
  بسم هللا الرحمن الرحيم
  

  بع سنن سلطة فتحسلطة حماس تتِّ 
  !!شبراً بشبر وذراعاً بذراع

  
تح في       ة ف دما أنشئت حرك ر  عن ة لتحري ى المقاوم ا تتبن رن الماضي أعلنت أنھ تينات الق منتصف س

ا المطاف أن  ،فلسطين من النھر إلى البحر اثم انتھى بھ ا بينھم د ! أضاعت النھر والبحر وم تلق  اعترف
ا بقي من فلسطين  وصارت تفاوضھا ،بكيان يھود في معظم معظم فلسطين سلطة فتح ة في م ى دول عل

ى واشنطنالرئيس  وكانبرعاية أمريكية،  ك... سلطة كلما حزبه أمر شد الرحال إل إن سلطة  ،ومع ذل ف
ً  من المفاوضات، حتى اليوم، وبعد سنين طوال فتح روح وتجيء ل بل ھي في ظل االحتال ،لم تنل شيئا ت

   !من كيان يھود  بإذنٍ السفر إال ال يستطيع رئيسھا إن حتى بإذنه،
تحإنشاء ثم أنشئت حماس بعد نحو عقدين من        دأت ف ارته شوطال، فب ذي س ه ال تح من أول فأعلنت  ،ف

ة وبدأت  ،لبحرأنھا تتبنى المقاومة لتحرير فلسطين من النھر إلى ا د حرك ا بدولتنتق تح العترافھ ودف ، ة يھ
ود ،، وأنھا ترتمي في أحضان أمريكا١٩٦٧فقط في دولة بحدود  ولمطالبتھا ان يھ ع كي اوض م م ... وتتف ث

ود في معظم ١٩٦٧حدود أن تطالب بدولة في إلى بسلطة حماس كذلك  انتھى المطاف ة يھ ، بجانب دول
  !للتفاوض حول تحقيق ھذا األمروتمد يدھا إلى أمريكا  !معظم فلسطين

م في  ،حماس سلطة غم من أنوعلى الر ذ استالمھا الحك ات في ظل االحتالل، ومن ا االنتخاب ذ دخولھ من
ة  ١٩٦٧بدولة في حدود  ينطق الفعلي مشروعھاواقع  كان... ظل االحتالل، ومنذ اتفاقية مكة بجانب دول

دولتين،كانت تتالعب باأللفاظ لكنھا  يھود، ر ال ر تجاه القرارات الدولية والعربية التي تق ا تحت ول إنھ م فتق
رم القرارات الدولية بدل أن تقول إ م أن من يحت ليم يعل ل س ه عق نھا تعترف بالقرارات الدولية، وكل من ل

  ! جالً ، فھو يعترف به عاجالً أم آقراراً 
الفم المآلن  م٢٥/٦/٢٠٠٩في دمشق  وفي خطاب كبير حماس خالد مشعل ،إال أنھا اليوم      د نطقت ب ق

  ! لھذا الغرض وأنھا تمد يدھا للتفاوض مع أمريكا ،١٩٦٧في حدود أنھا تريد دولة 
ى أعلنت الموافقة على دولة في الضفة وغزة "فتح"والمفارقة أن       ر فلسطين من النھر إل  ، وأن تحري

ىراثاً من الماضي، أعلنت ذلك بعد حالبحر أصبح ت نة عل ذي  والي عشرين س ا ال ا، أي في مؤتمرھ قيامھ
ة في حدود ١٩٨٨ئر في تشرين األول عقد في الجزا ى دول ة عل ذلك حماس أعلنت الموافق ، ١٩٦٧، وك

د  ك بع انحو ومد اليد للتفاوض مع أمريكا، أعلنت ذل نة من انطالقتھ ا تتِّ ! ١٩٨٧ في عشرين س ع فكأنھ ب
  ! سنن فتح شبراً بشبر وذراعا بذراع

  : أيھا المسلمون     
ع تشكي      ات لإننا ال نريد الخوض في واق يِّ ل عدد من التنظيم ا ن نب ة، وبخاصة أمريك دول الغربي أن ال

في ذلك، ألن واقع الحال يغني عن وبريطانيا، لم تكن غائبة عن تشكيل ھذه التنظيمات، ال نريد الخوض 
دولتين في فلسطين،  :نقولبإذن هللا والحق  ،المقال، غير أننا نقول تح بال راف ف ا اعت ا آلمن در م إنه على ق

ود، إال لكيان يھود في معظم معظم فلسطينواحدة  ، وأخرى لفلسطين في شيء من فلسطين بشروط وقي
ع حماس أن تھوي أنه آلمنا أكثر  ذا الواق ى ھ ك  ،إل تح"ن ألوذل د" ف ى أن يكون في فلسطين  ق وافقت عل

دَّ  لتاندو ة إسالميبنظرة وطنية براغماتية، وليس باسم اإلسالم، فلم ت ا حرك اً أنھ تح يوم ا حماس ةع ف ، أم
رار ھو في أن ت، وخطورة ھذا األمر فھي في أعين العامة حركة إسالمية ز إق ة أن اإلسالم يجي ظن العام

ا اغ ى م ود عل ان يھ ام كي ي فلسطين ع ام إذا ھو ا ١٩٤٨تصبه ف ه في ع ا احتل ا ١٩٦٧نسحب مم ، وھن
دخلوا حماس الوقوع في ھذا ا ن تتجنبعلى أولھذا كنا نحرص دائماً ! الطامة لمستنقع، فنصحناھم أن ال ي

روا أي ... يدخلوا السلطة في ظل االحتاللال ن أ، ونصحناھم النتخابات في ظل االحتاللا م يعي نھم ل ولك
  ! اھتمام لھذا النصح، بل فسروه تفسيراً معوجاً غير مستقيم



  : أيھا المسلمون     
دولتين في فلسطين "ميةإسال"أن تعترف حركة كبير في  نامَ على الرغم من أن ألَ      رى في ، إال أب ا ن نن

 ً ا ه ضبابياً خادع ر من بقائ ه خي ى حقيقت ع عل إن ظھور الواق يئاً من الضوء، ف ك ش رى الشيء ذل أن ت ، ف
ار ة النھ ي رابع ن  والشمس ف ر م لأن خي ة اللي ي عتم راه ف دم ،ت زل ق ذلك فت دم وضوح  ب ا لع د ثبوتھ بع

ذا،ومع ! الرؤية إن لفلسطين رجالھ كل ھ ذين يقلبف الً ا ال م أم إذن هللا، ،ون األل تح وحماس  ب اعتراف ف ف
اس تح وحم ت ف الم، فليس ي اإلس روعاً ف ود مش ان يھ ل كي ن يجع طين ل ي فلس دولتين ف الم  ب ا اإلس ھم

ة ،يسير من القافلة انحرف عن الطريق، أما فلسطين والمسلمين، بل ھما نزر  ،فھي أرض إسالمية مبارك
ة اإلسالمية ك لألم ي  وھي ،مل ع ف ا وقتق ط هللا سبلعقلھ ذ أن رب ا، من ي بحانه أقصاھا بھ رام ف البيت الح

ة ة العظيم راجالحادث ة اإلسراء والمع ى  ،، حادث َراِم إِلَ ِجِد اْلَح َن اْلَمْس ْياًل ِم ِدِه لَ َرى بَِعْب ِذي أَْس ْبَحاَن الَّ ُس
ِميُع اْلبَِصيرُ  اْلَمْسِجِد اأْلَْقَصى الَِّذي بَاَرْكنَا َحْولَهُ لِنُِريَهُ ِمنْ    .آَيَاتِنَا إِنَّهُ ھَُو السَّ

ع وال بالحل الدولتين، حول بالتفاوض  باليد الممدودة ألمريكا ھذه فلسطين، لن يكون حلھا        اوض م تف
إن أي شبر ١٩٦٧حتى لو انسحب فعالً من كل المحتل في  كيان يھود، ة في فلسطين ، ف م،  ١٩٤٨المحتل
د جُ م، ھما في ١٩٦٧حتلة فلسطين المفي وأي شبر  ة رض األبلت نظر اإلسالم سواء، فق دماء المبارك ب

ه لم يسقط  من فلسطين ، على مر عصور الخالفة اإلسالمية، حتى لم يبق شبر شھداء الجيش اإلسالمي في
  . لمجاھددم شھيد أو غبار فرس 

لمين،اء سرإن فلسطين منذ حادثة اإل       اق المس ة في أعن ا أمان د فتحھ لمون فق د عمر  المس ، في عھ
ى فلسطين اريخ سلطان اإلسالم عل أن ال يسكن  ،وكانت العھدة العمرية التي أكدت منذ ذلك الت وقضت ب

ى .. .القدس المباركة على وجه الخصوص يھود ا تجرأ عل اريخ، كلم واستمرت تلك األمانة على مدى الت
ام  ادة عظ ام ق ھا، ق ا وتدنيس ي ظل الخالففلسطين عدو وتمكن من احتاللھ ك ف ا من دنس ذل ة بتحريرھ

ارارطھّ  انذلقطز وبيبرس ال نايبيين، وكصالح الدين الذي طھرھا من الصل فكان العدو، م... ھا من التت  ث
ا  الخليفة عبد الحميد كان افظ عليھ دما ح ة عن ام الخالف تيطان ففي آخر أي زل من االس ع عصابات ھرت من
ود المغتصب لفلسطين، لقد كان ھذا ھو الذي يجب أن يكو. فيھا ان يھ ل كي ن لو كانت الخالفة قائمة، فتزي

  .وتعيد فلسطين كاملة إلى ديار اإلسالم
وي ال يملك مسلم حر أن يخون ھذه األمانةوال زالت أمانة في أعناق المسلمين، إن فلسطين        ، فا الق

  :العزيز يقول
  َ ُسوَل َوتَُخونُوا أََمانَاتُِكْم َوأَْنتُْم تَْعلَُمونَ يَا أَيُّھَا الَِّذيَن آََمنُوا اَل تَُخونُوا هللاَّ   . َوالرَّ
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