  ،مرجع سابق ،المنير )١٨١(
  .٦٢ص  ،مرجع سابق ،قطوف شائكة ،فتحي ،يكن )١٨٢(
 ،غـزة  ،الجامعـة اإلسـالمية   ،مركز التاريخ الشـفوي  ،مقابلة مع الشيخ أحمد ياسين )١٨٣(

٢٢/٦/٢٠٠٤.  
  .١١/١٢/٢٠٠٤مقابلة بتاريخ  ،جميلة ،الشنطي )١٨٤(
  .٧/١٢/٢٠٠٤مقابلة بتاريخ  ،ناجي ،السرحي )١٨٥(
 .٦٣ص  ،مرجع سابق ،بالرق )١٨٦(
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