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 الرحيم الرمحن هللا بسم

 سؤال جواب

 اجلديدة لوثيقتها محاس إعالن وأبعاد دوافع

 وطنية توافقية "صيغة ابعتبارها 67 حدود على فلسطينية بدولة قبوهلا 1/5/2017 االثنني الدوحة من محاس أعلنت :السؤال
 :شقني من وسؤايل... نياملسلم خوانإلا عن استقالليتها وأعلنت سرائيل"إ "تدمري عبارة وحذفت مشرتكة"

 اجلديدة؟ األمريكية دارةإلا حتملها تفاوضية سلمية حبلول مرتبط اجلديدة لوثيقتها محاس إعالن هل: األول

 األمريكية؟ السياسة عن منفصل خط يف أورواب من بتأثري كان محاس أهداف يف "االنقالب" هذا أن أو

 ،"محاس حلركة العامة والسياسات املبادئ "وثيقة واملسماة اجلديدة، ةالوثيق عالنإ وأبعاد دوافع دراكإ أجل من :اجلواب
 :يلي فيما ذلك كل ستعرضن... وروابوأ أبمريكا ذلك قةوعال

 :هبا محاس حلاق مث املنظمة تنازلت نتائج: أولا 

 يف دويلة هلم نتكو  أن حبجة (48 )احتالل فلسطني أرض من %80 عن املزعوم" فلسطني "ممثل التحرير منظمة تنازلت -1
 اعرتافا   قدموا للفلسطينيني (67 )احتالل فلسطني من تبقى مبا اعرتافا   ذلك مقابل يف يقدموا أن بدل اليهود ولكن ،1967 احملتل

 الفلسطينية" "السلطة التحرير منظمة عن الناشئ الكيان وبنجاح حّولوا ما سرعان عموما   والغرب يهود دولة إن بل! التحرير مبنظمة
 إحالل حبجة اخليانية التنازالت من مسلسل وإىل يهود لكيان أمين خادم ىلإ السلطة حولوا املشؤومة، أوسلو اتفاقيات قوف

 أمام الرئيسية العقبة هي أمنية وبذرائع صغرت مهما تنازالت أي لتقدمي يهود كيان رفض أن يعلمون وأورواب وأمريكا... السالم
 إعالن مقابل يف التنازالت من املزيد لتقدمي مستعدة وهي هائلة، تنازالت قدمت قد التحرير ظمةمن إن إذ ابلسالم، يسمى ما حتقيق

 ذلك ومع االسم، إال الدولة من فيها ليس أي السيادة، ومنزوعة السالح منزوعة أهنا ولو فلسطينية" "دولة عليها يطلق تسوية أي
 ...عليه اهلوان يسهل يهن من أن يدركون واجلميع يدرك ألنه املزيد يريد يهود فكيان

 جعل وهذا ،67 يف احملتل على دويلة مقابل يهود لدولة املنظمة تنازالت ضد الساخنة تصرحياهتا يف محاس استمرت -2
 ابملنظمة تلحق محاس جلعل اخلبيثة اخلطة   فكانت أوسلو، اتفاقية توقيع تلت اليت مفاوضاهتا يف ضعيف موقف يف الفلسطينية السلطة
 إىل احلال بطبيعة يقود وهذا 67 يف دويلة على املفاوضات وقبول معه التعامل مث ومن االحتالل ظل يف احلكم إىل لهابتوصي

 على ومحلهم فلسطني أهل لرتكيع مريكاأ رأسه وعلى الغرب مشاريع يف النخاع حىت منخرطة املنظمة وألن! يهود بكيان االعرتاف
 املنظمة وسامهت... االحتالل ظل يف السلطة ىلإ محاس حركة يصالإل املؤامرة يف الغرب   ة  املنظم شاركت فقد يهود، بكيان القبول

... واملنظمة فتح إليه وصلت ما إىل محاس سيوصل االحتالل ظل يف احلكم أن تدرك ألهنا ستار دون أو ستار وراء من ذلك يف
 وكان معها، وطنية وحدة حكومة تشكيل الفصائل بقية ورفضت ،2006 التشريعية االنتخاابت يف محاس حركة جنحت وهكذا

 مث ومن هلا، دعمها وتعلن محاس حبركة اتصاالهتا من تكثف قطر كانتذاته   الوقت ويف االحتالل، حتت احلكم يف لتوريطها ذلك
 يف قاعهايإ اكتمل فقد به وتفردها غزة قطاع حكم يف محاس حركة وابنغماس... غزة قطاع كامل على محاس حركة استيالء كان
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 وأما رهابية"،"إ مجاعة ابعتبارها غزة قطاع سكان هم شخص ملليوين اخلدمية املسائل يف معها التعامل يرفض يهود كيان إن إذ الفخ،
 فكي بني فيه محاس حركة وحكم غزة قطاع أصبح وهكذا للحكم، السيسي تسلم بعد خاصة احلصار عليها شددت فقد مصر

 خبصوص يهود كيان مع تتعامل اليت اجلهة كوهنا الطوق هذا تكمل هللا رام يف السلطة وكانت ود،يه وكيان السيسي نظام كماشة
 فقد الواقع وهبذا... حكمها حتت القابعني للناس األساسية احلياة متطلبات أتمني ميكنها ال محاس أصبحت مث ومن غزة، قطاع

 سلطة وعودة االهنيار فإما مر، أحالمها خيارين بني قطر نصائح وفق االحتالل حتت لغزة حبكمها نفسها محاس حركة وضعت
 من نوع وبناء يهود كيان جتاه املواقف بتليني قطر خاصة الداعمني لنصائح االستجابة وإما... محاس ترفضه ما وهذا للقطاع، عباس

 أن بد ال االحتالل ظل يف احلكم ماستال أن يدرك كان واع وكل! 67 دويلة ومنها التسوية مشاريع يف املعلن والسري معه العالقات
 حدود على فلسطينية دولة قامةإب املقاومة أهداف وتقزمي وأتييدها، يهود كيان مع ابملفاوضات والقبول احملتل مع التعامل إىل يقود
 .فيه اجلهل ي عذر ال مما فهذا احلال وبطبيعة... تنازالت من ذلك يقتضيه ما بكل 67

 يف حكمها بقاءوإ هلا الدويل اجملتمع قبول حتسني أبنه الوثيقة هدف تؤكد محاس حركة قادة نع الصادرة التصرحيات كل -3
 تقف محاس حركة أبن يشاع كان ما كل نزع أي الفلسطينية، القضية تسوية معادلة يف عنصرا   كوهنا على واملوافقة غزة، قطاع
 :التصرحيات تلك ومن ابملفاوضات، فلسطني تصفية ضد عثرة حجر

 إعداد وقرار محاس، حركة ورؤية وفكر ممارسات وتعكس التغيريات تواكب السياسية الوثيقة) أبن مشعل خالد ذكر فقد -أ
 .(1/5/2017 ،بوست نون) (...عامني منذ بدأت الصياغة وعملية سنوات، 4 قبل اختذ ةيسالسيا الوثيقة

 ،نت العربية)... "واحلقوق ابلثوابت اإلخالل دون ونةواملر  التطور وهو جديدا هنجا اختارت محاس "إن مشعل وقال
 الو ... حلماس السياسي واألداء الفكر طورت تعكس سياسية وثيقة وضع على توافقنا): الصحفي املؤمتر يف وأضاف ،(1/5/2017

 رجال من كوكبة مع ساعات 9 لـ اجتمعنا النهائية الصيغة اعتماد وبعد... االحتالل من وختلص حترير إىل بل حروب إىل نسعى
 (...املقاومة يف كما وسياسي ا فكري   تتطور ومتجددة متطورة حركة أهنا تظهر ابلوثيقة ومحاس مالحظاهتم، لنأخذ الدويل القانون

 .(2/5/2017 ،خباريةإلا معا وكالة)

 هلذا الكثري تعين ةالوثيق )هذه: برهوم أجاب وخارجي ا داخلي ا للحركة الوثيقة هذه أمهية حول سؤال على منه إجابة ويف -ب
 مع التعامل يف جديدة آفاقا   تفتح فهي املتغريات، ومواكبة املستنري والفكر والتطور املرونة عن يبحث الذي احلركة يف اجلديد اجليل

 هومبر  وأضاف. "العامل على واالنفتاح اآلخر مع التعامل أساليب صياغة وتعيد العدو، مع الصراع وطبيعة معامل له وحتدد اجملتمع
 (..."معها التعامل طرق تنكب يف بوصلتكم تنحرف فال وأعدائها، خصومها من عنها تسمعوا وال محاس إىل "فلتستمعوا: قائال  

 .(2/5/2017 ،بوست نون)

 :بذلك تنطق الوثيقة بنود إن مث -4

 زمان لكل وصالحيته كافة، احلياة جوانب بشموله اإلسالم محاس حركة تفهم) على اجلديدة الوثيقة من الثامن البند ينص -
 تؤمن كما وأمان؛ أمن يف واألدين الشرائع أتباع يعيش ظله يف والتسامح، السالم دين أنه وتؤمن املعتدلة؛ الوسطية وروحه ومكان،

 مع هو اهن به ملقصودا األدين بني والتسامح والتعايش ،احلضاري( واإلبداع والتسامح للتعايش منوذجا   وستبقى كانت فلسطني أن  
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 ويشري التهاون، من كبرية درجة ىلإ شارةإ وهذه ح،والتسام التعايش من جديدة صفحة وفتح املاضي صفحة قفالإ أي اليهود،
سّ   بشكل وأمريكا ألورواب ركةاحل تقدمي وهو الوثيقة، عالنإ من اهلدف إىل كذلك  املعادلة يف هبا واعرتافهم هلا قبوهلم من نحي 

 ...الفلسطينية

 يوضع ومل (...السياسي والنظام واملستقبل احلاضر بناء يف احملوري الفلسطينية املرأة دور) على 34 البند يف الوثيقة نصت -
 أداة إال هو ما الذي املرأة" "حقوق يسمونه ما حول الغرب مفاهيم من لالقرتاب بل املرأة ملنزلة اإلسالم رفع سياق يف النص هذا

 العراق يف املسلمة املرأة قتل بعدم نفسه يطالب ال فالغرب املرأة، حبقوق حقيقية مطالبات وليس ة،سالميإلا احلضارة على للهجوم
 لضرب هو يريدها كما للمرأة احلرية بفكرة فقط يطالب وإمنا حقا ، املرأة حياة على احلفاظ يعترب ال هو بل وفلسطني، وسوري

 .سالميةإلا احلضارة

 اليت األيديولوجية القشور من احلركة حترر فالوثيقة جلي، بشكل اهلدف يتضح ثيقةللو  والنصوص التصرحيات وهبذه -5
 أن تريد بذلك وهي سالمي،إ أيديولوجي عد  ب   أي من خالية اتيةبراغم بنظرة ويصبغها! قشورا   كوهنا رغم هبا، الغرب تشكك
 توافقية "صيغة ابعتبارها وأتييدها التفاوضية ولللحل الطريق فتح أي السلمية، للحلول اإلعاقة مظنة فيه ليس مكان يف تتموضع

 1/5/2017 فإعالهنا يهود، وكيان الفلسطينية السلطة بني املفاوضات فتح احتمال مع تتزامن محاس وثيقة إن بل! مشرتكة" وطنية
 قيمة فال يهود بكيان االعرتاف وعدم سالماإل عن اللغوية السفسطة وأما... 2/5/2017 لواشنطن عباس زيرة مع تزامنه يف صريح

 عن محاس حركة إعالن إن يهود؟ بكيان االعرتاف وعدم 67 حدود على فلسطينية بدولة القبول بني التوفيق ميكن كيف إذ هلا،
 وهذا بعده، ما له الذي التنازالت، بداية إال هو ما مشرتكة، وطنية توافقية بصيغة ذلك وتسمية ،67 حدود على بدولة قبوهلا

 هو وكما... يهود لكيان أمين خادم ىلإ حتولت حىت التنازالت يف وتدرج تخطوا من التحرير منظمة به قامت مبا ريذكّ   املشهد
 التدرج خطوات عن كثريا   تبتعد ال هي غزة يف احلكم على االستيالء مث 2006 انتخاابت منذ غزة يف محاس "سلطة" فإن ظاهر
 يف حينها أصدران وقد 67 حدود يف دولة يريد أنه فيه أعلن الذي 25/6/2009 دمشق يف مشعل خطاب منذ وخباصة تلك
 حركة أنشئت عندما): فيه قلنا "!!بذراع وذراعا   بشرب شربا   فتح سلطة سنن تتّ بع محاس "سلطة عنوان حتت إصدارا   26/6/2009
 أن املطاف هبا انتهى مث البحر، إىل النهر من فلسطني لتحرير املقاومة تتبىن أهنا أعلنت املاضي القرن ستينات منتصف يف فتح

 ما يف دولة على تفاوضها وصارت فلسطني، معظم معظم يف يهود بكيان فتح سلطة اعرتفت لقد! بينهما وما والبحر النهر أضاعت
 مث ...شيئا   تنل مل املفاوضات، من طوال سنني وبعد اليوم، حىت فتح سلطة فإن ذلك، ومع. ..أمريكية برعاية فلسطني من بقي

 فلسطني لتحرير املقاومة تتبىن أهنا فأعلنت أوله، من فتح سارته الذي الشوط فبدأت فتح، إنشاء من عقدين حنو بعد محاس أنشئت
 أحضان يف ترمتي وأهنا ،1967 حبدود دولة يف فقط وملطالبتها يهود، بدولة العرتافها فتح حركة تنتقد وبدأت البحر، إىل النهر من

 معظم معظم يف يهود دولة انبجب ،1967 حدود يف بدولة تطالب أن إىل كذلك محاس بسلطة املطاف ىانته مث... أمريكا
 دمشق يف مشعل خالد محاس كبري خطاب ففي!... األمر هذا حتقيق حول للتفاوض أمريكا إىل يدها ومتد! فلسطني

 (،!الغرض هلذا أمريكا مع للتفاوض يدها دمت وأهنا ،1967 حدود يف دولة تريد محاس أن" املآلن ابلفم نطق قد م25/6/2009
 احلالية، محاس وثيقة يف مشعل ذكرها اليت املدة ضعف أي سنوات مثاين حنو عليه مضى التدرجيي التنازل خطوات فبدء وهكذا
 4 قبل اختذ ةيسالسيا الوثيقة إعداد وقرار محاس، حركة ورؤية وفكر ممارسات وتعكس التغيريات تواكب السياسية )الوثيقة قال حيث
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 .(1/5/2017 ،بوست نون) (...عامني منذ بدأت الصياغة وعملية سنوات،

 وأبقى ،67 حدود يف ذكر فسابقا   أجزاء، هلا أضاف واآلن ا  ءجز  ذكر حينها مشعل أن الفارق ولكن قبل، من بدأ قد فالتنازل 
 التنازل مع متاشيا   االثنني هذين عن تنازل واآلن... املسلمني ابإلخوان محاس ارتباط كذلك وأبقى يهود، دولة تدمري ميثاقه يف

 !معتمدة سياسية وثيقة اآلن ولكن ويقال فيه يقال خطااب   كان السابق أن آخر وفارق!! ابلتدريج

 :للحل مريكيةأ مبشاريع وعالقتها محاس وثيقة: اثنياا 

 تعد مل الفلسطينية القضية فإن الشمالية، وكوري كامريأ بني التوتر وسخونة سوري، يف صةخا العربية املنطقة تفجر ظل يف -1
 تستطلع فهي... القضية هلذه ابلنسبة أمرها من عجلة يف مريكاأ فليست ولذلك. احلالية األمريكية دارةلإل أولوية ذات ملحة قضية
 وما يكون، ما وترى يهود، يانوك الفلسطينيني خاصة العرب بني املفاوضات فتح مكانيةإ وتدرس الفلسطينية، للمسألة لولاحل آفاق
 الفلسطيين الرئيس ابسم املتحدث ردينة أبو نبيل إىل رويرتز أنباء وكالة )ونسبت 11/3/2017 سي يب يب نقلته ما ذلك يؤكد

 سالم   إىل تقود سلمية   بعملية "التزامه على وأكد املفاوضات، إىل العودة كيفية ببحث يرغب إنه لعباس قال ترامب إن القول
 أعمل أن أود... ضروري هو ما كل سأفعل)": عباس مع األبيض، البيت يف مشرتك يصحف مؤمتر يف أيضا   وقال ."(يقيحق

 حمددة خططا   تقدم ال أمريكا أن أي (،4/5/2017 ،اليوم روسيا) "(...هذا وسننجز اجلانبني بني حكم أو موجه أو كوسيط
 عند حمددا   فليس .الشمالية يوكور  سوري ملوضوعي ابلنسبة التهدئة أو احلرب يف شوطا   تقطع أن إىل وذلك اآلن، فلسطني يف للحل

 أطراف مع ودردشة واستطالع استكشاف مرحلة يف هو بل يريد، اليت السلمية العملية نوع وال للمفاوضات العودة كيفية مباتر 
 اليت ابألحرى أو يريدون اليت احللول على ليتفقوا رةمباش لقاءات يف تلتقي أن األطراف هذه من يريد أنه كما ...فلسطني يف النزاع

 ابملندوب هيل نيكي املتحدة األمم إىل املتحدة الواليت مندوبة التقت )فقد مباشرة مبفاوضات تطالب لذلك! يهود كيان يريدها
 إن (االجتماعي) للتواصل "تويرت" مبوقع تغريدة يف قالت الحق، وقت ويف. املاضي الثالاثء يوم األوىل للمرة منصور ريض الفلسطيين

 يب يب) ("...نتائج على للحصول املتحدة األمم إىل اللجوء من بدال مباشرة مفاوضات "يف ابإلسرائيليني يلتقوا أن الفلسطينيني على
 .(11/3/2017 ،سي

 األوسط الشرق أبن رأت يكاأمر  أن وذلك السابقة، داراتاإل من أكرب بصالبة يهود كيان ليةاحلا األمريكية دارةاإل تدعم -2
 مواجهة على اليوم قادرة أمريكا كانت وإذا جوانبه، كل من الراهن للوضع الرافضة الثورات جتتاحها متالطمة   منطقة   ابت قد

 اآلخذ الضعف بسبب القريب، املستقبل يف كذلك تكون ال قد فإهنا سالميإلا العامل يف القائمة احلكم أنظمة خالل من الثورات
 لتحتل تعود األمريكية االسرتاتيجية يف يهود كيان أمهية فإن لذلك وكنتيجة للسقوط، آيل بعضها إن بل األنظمة، هلذه التزايد يف

 مثل ترامب دارةإ تعرضه ما يف غريبا   يبدو ما فإن ذلك لكل. العربية األنظمة ضعف بعد األمريكية املصاحل خدمة يف األولوية
 مريكاأ كانت وإن حىت القدس، ىلإ األمريكية السفارة نقل ومثل الواحدة، الدولة حل واعتماد تنيالدول حل عن التخلي احتمال

 كيان دعم على تركز مث ومن املسلمني، ثورات أمام مصاحلها على أمريكا به تشعر الذي اخلطر مدى عن تعبري أنه إال فيه تراوغ
 ...املنطقة يف عمالئها ازاهتز  بعد مصاحلها محاية على القادر أنه منها ظنا   يهود

 عباس، مع له لقاء أول ويف التحريض، وقف الفلسطينيني من رامبت الرئيس طلب يهود لكيان والدعم االهتمام هذا ومن -3
 (...اإلسرائيليني ضد العنف على التحريض ضد موحد بصوت للحديث) الفلسطينيني الزعماء ترامب دعا أير، 3 األربعاء يوم
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 فقد الدولتني، حل أرادوا إن الفلسطينيني على جمحفة شروط من مباتر  يطلبه ما إىل ابإلضافة هذا ،(4/5/2017 ،عريب رويرتز)
 اليت الّسالم حماداثت الستئناف ّيةمريكاأل الّشروط هي الفلسطينّيني املفاوضني قلق يثري ما )أكثر 2/5/2017 املونيتور موقع نقل

 املكّونة اخلطّة وتتضّمن. والعرب الفلسطينّيني القادة التقى عندما آذار/مارس شهر يف نبالتغري جيسون يمريكاأل املبعوث قّدمها
 مع ابلّتنسيق الفلسطيين األمن إصالح ضرورة ومنها الّدولتني، حبلّ  للقبول املّتحدة الواليت وضعتها شروطا   نقاط تسع من

 .(.عملّية بطرق اإلرهاب يعارضون الفلسطينّيني أنّ  وإظهار غزة، إىل إرساهلا جيري اليت املفتوحة للّشيكات حد ووضع ،(إسرائيل)

 أمريكا؟ عن منفصل خط يف هي وهل ابلوثيقة أورواب عالقة: اثلثاا 

 لربيطانيا املوالية قطر أن ومع أمريكا، عن منفصل بشكل احلايل الوقت يف مشاريع هلا يكون أن من أضعف األوروبية الدول إن
 كل، وعلى... أمريكا عن مبعزل الفلسطينية للقضية حال   توجد أن تستطيع أورواب أن ذلك يعين ال ولكن عل،الفا الدور هلا كان
 بداية بعد خاصة بريطانيا أن كما ...ذلك على متفقة مريكاوأ فأورواب كله للغرب مطلب معه والتفاوض ديهو  بكيان االعرتاف فإن

 الفلسطينية القضية حلل أمريكا جبانب بقدم   ق دما   للسري مضى وقت أي من كثرأ مستعدة األورويب االحتاد من للخروج مسريهتا
 الطرفني وأن خاصة الغنيمة، من شيئا   لقامهاإل ومستعدة املصاحل، ببعض لربيطانيا تعرتف هذه ترامب إدارة وأن العراقيل، وضع وعدم

 برمتها املنطقة وأن الثائرة، العربية اإلسالمية املنطقة يف قرب عن هناويشاهدا اهلائلة اإلسالمية املخاطر أمام يقفان واألورويب األمريكي
 .الغربية السيطرة عن اخلروج وشك على تكون قد

 :دائماا  نقوله ما ونكرر: رابعاا 

 اإلسالم مها ومحاس فتح فليست اإلسالم، يف مشروعا   يهود كيان جيعل لن فلسطني يف بدولتني ومحاس فتح اعرتاف نإ
 وهي اإلسالمية، لألمة ملك مباركة، إسالمية أرض فهي فلسطني، أما ،الطريق عن احنرف القافلة من يسري نزر مها بل واملسلمني،

 الَِّذي ُسْبَحانَ ﴿ واملعراج، اإلسراء حادثة العظيمة، احلادثة يف احلرام ابلبيت أقصاها سبحانه هللا ربط أن منذ وقلبها، عقلها يف تقع
ِميعُ  ُهوَ  ِإنَّهُ  َآََيتَِنا ِمنْ  لُِنرِيَهُ  َحْوَلهُ  اَبرَْكَنا الَِّذي اْْلَْقَصى اْلَمْسِجدِ  ِإَل  احْلََرامِ  اْلَمْسِجدِ  ِمنَ  الا لَيْ  ِبَعْبِدهِ  َأْسَرى  .﴾اْلَبِصيُ  السَّ

 لو ىتح يهود، كيان مع ابلتفاوض وال الدولتني، حل حول ابلتفاوض ألمريكا املمدودة ابليد حلها يكون لن فلسطني، هذه
 يف مها م،1967 احملتلة فلسطني يف شرب وأي م،1948 احملتلة فلسطني يف شرب أي فإن ،1967 يف احملتل كل من فعال   انسحب

 شرب يبق مل حىت اإلسالمية، اخلالفة عصور مر على اإلسالمي، اجليش شهداء بدماء املباركة األرض ج بلت فقد سواء، اإلسالم نظر
 .جملاهد فرس غبار أو شهيد مد فيه يسقط مل فلسطني من

 فاهلل األمانة، هذه خيون أن حر مسلم ميلك وال املسلمني، أعناق يف أمانة زالت وما كانت اإلسراء حادثة منذ فلسطني إن
 .﴾تَ ْعَلُمونَ  نْ ُتمْ َوأَ  َأَماََنِتُكمْ  َوََتُونُوا َوالرَُّسولَ  اّللََّ  ََتُونُوا َل  َآَمُنوا الَِّذينَ  أَي َُّها َيَ ﴿: يقول العزيز القوي
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