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اأوًل: طبيعة ال�صراع مع الحتالل ال�صهيوين:

 “احلرية اأثمن ما يف الوجود لذلك كان ثمنها باهظًا” 
                                )ميخائيل نعيمة( 

خالل  من  اجلمهور  على  التاأثري  يف  ُي�صارك  الذي  ال�صخ�ص  هو  ال�شيا�شي: 

التي  الطريقة  على  ُيوؤثر  الذي  ال�صخ�ص  اأو  ال�صيا�صي  القرار  �صنع  على  التاأثري 

حتكم املجتمع من خالل فهم ال�صلطة ال�صيا�صية وديناميات اجلماعة وهذا ي�صمل 

يبحثون  والذين  احلكومة،  يف  القرار  �صنع  منا�صب  ي�صغلون  الذين  الأ�صخا�ص 

وتزوير  والتعيني،  النقالب،  النتخابات،  طريق:  عن  �صواء  املواقف،  هذه  عن 

ال�صيا�صي رجل مهتم ب�صوؤون اجلماعة وطريقة عملها من  النتخابات، والرجل 

اإل مبعرفة  ال�صيا�صي  الرجل  اأن نفهم من هو  ال�صيا�صي ول يكننا  العمل  خالل 

الأ�صا�ص الذي تقوم عليه ال�صيا�صة؛ لأنَّ ال�صيا�صة هي طريقة التعامل يف املجتمع 

امل�صاكل  حّل  يف  ال�صيا�صي  الرجل  ي�صتخدمها  التي  وامليكانيزمات  الآليات  فهي 

بالطريقة ال�صحيحة، وب�صناعة قرارات تكون يف خدمة املجتمع.1 

هذا تعريف من جملة التعريفات التي وردت يف رجل ال�صيا�صة، الذي نحن ب�صدد 

احلديث عن مواقف اأحد رجالته املرموقني، وبدون مقدمات يعتقد اأبو مرزوق اأن 

فهم طبيعة ال�رشاع مع اأّي خ�صم من اخل�صوم ُيعد من اأهم املرتكزات التي تاأخذ 

بيد الإن�صان نحو ُح�صن اإدارة املعركة، وبالتايل حتقيق نقاط القوة التي متكنه من 

انتزاع النت�صار، وعليه فاإن معرفة من اأنت، وماذا تريد؟ والعدو ومرتكزات قوته؟ 

والبيئة املحيطة واآلية التعامل معها! اأ�صئلة ثالثية وجب اإدراكها اإدراكاً جيداً حتى 

ت�صتطيع اأن تتحرك بالجتاه ال�صحيح.

�صيا�صي، موقع املو�صوعة احلرة )ويكيبيديا(، انظر:  
1

 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
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وعليه، ُيعرف اأبو مرزوق حركة حما�ص باأنها “حركة حترر وطني فل�صطيني 

تنطلق من منطلقات اإ�صالمية لتحرير فل�صطني، وبناء عليه فاإن اأّي م�صاألة خا�صة 

مبوقف حما�ص بعد التحرير غري واردة يف اأجندة حما�ص، وغري م�صتعدة لنقا�صها، 

لأن الهدف الرئي�ص لدى حما�ص هو التحرير وما دونه م�صيعة للوقت يف ظّل وجود 

2
احتالل”.

وُيوؤمن اأبو مرزوق باأن ال�صعب الفل�صطيني بكافة ف�صائله املقاومة، واجتاهاته 

الفل�صطيني  الن�صال  يف  حما�ص  حركة  ُت�صارك  وطنية  فواعل  هم  املختلفة  الفكرية 

�صّد الحتالل ال�صهيوين، مما ُيوجب على حركة حما�ص التن�صيق الدائم وامل�صتمر 

مع اجلميع؛ لبلورة ال�صرتاتيجية الوطنية اجلامعة للكل الفل�صطيني. 

التي تطرقت  ال�صحفية  املقابالت  امل�صلمة عدداً من  اأوردت جملة فل�صطني  وقد 

الفل�صطينية  ال�صلطة  جميء  وُبعيد  اأو�صلو،  مرحلة  يف  وروؤيته  مرزوق  اأبو  لفكر 

اأجراه  الذي  احلوار  املهمة،  اللقاءات  بني  من  وكان  املحتلة،  الأرا�صي   اإىل 

اأ�صئلة  اإجابة ثمانية  اأوردُت   ،1996 اأيار/ مايو  اأبو مرزوق يف  اأحمد يو�صف مع   د. 

وهي كما يلي: 

�س: ارتبطت احلركة الإ�صالمية يف فل�صطني منذ ن�صاأتها بحركة الإخوان امل�صلمني 

املواقف  باعتماد  الرتباط  هذا  مظاهر  وانعك�صت  والأردن،  م�رش  من  كل  يف 

والأ�صاليب نف�صها التي كانت تتبناها احلركة يف تلك البلدان، ولعل ظهور حركة 

يف  ا�صتثناًء  يعد  “اإ�رشائيل”  مع  املواجهة  خط  على  متفردة  ودخولها  حما�ص 

الفل�صطينية للحكم يف  ال�صلطة  اجتهادات احلركة يف فل�صطني، والآن مع جميء 

لعتماد  املناطق  تلك  يف  احلركة  عودة  ذلك  معنى  فهل  الذاتية،  الإدراة  مناطق 

امل�صار الديوقراطي يف برناجمها لالإ�صالح والتغيري، اأ�صوة مبا عليه احلال يف 

كل من م�رش والأردن ولبنان مثالً؟ 

الحتالل  ذلك  مواجهة  من  بّد  ل  فكان  الحتالل،  ظّل  يف  حما�ص  ن�صاأت  لقد  ج: 

الحتالل،  حتت  تن�صاأ  وطني  حترر  حركة  هناك  اأن  اأت�صور  ول  ومقاومته، 

والنا�ص،  القاهرة  قناة  الأول،  اجلزء  مرزوق،  اأبو  مو�صى  الدكتور  مع  خليفة  طوين  اأجراها  مقابلة   
2

 https://www.youtube.com/watch?v=CgY5wkXgn80 :اأجراأ كالم،” 2013/5/15، انظر“
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مناهجها  من  املقاومة  خيار  حتييد  ت�صتطيع  اأيديولوجيتها،  عن  النظر  وبغ�ص 

اأو تفكريها، ومل اأ�صمع اأن �صعباً حترر اأو اأمة نالت ا�صتقاللها من خالل خطاب 

ل  الإ�صالم  تفهم  حركة  فاإن  نف�صه  الوقت  ويف  �صعرية،  ق�صائد  اأو  �صيا�صي 

ت�صتبدل القوة مكان الفكرة والتغيري. 

الإ�صالح  فمنهج  ال�صعب،  لقناعات  ونتاج  ثمرة  والتغيري  املثمر  فالإ�صالح 

�صورها  �صتى  يف  الإن�صانية  احلياة  جوانب  يغطي  متكامل،  نهج  الإ�صالمي 

البامج  طرح  اأن  على  والتعليمية،  والأخالقية  والقت�صادية  الجتماعية 

املختلفة،  ب�رشائحه وقطاعاته  لل�صعب ممثالً  يقدم  اأن  بّد  ل  ال�صيا�صية وغريها 

والذي ل بّد له من مراقبة تلك البامج والإطالع عليها ونقدها وت�صحيحها دون 

اإنها اجتهادات ب�رشية يف فهم ن�صو�ص  اأو قد�صية، حيث  البامج  لتلك  ع�صمة 

الوحي، قراآناً و�صنة، حيث تختلف الأفهام والعقول. ولكن عندما يتعلق الأمر 

بالكليات واملحكمات فال اجتهاد، ول بّد من التنويه هنا اأن احلركة الإ�صالمية يف 

بقية مناطق العامل الإ�صالمي هي من دول م�صتقلة، نالت ا�صتقاللها وحيث اإننا 

يف فل�صطني مازلنا نعي�ص حتت الحتالل اجلاثم فوق �صدرنا، ف�صعبنا يعي�ص يف 

اخليام ينتظر معونات الأمم املتحدة منذ خم�صني عاماً.

على  عملت  بل  التحرير،  ملنظمة  بديالً  نف�صها  حما�ص  تطرح  مل  ال�صابق  يف  �س: 

للتن�صيق  مب�صاريع  اأحياناً  وتقدمت  بل  معقولة،  اأخوية  عالقات  على  احلفاظ 

اأزمة املبعدين، والآن  اإبان  والعمل امل�صرتك، خالل �صنوات النتفا�صة، وكذلك 

بني  دولية  واتفاقات  �صيا�صي  وجود  وتخلق  وطابا،  اأو�صلو  اتفاقيات  وبعد 

لإمكانيات  احلركة،  نظر  يف  الت�صورات  هي  ما  و“اإ�رشائيل”،  الوطنية  ال�صلطة 

التعاون والتن�صيق يف �صبيل تعزيز ا�صتقاللية املوقع الفل�صطيني وتطوير مكانته 

ال�صيا�صية والدولية؟

ج: اأعتقد اأن احلركة مل تدَِّع اأنها متثل ال�صعب الفل�صطيني ل �صابقاً ول حالياً، ويف 

الوقت نف�صه كانت وما زالت تريد اإقامة عالقات اأخوية بناءة مع خمتلف قطاعات 

ال�صعب الفل�صطيني وف�صائله وبغ�ص النظر عن اخللفية والأيديولوجية، فهناك 
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�صتوؤدي  التفاقيات  اأن  تر  مل  وحما�ص  اإطارها،  يف  نتعاون  م�صرتكة  اأر�صية 

ان�صحاباً،  يعني  ل  النت�صار  اإن  يقولون  ال�رشائيليني  اإن  بل  ان�صحاب،   اإىل 

اأن تكون خارج  املناطق، والطبيعي يف حالة اجليو�ص  اإغالق  وقد دّل على ذلك 

املدن ولي�ص داخلها. 

اأما مفهوم “احلكم الذاتي” فاإنَّ الإ�رشائيليني يعرتفون باأنه ل يعني ال�صتقالل، 

ومن حّق الفل�صطينيني اأن يحلموا كيفما �صاءوا، ولكن لي�ص من حقهم اإقامة دولة 

م�صتقلة فاأين ال�صتقالل؟ فاإذا اأ�صفنا اإىل ذلك م�صائل اأخرى كالقد�ص والالجئني 

وامل�صتعمرات، فاإن رف�صنا لالتفاقيات ينطلق من نهجها املخالف لطبيعة تعامل 

الأكب  القطاع  اإن  حيث  ذلك،  يف  الوحيدة  لي�صت  وحما�ص  املحتلني،  مع  املحتل 

ُي�صتهان به يف فتح على هذا  الفل�صطيني وقواه مبا يف ذلك ق�صم ل  ال�صعب  من 

املوقف. واعتقادي هو اأن الطرف الفل�صطيني قد ا�صتدرج اإىل هذه التفاقيات ظناً 

منه اأنه يبقى يف دائرة التاأثري ال�صيا�صي، وقد اأخطاأ حينما وافق على التفاو�ص 

املفاو�ص  وابتزاز  تريده،  ما  فر�ص  بذلك  اأرادت  “اإ�رشائيل”  لأن  املراحل،  على 

املفاو�صات،  النهاية م�صار  القوى حتدد يف  اأن موازين  الفل�صطيني. واملعروف 

ذلك  يهمل  اأن  اأخ�صاه  ما  واأخ�صى  ذلك،  على  دليل  خري  فل�صطني  يف  وال�صجناء 

الفل�صطيني، ويرتك لـ“اإ�رشائيل” تقرير ما ت�صاء يف م�صتقبل ال�صعب الفل�صطيني 

وهو )اجلانب الفل�صطيني( �صعيف التاأثري اإقليمياً ودولياً، وحينئٍذ ي�صيع احللم 

الفل�صطيني. اأما بالن�صبة للحركة فبالرغم من العرتا�صات على هذه التفاقيات، 

وحتقيق  الفل�صطيني  ال�صعب  م�صتقبل  لبناء  والتن�صيق  التعاون  مع  اأننا  اإل 

اإىل  اأننا من املمكن اأن ن�صل  ا�صتقالله وبناء دولته امل�صتقلة، لكن دون اأن نحلم 

ال�صهيوين،  العدو  مواجهة  �صتبقى  و�صيا�صتنا  الفل�صطيني،  املوقع  ا�صتقالل 

واإف�صال خمططاته، ونحن على ثقة اأن هذه التفاقيات �صتف�صل.

�س: هناك من يزعم اأن املرحلة القادمة هي مرحلة عمل �صيا�صي واإعالمي لتثبيت 

القد�ص  وعا�صمتها  امل�صتقلة  الدولة  اجتاه  يف  والدفع  الفل�صطيني  الوجود 

ال�رشيف، اإىل اأّي مدى تعتقد ب�صحة اأو بطالن هذا الزعم؟ 
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لقدراتك  انعكا�ص  وهو  عندها،  يقف  مرحلة  والإعالمي  ال�صيا�صي  للعمل  لي�ص  ج: 

واإمكانيات فعلك، ولي�ص جمرد رغبات واأحالم، ومل اأَر دولة قامت لأن زعماءها 

�صيا�صيون حمرتفون ومفاو�صون جيدون، والبو�صنة خري دليل على ذلك.

�س: هناك من يطرح الكونفدرالية مع الأردن كخيار وحيد باقي اأمام الفل�صطينيني 

اإذا ما اأرادوا حتقيق ال�صتقالل واخلروج من دائرة الطوق والتبعية لـ“اإ�رشائيل”، 

فهل ترى اأن هذا اخليار مقبول لدى الف�صائل املجاهدة يف فل�صطني؟ 

ج: الكونفدرالية لي�صت اخليار الوحيد، فهناك �صيغ كثرية للعالقة، ت�صيق وتت�صع 

وجيد،  مطلوب  اأمر  الوحدة  فاإن  املبداأ  ومن  املعنية،  الأطراف  م�صالح  ح�صب 

الأحيان،  من  كثري  يف  م�صاحلها  على  احلفاظ  ت�صتطيع  ل  ال�صغرية  والكيانات 

بوجود  جميعاً،  والإ�صالمية  العربية  الدول  جتمع  �صيغ  هناك  كان  لو  وحبذا 

�صلبية  انعكا�صات  له  كان  ال�صابقة  املرحلة  يف  م�رش  وغياب  حمورية،  دولة 

العربي  العامل  ل�صالح  العربي، وقوة م�رش مهمة  العامل  اآثار مدمرة على  ذات 

التوازن وال�صتقرار  ال�صبيل الوحيد لإعادة  اإن قوة م�رش هي  امل�صرتك، حيث 

اأم يف  الوحدة والتعاون مطلوبة �صواء كان الأمر متدرجاً  للمنطقة، وكل �صيغ 

خطوة واحدة. هناك عالقات خا�صة ومتميزة بني الأردن وفل�صطني، اأما هيمنة 

“اإ�رشائيل” فال اأعتقد اأن باإمكان “اإ�رشائيل” الهيمنة على املنطقة اأو على اأجزاء 
اإذا كنا من ال�صعف بحيث ل ن�صتطيع حتديد  اإل  منها ل حا�رشاً ول م�صتقبالً 

التوازن  من  مرحلة  اإىل  للو�صول  يجتهدوا  اأن  العرب  وعلى  بحرية.  خياراتنا 

الع�صكري مع “اإ�رشائيل”، فـ“اإ�رشائيل” يف امل�صتقبل تتجه اإىل ال�صمور اجلغرايف 

ولي�ص التو�صع، فالإ�رشائيليون مل ي�صتطيعوا احتواء لبنان فما بالك مب�رش اأو 

ال�صعودية اأو �صورية. 

“اإ�رشائيل”  باأن  تعتقد  هل  العربي،  والت�رشذم  الهزية  واقع  �صوء  على  �س: 

�صتنجح يف تاأكيد وجودها كاأحد املكونات الأ�صا�صية والإقت�صادية ملنطقة ال�رشق 

الأو�صط؟ 

اأن  اأعتقد  ول  واقعياً،  ولي�ص  حاملاً  رجالً   Shimon Peres برييز  �صمعون  كان  ج: 

اآ�صيا اقت�صادياً، واإذا  الكثري من دول  اأن ُتناف�ص م�صتقبالً  “اإ�رشائيل” ت�صتطيع 
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ن�صيج  ذات  دول  اأنها  من  فبالرغم  اخلليجي،  التعاون  جمل�ص  دول  اإىل  نظرت 

اجتماعي اإن مل يكن واحداً فهو ِجدُّ متطابق، واقت�صادياتها ذات طبيعة واحدة 

�رش احلاكمة 
ُ
مت�صلة جغرافياً، واأنظمة احلكم فيها مت�صابهة، وقد تنتمي اأكرث الأ

فيما  اجلمركية  التعرفة  على  التفاق  ت�صتطع  مل  ذلك  ومع  واحدة،  اأ�صول  اإىل 

بينها، ثم انظر اإىل العالقات بني م�رش و“اإ�رشائيل”، فهل كان لـ“اإ�رشائيل” اأثر 

يف اقت�صاديات م�رش؟

اأم يف اقت�صاديات الدول العربية  اأما العوامل املوؤثرة �صواء يف الت�رشذم العربي 

القت�صادية  والبامج  التعليم  مناهج  به  واأعني  داخلي  اأحدهما  اأمران:  فهما 

املنطقة  يف  الأمريكية  ال�صيا�صة  هو  خارجي  والثاين  وغريها،  ال�صلطة  وتداول 

وغياب التوازن الدويل معها ووجود “اإ�رشائيل”. 

القادمة، وما  كيف تقراأ اخلارطة العربية والإ�صالمية خالل ال�صنوات الع�رش  �س: 

هي �صورة فل�صطني، الأر�ص وال�صعب واملقد�صات، فيها؟ 

ج: ل اأعتقد اأن ال�صنوات الع�رش القادمة �صيكون فيها تغيري كبري، واإن مفاو�صات 

احلل النهائي �صتطول اأطول من ال�صنوات الثالث املحددة يف التفاقية، مع تاأجيل 

الق�صايا الكبرية وال�صعبة، ومع عدم القدرة على الرتاجع ومع وجود اختالل، 

والختالل يف موازين القوى وعدم قدرة اجلانب الفل�صطيني على التوقيع على 

�صيجعل  الالجئني  وعودة  والقد�ص  حقيقي،  ا�صتقالل  بدون  �صالم”  “اتفاقية 
من ال�صعب قراءة امل�صتقبل اإيجابياً، هذا اإذا اأ�صفنا املتغريات الدولية والإقليمية 

واحتمال عودة القطبية كنتيجة طبيعية للتناف�ص القت�صادي. 

�س: هناك من يقول باأن احلركة الإ�صالمية يف فل�صطني احتاجت اإىل ع�رشين �صنة 

اجلماهري  حل�صد  الوطنية  والتعبئة  الجتماعي  والإ�صالح  الدعوي  العمل  من 

كانت  حيث  الع�صكرية،  اآلته  ومواجهة  الحتالل  وجه  يف  للوقوف  وحتريكها 

النتفا�صة بحق تتويجاً للجهد الوطني - الإ�صالمي، وال�صبب الأ�صا�صي وراء 

اأخرى  �صنة  فكم  الفل�صطينية،  ال�صلطة  وجميء  اجلزئي  “اإ�رشائيل”  ان�صحاب 

نحتاج لكي ن�صل اإىل حقنا يف تقرير امل�صري والعودة؟ 
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ج: للحقيقة، مل تكن احلركة الإ�صالمية منفردة يف مواجهة الحتالل، فقد كانت فتح 

واجلهاد وال�صعبية والديوقراطية م�صاركة يف تلك املواجهة وبدرجات خمتلفة، 

اأطفالً  اأو  ن�صاًء  الفل�صطيني  ال�صعب  قطاعات  كل  تفاعل  هو  الأهم  اجلزء  ولكن 

ورجالً، اأما الإجابة عن �صوؤالك حول املدة املتوقعة لإجناز تقرير امل�صري ل�صعبنا، 

فهي �صعبة واأمتنى اأن يحدث ذلك يف اأقرب فر�صة، ولكن لي�ص هناك من خيار 

للفل�صطينيني، فال يكن اأن يبقى الفل�صطينيون مواطنني من الدرجة الثانية اأو 

الثالثة، ول يكن اأن يكتب عليهم الت�رشد والرحيل، ول ُيكن اأن نربي اأطفالً 

ثم تتقاذفهم البالد، ول ت�صتطيع روؤيتهم، فاأنا مل اأجتمع باإخوتي واأخواتي منذ 

�صعارات  جمرد  لي�صت  امل�صري  وتقرير  وال�صلطة  الدولة  فق�صايا   ،1960 �صنة 

اأموراً لزمة كاملاء والهواء، و�صنبقى متم�صكني  اأ�صبحت يف ع�رشنا  ُترفع، بل 

بحقنا يف العودة وتقرير امل�صري، حتى ياأذن اهلل بالن�رش املبني. 

ال�صت�صهادية  بعملياتها  الق�صام  كتائب  وعودة  عيا�ص  يحيى  ا�صت�صهاد  منذ  �س: 

ح�صلت متغريات كثرية على ال�صاحتني الفل�صطينية والإ�رشائيلية جتاه التعامل 

مع حركة حما�ص، فهل تعتقد اأن �صيا�صة الع�صا الغليظة التي انتهجتها ال�صلطة 

وبالتايل  احلركة،  ا�صرتاتيجية  تغيري  اإىل  توؤدي  �صوف  احلركة  مع  الفل�صطينية 

وعنا�رش  الحتالل  �صّد  املرة،  هذه  ولكن  جديدة،  انتفا�صة  حدوث  ترقب 

ال�رشطة الفل�صطينية؟ 

ج: مل تكن العتقالت والتجاوزات يف جمال حقوق الإن�صان اإل لتزيد النا�ص اإ�رشاراً 

على ما هم عليه، فقد كان يف ال�صفة والقطاع اأكرث من 160 األف جندي اإ�رشائيلي، 

ومع ذلك فلم ي�صتطيعوا حّل امل�صكلة، وعنا�رش ال�رشطة الفل�صطينية هم اأبناوؤنا 

الق�صية، ومنهم من كان �صحية لالأجهزة الأمنية  واإخواننا وهم من حمل هم 

فهمه  ي�صعب  اأمر  هذا  جالدين،  اإىل  هوؤلء  يتحول  فكيف  اإ�رشائيلية  اأو  عربية 

ليواجهها  ال�صيا�صة  هذه  على  هوؤلء  اأكرث  و�صي�صتيقظ  ت�صوره،  اأ�صتطيع  ول 

يف  وهم  الوطنية  الوحدة  ثمن  يدفعون  حما�ص  فاأبناء  وللحقيقة  ا�صتمرت،  اإذا 

ال�صجون...  .

)انتهت املقابلة(
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ب�صكل  تتقدم  حما�ص  حركة  جعل  مرزوق  اأبو  لدى  الوا�صح  الت�صور  هذا 

ال�صهيوين، فم�صاركة  ال�رشاع مع الحتالل  كبري، وتظهر كفاعل مهم يف معادلة 

 حركة حما�ص القوية يف النتفا�صة الأوىل �صنة 1987 جعل من انطالقتها ح�صوراً 

بداية  يف  الق�صام  كتائب  انطالق  ثم  املحلي،  امل�صتوى  على  وا�صعاً  جماهريياً 

حادثة  اأما  والعربي،  املحلي  امل�صتوى  على  احلركة  جماهري  من  زاد  الت�صعينيات 

اإبعاد قيادات العمل الوطني والإ�صالمي اإىل منطقة مرج الزهور جنوب لبنان �صنة 

اأ�صبح العامل يبحث عن قيادات  1992 فقد نقلت احلركة نحو العاملية، وبناًء عليه 

حما�ص الر�صمية؛ حتى يتحدث معهم مب�صميات وا�صحة وم�صوؤولة فكان تاأ�صي�ص 

 
3
املكتب ال�صيا�صي �رشورة ميدانية اتفقت عليها جميع قيادات احلركة.

اأما بخ�صو�ص العدو فهو وا�صح كو�صوح ال�صم�ص يف رابعة النهار، فل�صطني   

الحتالل  اأن  اإل  جميئه،  بعد  كذلك  وبقيت  البيطاين،  الحتالل  قبل  حرة  كانت 

الأمر  زمام  ال�صهيونية  الع�صابات  �صلّم  عندما  فل�صطني  بحرية  غدر  البيطاين 

واحليلة  الغا�صمة،  بالقوة  فل�صطني  احتالل  من  ومكنها   ،1948 �صنة  فل�صطني  يف 

يف  والقت�صادية  ال�صيا�صية  م�صاحله  حتقيق  بهدف  الرائجة،  واخليانة  املاكرة، 

املنطقة العربية دون قلق اأو تخوف، فال�رشطي ال�صهيوين يعمل ليل نهار من اأجل 

الب�رشية  مواردها  و�صلب  الإ�صالمية،  الأمة  وتفتيت  العربية،  الوحدة  فتيل  نزع 

والطبيعية، واإجها�ص التجارب الديوقراطية التي �صتحكم على وجوده بالإعدام 

اإذا ما جنحت. 

مع  تواطاأت  التي  ال�صهيونية  واحلركة  اليهودية  الديانة  بني  للفرق  بالن�صبة 

الغرب يف اأطماعه ال�صتعمارية جتاه فل�صطني فقد اأو�صح د. اأبو مرزوق موقفه اإزاء 

ال�صهيونية”،  اليهود ومن احلركة  “موقف حما�ص من  امل�صاألة، حتت عنوان  هذه 

وهي كما يلي:

“امل�صهد،”  �صي،  بي  بي  قناة  مرزوق،  اأبو  مو�صى  الدكتور  مع  خوري  جيزال  اأجرتها  مقابلة   
3

 https://www.youtube.com/watch?v=-06FmksHDhQ :2014/4/10، انظر
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اإل  اأحدنا  اإ�صالم  يكتمل  ول  باأنبيائها،  ونوؤمن  بها،  نعرتف  اليهودية  الديانة 

بالإيان بكل الر�صل، اإبراهيم، ومو�صى، وعي�صى، واإ�صحاق، ويو�صف، ويحيى 

والغ�ص،  اخلطايا،  عن  وننزههم  اهلل،  ر�صل  بني  ُنفرق  ل  ونحن  ال�صالم،  عليهم 

و�صوء الأخالق. عا�ص اليهود بني امل�صلمني يوؤاكلونهم، وي�صاربونهم، ويتزوجون 

منهم، ويوا�صونهم يف اأحزانهم، وي�صاركونهم اأفراحهم، وحينما كانوا ُي�صابون 

با�صطهاد من الغرب، كانوا يلجاأون اإىل بالد امل�صلمني، حدث هذا عندما جلاأوا اإىل 

تركيا واملغرب وغريها، عند ا�صطهاد الغرب لهم، ومل ي�صجل التاريخ اأننا ظلمنا 

اأو م�صيحياً، بل اعتبنا حمايتهم ومواطنتهم ديناً وواجباً ل تف�صالً من  يهودياً 

امل�صلمني لو�صية الر�صول العظيم بهم.

اأن �صدر وعد  اإل بعد  اليهود )كحركة �صهيونية(  الفل�صطينيون �صّد  َيرُث   مل 

ذلك  يف  وهم  قومياً  وطناً  فل�صطني  باإعطائهم   ]Balfour Declaration[ بلفور 

الوقت مل يكونوا يثلون �صوى 8% من �صكان فل�صطني، اإن مواقف الفل�صطينيني 

�صّد اليهود ال�صهاينة يف فل�صطني، هي لكونهم ا�صتولوا على اأر�ص الفل�صطينيني، 

وممتلكاتهم، وقتلوا الن�صاء والأطفال، يف اأكرث من مئة مذبحة، اأغم�ص الغرب عنها 

تكون  اأن  على  ي�رّشون  لأنهم  “اليهود”  نقول  هنا  نحن  ال�صديد.  لالأ�صف  عينه 

“اإ�رشائيل” دولة  اأن  اأ�صا�ص  اليهود، ولذلك هم ي�رشون على  اأفعالهم هذه با�صم 

اليهود.

اأما احلركة ال�صهيونية، فهي حركة عن�رشية، ت�صجع على القتل، واغت�صاب 

الآلف  مئات  نقلت  الأبرياء،  لقتل  الرجال،  وت�صليح  الأموال،  وجتميع  الأر�ص، 

اأرا�صي  اإىل فل�صطني، وا�صتولت على  اأوروبا، ورو�صيا، واإفريقيا، وامل�رشق،  من 

الفل�صطينيني  ح�صاب  على  امل�صتعمرات  واأن�صاأت  وال�صالح،  بالقوة  الفل�صطينيني 

جبوا على اللجوء اإىل املخيمات، حتى اللحظة يعي�صون 
ُ
رت حياتهم، واأ الذين ُدمِّ

فيها ل �صبب ول ذنب لهوؤلء اإل ادعاءات دينية، ل اأ�صا�ص لها من ال�صحة يف الدين 

والتاريخ. فال يكن اأن يكون الرب العادل ينح اأنا�صاً اأر�صاً لالآخرين، ول يكن 

لرب عادل اأن يعمل �صم�صاراً لفئة دون فئة، كما يعتقدون. 
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هوؤلء ال�صهاينة على الرغم من مالحقتهم للفل�صطينيني بالقتل يف املخيمات، 

ويف منازلهم، ويف عوا�صم العرب، وموؤ�ص�صات الغرب، اإل اأنَّ حما�ص اقت�رشت يف 

4
مقاومتها لالحتالل داخل فل�صطني، ومل تعمل اأّي عملية م�صلحة خارج فل�صطني.

وقد ع�صد اأبو مرزوق اأقواله بالأفعال عندما اأجرى حواراً �صحفياً مع �صحيفة 

اأهم  من  وهي  الأ�صبوعية،  الأمريكية  اليهودية   The Forward فوروورد  ذا 

الييدي�ص  بلغة  مرة  لأول  �صدرت  حيث  اأمريكا،  يف  الأ�صبوعية  اليهودية  ال�صحف 

1897، وكان توجهها  ال�رشقية( �صنة  اأوروبا  يتكلمها يهود  التي  )اللغة   Yiddish
ي�صارياً، وهدفها الدفاع عن العمال والحتادات النقابية، وقد كان حوار اأبو مرزوق 

يهودية  ل�صحيفة  حما�ص  حركة  يف  امل�صتوى  رفيع  م�صوؤول  ُيعطيها  مقابلة  اأول 

عليهم  تعتمد  الذين  اأمريكا  يهود  خماطبة  يق�صد  بذلك  وكاأنه  النت�صار،  وا�صعة 

“اإ�رشائيل” اعتماداً اأ�صا�صياً يف �صمان موقف موؤيد ب�صكل �صبه مطلق من ال�صا�صة 
الأمريكان للكيان ال�صهيوين. وقد كانت حما�ص يف تلك املرحلة مق�رشة يف اإي�صال 

 وجهة نظرها للراأي العام املخا�صم لها، فجزء من هذا الراأي العام يكن التاأثري عليه 

يف  مرزوق  اأبو  اأكد  حال  اأي  على  اإليه.  الو�صول  الفل�صطينية  الف�صائل  متكنت  لو 

مقابلته ال�صحفية اأن حما�ص ل تعرتف بـ“اإ�رشائيل”، ولذلك فاإن اأّي اتفاقية تبمها 

اأ�صبحت هي احلكومة يف  “اإ�رشائيل” �صتحولها حما�ص يف حالة ما لو  ال�صلطة مع 

املنظرين  اأوائل  من  كان  مرزوق  اأبو  اأن  وُيذكر  هدنة.  اإىل  والقطاع  الغربية  ال�صفة 

للهدنة منذ �صنة 1994. كما اأو�صح اأبو مرزوق اأن املوقف الر�صمي حلركة حما�ص 

عن  يعب  من  اأن  ويرى  املدنيني،  ا�صتهداف  عدم  هو  ال�صت�صهادية،  العمليات  اإزاء 

موقف خمالف داخل حما�ص فهو ُيعب عن موقف �صخ�صي.

يعملون  ل  فل�صطني  خارج  يف  ال�صهاينة  اأن  حت�صب  ول  مرزوق:  اأبو  ويقول 

�صّد احلق الفل�صطيني، اإنهم يجمعون اأنف�صهم، واأغلبيتهم من اليهود، يف جتمعات 

اأمريكا،  ويف  الأوروبية،  البملانات  على  لل�صغط   )Lobbying )لوبيات  �صيا�صية 

حركة  )حمرر(،  �صالح  حممد  حم�صن  يف  للتجربة،”  وتقييم  قراءة  “حما�ص:  مرزوق،  اأبو  مو�صى   
4

للدرا�صات  الزيتونة  مركز  )بريوت:  والتجربة  الفكر  يف  درا�شات  حما�س:  االإ�شالمية  املقاومة 

وال�صت�صارات، 2014(، �ص 501-500.
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م�صتخدمني املال، والإعالم، و�صناديق النتخابات، لتاأييد “اإ�رشائيل”، ومدها بكل 

اأ�صباب القتل والتدمري.

بالكيان  العرتاف  من  حما�ص  حركة  موقف  على  مرزوق  اأبو  اأكد  فقد  وعليه 

به  تقبل  اأن  يكن  الذي  الأدنى  واحلد  ال�صلمية،  الت�صوية  وم�رشوع  ال�صهيوين، 

حما�ص، مبا يلي:

1. االعرتاف بالكيان ال�شهيوين:

الأقل )يف ظّل  78% على  التنازل عن  ال�صهيوين معناه  بالكيان  اإن العرتاف 

واأنا  الأر�ص،  لهذه  اأ�صحاب  وهناك  مازن(،  اأبو  ِقبل  من  الأرا�صي  تبادل  قبول 

واحٌد منهم، خرج اأبي بالقوة من قريته ِيبنا، هو وكل اأبناء القرية، خرجوا م�صياً 

على الأقدام، حتى خميم الالجئني الفل�صطينيني يف رفح بقطاع غزة، جميع اأفراد 

اأ�رشتنا لن ير�صوا بالتنازل عن حقنا، ول عن قريتنا بديالً، وكل الفل�صطينيني لن 

يتنازلوا عن حقهم يف العودة اإىل ديارهم، ولو مّت التفاق بني كل الأطراف ل جمال 

لالعرتاف بالكيان ال�صهيوين على اأر�ص اآبائي واأجدادي؛ فال اعرتاف مهما كانت 

الوقائع ومهما اختلت املوازين.

2. اتفاقية اأو�شلو:

لقد كان رف�صاً نظرياً يف 1993، من ِقبَل حما�ص ومعظم ف�صائل العمل الوطني 

تاأكد  اليوم وبعد ع�رشين عاماً  امل�صاركة يف م.ت.ف، وغري امل�صاركة فيها، ولكن 

قوات  املقاومة  اأخرجت  فقد  الآن،  الأو�صاع  اإليه  اآلت  ملا  التفاقية  لهذه  رف�صنا 

يف  وامل�صتوطنني  الحتالل  قوات  املفاو�صات  وكّر�صت  غزة،  قطاع  من  الحتالل 

ال�صفة، وما زالت املفاو�صات م�صتمرة ولكن مّت جتاوز اتفاقيات اأو�صلو اإىل ما هو 

اأكرث خطورة.

املفاو�صات التي جتري اليوم، مرفو�صة من اجلماعة الوطنية بكاملها، حتى 

من فاو�صوا قدموا ا�صتقالتهم، واأعادهم اأبو مازن للمفاو�صات، والأخطر اأن هناك 

اأوروبية  وتهديدات  اأمريكية،  باقرتاحات  جديدٍ  اإطارٍ  لقبول  اأمريكية،  �صغوطاً 

يف  ال�صفة  بقايا  يف  دولة  غري  عنوان  من  لها  اأجد  ول  م.ت.ف،  لقيادة  واأمريكية 

مقابل رواتب ملوظفي ال�صلطة. اإن اأو�صاع العرب والفل�صطينيني غري منا�صبة األبتة 
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لأي تفاو�ص مع الكيان ال�صهيوين، ويجب على ال�صلطة التوجه اإىل توحيد ال�صعب 

وجمع قواه حتت خيمة الوطن.

3. احلد االأدنى الذي ميكن اأن تقبل به حما�س:

م�رشوع الت�صوية ال�صيا�صية قائم على مبداأ حّل الدولتني، والعرتاف املتبادل، 

وحّل  مرفو�ص،  ال�رشاع  فاإنهاء  املبرات،  عن  النظر  وبغ�ص  ال�رشاع،  واإنهاء 

ال�صعب  حقوق  يتجاوز  لأنه  مرفو�ص،  املتبادل  والعرتاف  مرفو�ص،  الدولتني 

الفل�صطيني وثوابته.

ال�صفة  يف  القد�ص،  عا�صمتها  فل�صطينية،  دولة  على  وافقت  حما�ص  ولكن 

والقطاع، وبدون م�صتعمرات، وبدون العرتاف بـ“اإ�رشائيل”، ولذلك فاإن احلديث 

عن ت�صابه يف املوقف بني حما�ص وفتح اأمر غري �صحيح، هناك فرق جوهري بني 

5
املوقفني.

لذلك فاإنَّ اأبو مرزوق َيعد ال�رشاع املوجود يف املنطقة العربية �رشاعاً �صيا�صياً 

على  حكراً  ولي�صت  عامة،  ق�صية  الفل�صطينية  الق�صية  يجعل  الذي  الأمر  بامتياز، 

العامل؛  اأنحاء  العرب وامل�صلمني يف جميع  العرب، واإمنا م�صوؤولية  اأو  الفل�صطينيني 

لأنها اأر�ص اإ�صالمية مقد�صة، ل يكن لأحد مهما علت مرتبته اأو �صمت مكانته اأن 

اأو التنازل، مما يجعل  يت�رشف مبلك امل�صلمني، فهي وقف اإ�صالمي ل يقبل البيع 

جميع الدول العربية والإ�صالمية، اأفراداً وحكومات اأمام م�صوؤوليات ُتوجب عليها 

اأن ُتبادر وتن�رش القد�ص وفل�صطني، وتدافع عنهما بقدر ال�صتطاعة دون قيود اأو 

�رشوط. 

وبناًء عليه فاإن اأبو مرزوق ل ُي�صنف الدعم املعنوي واملادي تدخالً يف ال�صوؤون 

الفل�صطينية طاملا اأن فل�صطني حتت الحتالل، وطاملا اأن هذا الدعم ي�صب يف م�صلحة 

الفل�صطيني ودعمه  اإن تفاعل الدول العربية بامللف  الق�صية و�صعبها املنا�صل. بل 

بفل�صطني  ُيحيط  وازناً  عدداً  اأن  خ�صو�صاً  منها،  مفرَّ  ل  التي  البديهيات  من  ُيعد 

الحتالل  واجهت  الدول  هذه  ولبنان،  و�صورية  والأردن  م�رش  مثل  املحتلة 

املرجع نف�صه، �ص 502-501.  
5
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ال�صهيوين بال�صالح يف بع�ص املراحل التاريخية، ومن ثّم اأ�صبح بع�صها م�صاركاً 

منظمة التحرير التي مُتثل ال�صعب الفل�صطيني يف م�صريته الن�صالية. 

ي�صف اأبو مرزوق هذا التفاعل بقوله: 

اأمٌر مهم ومتالزم من الناحية  ح�صور الدول العربية يف الق�صية الفل�صطينية 

املنطقة  مكونات  من  مكون  هي  مثالً  التحرير  فمنظمة  والوظيفية،  اجلغرافية 

كل  يف  اأ�صا�صي  عن�رش  وهي  ملطالبها،  وت�صتجيب  لرغباتها،  تت�رشف  العربية، 

احلايل،  بال�صكل  اأوراقها  ترتيب  اأعادوا  من  فهم  والر�صمية،  العربية  اللقاءات 

اأي حراك فل�صطيني له مرجعية عربية.  وقاموا بدعمها مادياً ومعنوياً، وبالتايل 

اإىل  ذهب  الرئا�صية،  عبا�ص  حممود  فرتة  انتهت  عندما  املثال،  هذا  تاأخذ  اأن  ولك 

اجتماع اجلامعة العربية لوزراء العرب؛ ليح�صل على ال�رشعية القانونية لرئا�صة 

ال�صلطة الفل�صطينية وموؤ�ص�صاتها املختلفة، وقد قاموا بتوفري الغطاء ل�صتمراره 

يف الرئا�صة، مبا يثلونه من مرجعية قوية، لعلي اأقول اإن يف امل�صاألة الفل�صطينية 

من  جزءاً  تكون  اأن  اأردت  فاإذا  متلكها،  التي  لل�رشعيات  اأ�صا�صي  �رشط  يوجد 

العربية، فحما�ص مثالً ح�صلت  اأن حتظى بال�رشعية  الفل�صطينية عليك  ال�رشعية 

ال�صعب  من  املقاومة  �رشعية  على  وح�صلت   ،2006 يف  النتخابية  ال�رشعية  على 

اأو  الفل�صطيني  ال�صاأن  ُتدير  حتى  كافية  غري  ال�رشعية  هذه  اأن  اإل  الفل�صطيني، 

وهو  اآخر،  اأمر  من  بّد  ل  املتداخلة،  وقراراتها  الفل�صطينية  ال�صلطة  يف  تتحكم  اأن 

ال�رشعية العربية. وهذه ال�رشعية لها راأ�ص، وراأ�صها م�رش، مبعنى اأن قرار م�رش 

تكن  مل  م�رش  لالأ�صف  العربي،  ال�صعيد  على  الأهم  هو  الفل�صطينية  الق�صية  يف 

مرحبة بحما�ص بعد النتخابات، ومل تكن مرحبة باتفاقية مكة التي وقعت عليها 

ال�صلطة الفل�صطينية، بالتايل مل ُيغادر التفاق احلب الذي ُكتب على الأوراق، لذلك 

من ال�رشوري اأن يفهم الفل�صطيني اأن ال�رشعية التي مل تاأخذ املوافقة العربية هي 

6
�رشعية ناق�صة، ول ُيكن اأن ترى النور يف ظّل الواقع احلايل.

املحيطة  البيئة  واإدراك  اإليها،  ت�صعى  التي  ولالأهداف  لذاتك  فهمك  فاإن  اإذاً، 

حقداً  ليُنبت  املنطقة  يف  ُغر�ص  الذي  العدو  وطبيعة  معها،  امل�صرتكة  واملكونات  بك 

اأكتوبر  الأول/  اأبو مرزوق، ت�رشين  الدكتور مو�صى  الفل�صطيني مع  التاأريخ والتوثيق  مقابلة مركز   
6

 .2012
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الثائر  التي ت�صع  العوامل  اأهم  الدولية، من  القوى  قبل  العربية من  لل�صعوب  واأملاً 

الحتالل  من  والنعتاق  احلرية  نحو  املندفعة  ال�صكة  على  والعربي  الفل�صطيني 

وظلمه، ومن هنا يبز خطاأ العبارات التي انطلقت تتحدث عن الوطنية الفل�صطينية 

منعزلة عن العرب ووحدانية التمثيل ملواجهة الأردن ومقولة “يا وحدنا”!

ثانيًا: اأدوات ال�صراع املطلوبة:

“ال ميكننا توجيه الريح ولكن ميكننا تعديل ال�رشاع 
ح�صب اجتاهها”

                   )اأي�صوب(

يقول د. مو�صى اأبو مرزوق “ل �صك اأن اأولويات ال�رشاع الفل�صطيني ال�صهيوين 

مما  املتقلبة،  وم�صتجداتها  املنطقة،  لتعقيدات  نظراً  لأخرى؛  مرحلة  من  تختلف 

ي�صتطيع  حتى  م�صى؛  ما  لتقييم  الدائم  ال�صتعداد  نحو  الفل�صطيني  املفكر  يدفع 

 ا�صت�رشاف امل�صتقبل واأدواته التي باإمكانها اأن تخدم الق�صية الفل�صطينية واأهدافها 

 
7
النبيلة”.

الأرا�صي  على  ال�صهيونية  الع�صابات  �صنته  الذي  الببري  الهجوم  بعد 

ق�صى  الذي   194 رقم  القرار  املتحدة  الأمم  اأ�صدرت   ،1948 �صنة   الفل�صطينية 

وقراهم  ومدنهم  اأرا�صيهم  اإىل  الفل�صطينيني  الالجئني  عودة  ب�رشورة   11 بنده 

يف  طمعاً  القرار  هذا  على  “اإ�رشائيل”  موافقة  من  وبالرغم  ممكن،  وقت  اأقرب  يف 

الن�صمام اإىل الأمم املتحدة، اإل اأنها مل ُتطبق القرار حتى تاريخه، وهذا يعك�ص عجز 

ُي�صكك يف  ُتلزم الحتالل ب�صيء، مما  اأن  التي ل ت�صتطيع  املتحدة وقراراتها  الأمم 

م�صداقيتها، واإمكانية العتماد على �رشعيتها. 

اإن الع�صابات ال�صهيونية التي جاءت من اأ�صقاع الدنيا لتغت�صب اأر�ص فل�صطني 

اأو تو�صية هناك، وقد �صهد تاريخ  لن ترتاجع عن م�رشوعها الببري بقرار هنا، 

مقابلة اأجراها الكاتب مع مو�صى اأبو مرزوق، القاهرة، 2018/11/23.  
7
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الن�صال الفل�صطيني اأن م�رشوع الت�صوية مع الحتالل ال�صهيوين لن ُيجدي نفعاً 

يف ظّل غياب اأدوات ال�صغط التي ُيكن اأن جُتب املحتل ال�صهيوين على العرتاف 

باحلق الفل�صطيني بالإ�صافة اإىل الرتاجع الفعلي لالحتالل. 

اأفرادها  اندفع  التي  العربية  اجليو�ص  على  كبرية  اآمالً  الفل�صطينيون  علّق  لقد 

الع�صابات  ذئاب  من  الطاهر  �رشفها  عن  للدفاع  فل�صطني  نحو  املخل�صون 

وقفت  املعركة،  واإدارة  القتال،  وجدية  اجلهوزية،  م�صتوى  اأن  اإل  ال�صهيونية، 

اتخذت  التي  الفل�صطينية  الثورة  جتربة  جاءت  ثم  املن�صودة،  الآمال  حتقيق  دون 

العدو من نقاط  امل�صلح، ومباغتة  الكفاح  لقيادة  الأردن ولبنان و�صورية مقراً  من 

العدو،  مع  ال�صتباك  معادلة  على  حافظت  التي  النوعية  العمليات  فكانت  خمتلفة، 

نك�صة  اإزاء  املنك�رشة  العربية  الروح  وجبت  ال�صتقرار،  راحة  منه  وانتزعت 

 1982 �صنة  بريوت  ومعركة  الأردن،  يف   1970 �صنة  الأ�صود  اأيلول  وبعد   .1967

ت�صتتت منظمة التحرير وف�صائلها املقاتلة يف الدول العربية، واأ�صبحث الثورة يف 

قائمة الأموات؛ لأن ال�صتباك املبا�رش مع الحتالل قد توقف، لبتعاده عن احلدود 

الفا�صلة التي جتعل الحتالل يف قلق م�صتمر، وا�صتنزاف دائم. 

بقي العمل املقاوم يف الأرا�صي الفل�صطينية املحتلة �صبه متوقف حتى ا�صتعال 

الإ�صالمية  املقاومة  حركة  ظهرت   ،1987 �صنة  الأوىل  الفل�صطينية  النتفا�صة 

ال�صعب  اأبدع  اأخرى  ومرًة  الفل�صطينية،  النتفا�صة  يف  اأ�صا�صي  كفاعل  “حما�ص” 
الفل�صطيني يف املقاومة ال�صعبية �صّد ظلم الحتالل، واأدواته القمعية، حتى جميء 

ب�صلطة  عرفات  يا�رش  جاء  اأو�صلو،  اتفاقية  اإثر   1994 �صنة  الفل�صطينية  ال�صلطة 

اأن ينحوه دولة  اأمل  الغربية على  ال�صفة  واأجزاء من  اأر�ص غزة  فل�صطينية على 

ُمكبل  ال�صالح،  منزوع  جاء  ال�رشيف،  القد�ص  وعا�صمتها  م�صتقلة  فل�صطينية 

باتفاقيات عديدة، ومرجعيات عربية خمتلفة، والتزامات اأمنية ج�صيمة، الأمر الذي 

ال�صلطة  برنامج  مع  تقف  الأوىل  متناحرتني؛  جبهتني  اإىل  الفل�صطيني  ال�صعب  �صّق 

الفل�صطينية القائم على الت�صوية ال�صيا�صية، والثانية ُتوؤمن بالكفاح امل�صلح، وتقف 

�صّد برنامج املفاو�صات ال�صيا�صية.
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الدولة  حلم  له  ُيقدم  لن  ال�صهيوين  الحتالل  اأن  عرفات  يا�رش  اأيقن  اأن  وبعد 

الفل�صطينية، ا�صتثمر غ�صب اجلماهري الفل�صطينية اإزاء دخول اأريل �صارون باحات 

امل�صجد الأق�صى املبارك، و�صمح للف�صائل الفل�صطينية اأن ُتقاوم الحتالل بعد اأن 

غّل يدها وقتاً من الزمن، فا�صتعلت النتفا�صة الثانية �صنة 2000 حتى �صنة 2005. 

يف وجود العالقات املتداخلة، والروؤى املتباينة، وال�رشورات اجلامعة، وبعد ما 

تقدم من ال�رشد التاريخي، يرى اأبو مرزوق اأن وجود الحتالل ي�صتلزم “مقاومة” 

بالفل�صطيني  العرتاف  على  جُتبه  التي  والو�صائل  الطرق  كافة  طياتها  يف  حتمل 

وحقه يف وطنه وممتلكاته وحياته التي �صلبها منذ عقود م�صت، هذه ال�صرتاتيجية 

العملية التي يتبناها اأبو مرزوق اأثبت التاريخ اأنها الأف�صل يف انتزاع احلقوق. وقد 

دلل على ذلك بتجربة امل�رشيني يف حرب 1973 املجيدة وا�صتعادة �صيناء، وجتربة 

يف  غزة  قطاع  وجتربة   ،2000 �صنة  لبنان  جنوب  يف  البا�صلة  ومقاومته  اهلل  حزب 

طرد الحتالل �صنة 2005، حيث ان�صحب الحتالل ال�صهيوين من املنطقتني نتيجة 

املقاومة امل�صلحة. 

وقد و�صف د. اأبو مرزوق هذه املرحلة بقوله: 

واحد،  اجتاه  يف  جميعها  ت�صب  كانت   2000 �صنة  من  بدءاً  الأحداث  اإىل  انظر 

ما  وهذا  ديفيد،  وكامب  الت�صوية  م�رشوع  وف�صل  املقاومة،  برنامج  جناح  وهو 

يا�رش  على  هائلة  ال�صغوطات  كانت  بالتاأكيد  الأطراف،  معظم  من  متوقعاً  كان 

عرفات رحمه اهلل يف هذه التفاقية، اإل اأنه ا�صتطاع اأن يخرج من الفخ الذي ُن�صب 

وم�صتقبلها  القد�ص  ت�صتهدف  كانت  فاملوؤامرة  عالية،  مبهارة  ديفيد  كامب  يف  له 

املقاومة  انفتاح �صورية على حما�ص �صمن حمور  اأخرى  التاريخي. ومن ناحية 

واملمانعة، فحافظ الأ�صد مل يكن يف عالقاته منفتحاً مع احلركة ب�صكل كبري، كان 

العامة، والتعاون مل  القيادة  لذلك كانت مقيدة من خالل  التحفظات،  لديه بع�ص 

مل  اإيران  مع  تعامله  يف  حتى  ب�صار،  الرئي�ص  ابنه  عهد  يف  كان  الذي  باحلجم  يكن 

يكن بال�صكل الذي كان يف عهد ب�صار الأ�صد، كانت ح�صابات حافظ الأ�صد يف بناء 

كان  مطلوب،  هو  مما  اأكرث  تتطور  اأن  لبع�صها  ي�صمح  ول  جداً،  دقيقة  العالقات 

الن�صحاب  كان  ثالثة  ناحية  من  املو�صوع.  هذا  يف  ح�صا�ص  مبيزان  مواقفه  يزن 
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فقد  املختلفة،  واأدواتها  املقاومة  م�صلحة  يف  ي�صب  لبنان  جنوب  من  الإ�رشائيلي 

اأن ُيخرج القوات الإ�رشائيلية من جنوب لبنان بفعل �رشباته  ا�صتطاع حزب اهلل 

الع�صكرية املتتالية، ومن هنا ظهرت جنومية ح�صن ن�رش اهلل واأ�صبحت وا�صحة 

من  الإ�رشائيلي  فيها  ين�صحب  التي  الأوىل  املرة  اأنها  وخ�صو�صاً  املجال؛  هذا  يف 

ول  طائرات،  متلك  ل  م�صلحة  مقاومة  وبفعل  مفاو�صات،  بدون  عربية  اأرا�صي 

دبابات، بل بالأ�صلحة اخلفيفة التي ت�صتطيع اأي منظمة فل�صطينية اأن حت�صل عليها 

يف هذه املرحلة بالذات، اأما بخ�صو�ص حما�ص يف فل�صطني املحتلة بداأت تتما�صك من 

جديد بعد ال�رشبة القا�صية التي تلقتها من اأجهزة ال�صلطة الفل�صطينية والحتالل 

ال�صهيوين، فوجود ال�صيخ اأحمد يا�صني يف غزة، ووجود معظم القيادات ال�صابة 

التي خرجت من ال�صجن، مثل ال�صيخ �صالح �صحادة واآخرين �صاعد ب�صكل كبري 

على اإعادة ت�صكيل احلركة من جديد، وانتظام كوادرها ب�صكل فاعل، لكن العامل 

الأهم يف �رشعة العمل وتنظيمه هو وجود ال�صيخ اأحمد يا�صني، بغ�ص النظر عن 

لي�صت  ينق�ص قطاع غزة  الذي كان  العن�رش  الوقت، لأن  ذلك  حجم من خرج يف 

القيادات ال�صابة التي كنا ننتظرها، كان ينق�صها قائد ي�صتطيع جمع �صتات التنظيم، 

وجتتمع عليه القلوب، ويف تلك املرحلة كان من ال�صعب اإيجاد قيادة جتتمع عليها 

القلوب غري ال�صيخ اأحمد يا�صني، فالتنظيم كان ممزقاً، كثري من النا�ص اأ�صبحوا 

خارج التنظيم ب�صبب حزب اخلال�ص، واآخرين ب�صبب مواقفهم من النتخابات، 

ال�صكل  من  تخوفهم  ب�صبب  وبع�صهم  ال�رشائيلي،  العتقال  من  خوفاً  واآخرين 

التنظيمى املوجود، كل م�صكلة من امل�صاكل التي ذكرتها كانت متثل كتلة كبرية من 

8
التحديات يف تلك املرحلة يف قطاع غزة.

وللف�صائل  امل�صلحة،  للمقاومة  كبرياً  ر�صيداً  مثلت  املتتابعة  الأحداث  هذه 

قيادات  من  عدد  ا�صت�صهد  اأن  فبعد  الوطني،  امل�صار  هذا  تبنت  التي  الفل�صطينية 

يا�صني،  اأحمد  وال�صيخ  عرفات،  يا�رش  ال�صلطة  رئي�ص  اأمثال  الفل�صطيني   ال�صعب 

ود. عبد العزيز الرنتي�صي واآخرين، اختار ال�صعب الفل�صطيني حركة حما�ص قيادة 

اأبو مرزوق  اأدخل غزة يف حروب عدة و�صفها  الذي  الأمر   ،2006 انتخابات  له يف 

اأكتوبر  الأول/  اأبو مرزوق، ت�رشين  الدكتور مو�صى  الفل�صطيني مع  التاأريخ والتوثيق  مقابلة مركز   
8

.2012
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قامت  الذي  العن�رشي  والفكر  “اإ�رشائيل”  همجية  تعك�ص  بربرية  اعتداءات  باأنها 

بف�صل  ا�صتطاع  الذي  الفل�صطينية  املقاومة  مب�رشوع  مرزوق  اأبو  واأ�صاد  عليه، 

ا�صتعداداته امل�صتمرة اأن ي�صد اعتداءات الحتالل بكفاءة واقتدار. 

مرزوق   اأبو  �صنفها  فقد  واخل�صارة،  الربح  مبعيار  املقاومة  ينتقد  من  يف  اأما 

بقوله: 

اإنها مناكفة �صيا�صية هدفها الغرية، يف ال�صابق كان يظهر لنا من يفرتي على 

املقاومة ب�صكل اأكرث، لكن اليوم عندما ترى املقاومة تت�صدى لعتداءات الحتالل 

ملدة 51 يوماً، وتقتل من جنوده، وتاأ�رش من �صباطه، عندها �صتنقلب هذه الغرية 

اإىل تاأييد، فاملعركة التي خا�صها ال�صعب الفل�صطيني يف غزة مل تتعر�ص لها اجليو�ص 

العربية يف اأي معركة �صابقة. حرب 67 كانت �صتة اأيام، حرب 73 كانت 27 يوماً، 

عن  والبحري  والبي  اجلوي  العدو  �صالح  يتوقف  مل  يوماً   51 عن  تتحدث  اأنت 

الق�صف والتدمري يف قطاع حما�رش منذ ثماين �صنوات وخطوط اإمداده مقطوعة. 

اأعتقد اأن هذا امل�صهد البطويل الذي قدمت فيه غزة 2,600 �صهيد، واأكرث من 11 األف 

املقاومة  اأجنزته  اإىل ما  الإطالق. عندما ننظر مبو�صوعية  جريح غري عبثي على 

�صعبنا  اأبناء  من  جزءاً  هناك  لأن  والفخار؛  بالعزة  �صن�صعر  امليادين  خمتلف  يف 

املقاومني �صنعوا تاريخاً عظيماً يف ظّل معطيات مادية �صعبة، لقد �صنعوا ال�صالح 

حني ُمنع عنهم ال�صالح واأدواته، واأبدعوا ا�صرتاتيجية حفر الأنفاق، وقاتلوا العدو 

بالتاأكيد  خطوطه،  خلف  وقاتلوه  املتوا�صلة،  اعتداءاته  و�صدوا  �صفر،  نقطة  من 

9
�صنفتخر بهم بالرغم من اختالف البامج.

اإىل  ييل  ل  اأنه  اإل  املتنامي  وم�رشوعها  باملقاومة  مرزوق  اأبو  ثقة  من  بالرغم 

فل�صطني  �صعب  لأن  املنظمة؛  اجليو�ص  بقوة  ومقارنتها  املقاومة،  قوة  ت�صخيم 

وقوية  وا�صحة  له  املقاومة  و�رشعية  وقدرته،  قوته  بيان  من  اأو�صح  وق�صيته 

الإعالمية  واآلته  الحتالل  اأن  هو  الثاين  وال�صبب  العامل،  اأحرار  جميع  ويكفلها 

�صت�صتخدم هذه الأقوال يف دعايتها التي ُت�صورها بال�صحية املعتدى عليها من قبل 

الفل�صطينيني. 

خا�ص،”  “حديث  العربي،  التلفزيون  مرزوق،  اأبو  مو�صى  الدكتور  مع  ال�صايب  ليلى  اأجرتها  مقابلة   
9

2017/2/13. )بت�رشف(
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يقول اأبو مرزوق: 

العدو ال�صهيوين ل يرتدد يف ا�صتخدام مكره الذي يهدف اإىل قتل الفل�صطيني 

حذرها  تاأخذ  اأن  املقاومة  الف�صائل  جميع  على  ينبغي  لذلك  كافة،  بالو�صائل 

ب�صكل دائم، لأن طبيعة الحتالل متيل اإىل الغدر والقتل والدمار، متيل اإىل �رشب 

الفل�صطيني اأينما كان، الحتالل يحب الفل�صطيني امليت، ولي�ص احلي الذي يقاومه، 

الحتالل ل تعنيه الذرائع املنطقية التي مُتكنه من �رشب الفل�صطينيني، فهو قائم 

زوراً وبهتاناً، فاأحياناً تكون النتخابات الداخلية �صبب عدوان طاحن، كما ح�صل 

يف حرب عناقيد الغ�صب التي �ُصنت على لبنان، واأحياناً تكون اأزمة متعلقة بف�صاد 

 
10

رئي�ص الوزراء اأو ما �صابه ذلك.

يف املقابل اأكد اأبو مرزوق على عبثية برنامج الت�صوية ال�صيا�صة؛ لأنها اأرجعت 

قبل  الأو�صاع  اأن  بدليل   ،1995 �صنة  قبل  ال�صفر  مربع  اإىل  الفل�صطيني  ال�صعب 

 جميء ال�صلطة الفل�صطينية من خالل اتفاق اأو�صلو كانت اأف�صل بكثري مما و�صلنا 

اإليه يف 2017. 

التي  العملية  التجربة  �صياق  يف  ياأتي  الت�صوية  مل�رشوع  مرزوق  اأبو  رف�ص  اإن 

اأثبتت اأن مقاومة الحتالل ودعمها من اأحرار العامل هي ال�صرتاتيجية التي يكن اأن 

ُيراهن عليها، ولي�ص اللتزامات والتفاقيات التي ُتعزز من وجود املحتل ال�صهيوين، 

وُت�صتت ال�صعب الفل�صطيني يف املنايف واللجوء. وهذا ما اأو�صحه عندما قال:

نراهن على  الكاملة، ول  نراهن على حقوق �صعبنا  نراهن على �صعبنا،  نحن 

اأحد �صوى اهلل �صبحانه وتعاىل ثم �صعبنا والأمة العربية والإ�صالمية بعد ذلك، هي 

بال �صك مع هذا اخليار، ول اأعتقد اأنَّ هناك �صكاً يف ذلك، وبالتايل نحن نراهن على 

حقائق ل على اأوهام. 

“اإ�رشائيل” ل م�صتقبل لها ولن يتخلى ال�صعب الفل�صطيني عن �صب واحد من 
اأر�صه، وكل هذه الدعاوي من حلول جزئية، حلول وهمية لن يكتب لها النجاح، 

من 1994 اإىل 2017 م�صى 23 �صنة ل يوجد تقدم يف م�رشوع الت�صوية ال�صيا�صية، 

املرجع نف�صه.   
10
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لذلك ل بّد من مراجعة هذا امل�صائل. املجل�ص املركزي حتدث يف اآخر جل�صاته عن 

اإعادة النظر يف امل�صار ال�صيا�صي مع “اإ�رشائيل” مبا ي�صمل التفاقيات والتن�صيق 

منظمة  التزامات  هو  امل�صاحلة  مو�صوع  يف  املعوقات  اأحد  فاإنَّ  لذلك  الأمني؛ 

اأن  وخ�صو�صاً  اللحظة،  هذه  يف  اللتزامات  بهذه  ناأتي  ملاذا  اأقول  وهنا  التحرير، 

11
العدو مل يلتزم بها ب�صيء، ثم نريد اأن نلزم كل الأطراف الفل�صطينية بها.

اأبو مرزوق للواقع الفل�صطيني وتبنيه خليار املقاومة على  ول ُيفهم من قراءة 

يف  الديبلوما�صي  اأو  ال�صيا�صي  العمل  دور  من  ُيقلل  اأنه  الت�صوية  برنامج  ح�صاب 

العمل  باأهمية  ُيوؤمن  فهو  ذلك،  من  العك�ص  على  الفل�صطينية،  الق�صية  عن  الدفاع 

ال�صيا�صي ودوره الفاعل يف اإدارة املعركة مع الحتالل ال�صهيوين، ولكن اأن تكون 

ال�صيا�صة تخدم املقاومة وبالعك�ص، ل اأن تكون ال�صيا�صة كابحة لعجلة التدافع مع 

املحتل ال�صهيوين. 

وقد و�صح اأبو مرزوق هذه امل�صاألة بقوله: 

اإن العمل املقاوم يجب اأن ي�صتمر، ويجب اأن يكون مبرجعية �صيا�صية حكيمة، 

العمل املقاوم يجب اأن يكون ب�صكله ونوعه وحجمه مدرو�صاً، حتى ت�صتطيع اأن 

مفتوحاً  �صيئاً  لي�ص  املقاوم  العمل  اأن  مبعنى  حم�صوبة؛  غري  م�صاعفات  تتجنب 

ي�صتلزم مقاومة،  اأن الحتالل  ال�صباب، �صحيح  اإطالقه، كما يريده بع�ص  على 

اأن املحظور الأ�صا�صي يف هذه  اأن تكون حم�صوبة بتقدير ودقة، بيد  لكنها يجب 

امل�صاألة اأن تكون احل�صابات معوقاً اأ�صا�صياً اأمام ا�صتمرار العمل املقاوم، فالعمل 

اأن ي�صتمر ما بقي هناك احتالل، وما بقي هناك فل�صطيني جال�ص  املقاوم يجب 

 
12

على احلدود ينتظر العودة.

هذا هو الفكر العملي للدكتور مو�صى اأبو مرزوق ملواجهة الحتالل ال�صهيوين، 

وعليه  الوطني،  امل�رشوع  قيادة  يف  يتبناها  التي  ال�صيا�صية  الفل�صفة  هي  وهذه 

فيها  اأكد  التي  عبا�ص  حممود  الرئي�ص  ت�رشيحات  من  �صديداً  ا�صتغراباً  اأبدى  فقد 

امل�صاحلة  �صياق  يف  وذلك  الأر�ص،  حتت  ما  حلما�ص  واأن  الأر�ص  فوق  ما  له  اأن 

املرجع نف�صه.  
11

املرجع نف�صه.  
12
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على  امل�صاومة  مرزوق  اأبو  ورف�ص  وطنية.  وحدة  حكومة  وت�صكيل  الفل�صطينية، 

الفل�صطيني  ال�صعب  �صيادة  مت�ص  خطرية،  تداعيات  من  لذلك  ملا  املقاومة  �صالح 

وقراراته امل�صتقلة. وطالب حركة فتح بالكف عن التفكري يف نزع �صالح املقاومة اأو 

اأهداف م�صرتكة  اإىل حتقيق  حتجيم هذا النهج، وال�صعي لتكامل البنامج و�صولً 

“توافقنا عليها فل�صطينياً”. ودعى جميع الأطراف املعنية بالق�صية الفل�صطينية اإىل 
 �رشورة حماية م�رشوع املقاومة حتت الأر�ص وفوق الأر�ص ويف ال�صفة والقطاع 

وكل فل�صطني. 

هو  فل�صطينياً  املطلوب  باأن  الأطراف  جميع  مرزوق  اأبو  �صارح  فقد  وعليه، 

غزة،  وقطاع  الغربية  ال�صفة  يف  عليه  التفاق  جرى  ما  وتطبيق  الوطنية،  ال�رشاكة 

وهذا يتطلب اإجراءات عدة اأبرزها ما يلي: 

اأوالً: اتخاذ خطوات عملية من قبل ال�صلطة الفل�صطينية؛ واأولها اإنهاء العقوبات 

التي فر�صت على قطاع غزة وممار�صة م�صوؤولياتها من تطبيق ما مّت التفاق عليه، 

والتوقف عن �صيل الت�رشيحات املتعلقة باملقاومة �صواء كانت ا�صتجابة لل�صغوط 

ال�صدد فيجب مراجعة  التزامات يف هذا  واإذا كان هناك  الإ�رشائيلية.  اأم  الأمريكية 

التزام  عدم  ظّل  يف  وخ�صو�صاً  الوطنية،  العالقات  يف  اإقحامها  ولي�ص  اللتزامات 

يف  خدم  موظف  لكل  حّق  الوظيفي  الأمن  اأن  اإدراك  مع  �صيء،  باأي  الآخر  الطرف 

القطاع العام، و�صيبقى موظفو احلكومة �صمن هياكلها.

ثانياً: وجوب الف�صل بني رئا�صة منظمة التحرير الفل�صطينية ورئا�صة ال�صلطة 

ولل�صلطة  الف�صائل  لكل  اجلامعة  املظلة  التحرير  منظمة  تكون  واأن  الفل�صطينية، 

ال�صلطة  هما  موؤ�ص�صتني  على  قائم  الفل�صطيني  ال�صيا�صي  النظام  لأن  الفل�صطينية؛ 

الفل�صطينية ومنظمة التحرير، وال�صلطة قد تطورت تطوراً اإيجابياً ومل تبَق على ما 

ن�صت عليه اتفاقية اأو�صلو، وهذا يعني اأن النظام ال�صيا�صي الفل�صطيني باإمكانه اأن 

يتطور ب�صكل اأف�صل.

واأخرياً، يوؤكد د. مو�صى اأبو مرزوق اأن حركة حما�ص اأكرث اجلهات التي تطالب 

بت�صكيل حكومة وحدة وطنية؛ لأنها خطوة مطلوبة للو�صول اإىل الوحدة الوطنية، 
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وكل تاأخري يف هذه اخلطوة يعني تاأخرياً يف اإعادة جتديد منظمة التحرير، وتاأخرياً 

13
يف اإعداد برنامج وطني متفق عليه.

ثالثًا: ترتيب البيت الفل�صطيني واأهميته:

“�رش النجاح يكمن يف اأن تفهم الراأي االآخر”
)هرني فورد(         

اإىل  ان�صمت  ما  اإذا  حلما�ص  �صيحدث  عما  مرزوق  اأبو  مو�صى  د.  �ُصئل  عندما 

منظمة التحرير، وهل �صتذوب حركة حما�ص يف مربعات منظمة التحرير املت�صعبة، 

وبالتايل �صتُ�صبح مثل فتح؟ اأجاب: 

الوطنية،  وامل�صلحة  الوطنية،  الوحدة  اإطار  يف  اإيجابي  �صيء  الذوبان  اإن 

اإطار حتالفي  بينه، وهو  الوطني متوافق فيما  اإطار وطني، والإطار  واملنظمة يف 

ولي�ص وحدة اندماجية ذات برنامج واحد، ولكن هناك توافق على حتديد من هو 

العدو! ومن نحن! وماذا نريد! وهناك الكثري من الن�صو�ص يف اتفاقية 2011 التي 

اأ�صكاله، يوجد  بكافة  املقاوم  العمل  الأمني، وُتفعل  التن�صيق  حُتدد ذلك، وجُترم 

 
14

توافق �صامل على ذلك، ويف الوثيقة امل�رشية ما يوؤكد ذلك.

الذي يتبناه د. مو�صى مع املجموع الوطني مل يكن وليد  التوافقي  هذا املوقف 

اللحظة، بل كان فكراً �صيا�صياً ي�صب يف م�صلحة الكل الفل�صطيني يف مواجهة العدو 

انطلق قطار عملها يف  التي  الفل�صطينية  ال�صلطة  ال�صهيوين، فموقف حما�ص جتاه 

�صيا�صياً  موقفاً  كان   1993 �صنة  اأو�صلو  اتفاقية  اإّبان  الغربية  وال�صفة  غزة  قطاع 

يقوم على الرتحيب وعدم ال�صدام معها باأي �صكل من الأ�صكال. 

يقول د. مو�صى “بال �صك هذا املوقف فيه م�صلحة راجحة لل�صعب الفل�صطينى 

لكنه يف الوقت نف�صه اأربك ال�صلطة النا�صئة وح�صاباتها التي كانت تريد الت�صادم، 

القد�س،  اأبو مرزوق يف حوار الأ�صئلة ال�صعبة: قرار امل�صاحلة ملزم لكل الأع�صاء، �صحيفة  انظر:   
13

http://www.alquds.com/articles/1508995772894543000 :القد�ص، 2017/10/26، انظر

الأول/  اأبو مرزوق، ت�رشين  الدكتور مو�صى  الفل�صطيني مع  والتوثيق  التاأريخ  انظر: مقابلة مركز   
14

اأكتوبر 2012.
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وُتعبئ عنا�رشها القادمة من بعيد لأر�ص الوطن بذلك، ولي�ص التوافق يف ال�صاحة 

الوطنية، بقيت الأمور على حالها حتى جاءت جمزرة م�صجد فل�صطني، كانت ثورة 

 
15

عارمة ُقتل فيها اأحد ع�رش فل�صطينياً بالإ�صافة اإىل ع�رشات اجلرحى”.

فقد  الفل�صطينية،  الق�صية  تاريخ  يف  فارقة  حمطة  اأو�صلو  اتفاقية  كانت  اإذاً 

املقاومة  من  اتخذت  التي  املتعددة  وف�صائله  الفل�صطيني  ال�صعب  اأبناء  بني  فّرقت 

املتكررة،  واعتداءاته  ال�صهيوين  الحتالل  من  للتخل�ص  وا�صحاً  �صبيالً   امل�صلحة 

لذلك فاإن من الأهمية مبكان الوقوف على اأبرز حيثيات هذه املرحلة وما اأنتجت من 

مواقف خمتلفة. 

يقول اأبو مرزوق:

العربية،  الدول  اأن و�صعت حركة حما�ص عالقاتها اخلارجية مع معظم  فبعد 

وتاألقت يف العمل الع�صكري �صّد الحتالل ال�صهيوين يف مطلع الت�صعينيات جاءت 

اتفاقية اأو�صلو ور�صمت مرحلة فا�صلة فى تاريخ ال�صعب الفل�صطيني؛ لأنَّ جزءاً 

البنامج  وغرّي  الوطني،  املجموع  عن  ان�صلخ  الفل�صطينية  القيادة  من  اأ�صا�صياً 

ال�صيا�صي ب�صكل كامل، واأ�صبح العدو هو اأقرب من الرفيق، واأ�صبح رفيق الأم�ص 

اأو�صلو،  باتفاقية  خرجت  التي  ال�صيا�صية  الت�صوية  ُيعار�ص  لأنه  �رشيحاً؛  عدواً 

لقد كانت مرحلة ح�صا�صة ا�صتطاع املكتب ال�صيا�صي حلما�ص اأن يقودها باقتدار، 

لقد جنينا اأنف�صنا من حرب اأهلية كادت اأن تع�صف بالكل الفل�صطيني، بعد قدوم 

اأجل مواجهة  الداخل معبئني من  اإىل  الأمنية من اخلارج  التحرير وقواها  منظمة 

حما�ص. 

مع  املن�صجمة  غري  مواقفها  نتيجة  قا�صية  �رشيبة  حما�ص  دفعت  بالتاأكيد 

حركة  وقيادات  لأفراد  العتقالت  فكانت  املختلفة،  ورغباتها  ال�صلطة  توجهات 

ملن  والتعذيب  التحقيق  بعمليات  ت�صج  ال�صلطة  �صجون  وكانت  باجلملة،  حما�ص 

يخطط لعمل ع�صكري �صّد الحتالل ال�صهيوين، اأو ملن قام بعمل ع�صكري �صّد 

جنود الحتالل، اأو ملن ينتمي حلركة حما�ص اأو اجلهاد الإ�صالمي تنظيماً ومتثيالً، 

مقابلة مركز التاأريخ والتوثيق الفل�صطيني مع الدكتور مو�صى اأبو مرزوق، ت�رشين الأول/ اأكتوبر   
15

2012. )بت�رشف(
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وكان العتداء على موؤ�ص�صات حركة حما�ص ب�صكل همجي من موؤ�ص�صة لأخرى، 

تديرها  كانت  التي  اخلريية  اجلمعيات  اأموال  من  الكثري  على  ال�صتحواذ  مّت  فقد 

وو�صع  اخلريي،  الإ�صالمي  املجمع  عمل  جتميد  ومت  غريها،  اأو  حما�ص  حركة 

بع�ص املعوقات اأمام اجلمعية الإ�صالمية، واجلامعة الإ�صالمية.

وبالرغم من الق�صوة التي ا�صتخدمتها ال�صلطة الفل�صطينية جتاه حركة حما�ص 

اإل اأن الأخرية ظلّت ثابتة على موقفها جتاه ال�صلطة وممار�صاتها التع�صفية �صّد 

هناك  كان  نعم  معها،  الت�صادم  وعدم  ال�صب  نهج  تنتهج  وظلّت  حما�ص،  حركة 

حوارات �صبه يومية من اأجل امت�صا�ص الغ�صب، وتخفيف حالة التوتر ال�صائدة 

16
يف موقف ال�صلطة اإزاء اتفاقية اأو�صلو امل�صوؤومة.

ويف هذا ال�صياق ك�صف اأبو مرزوق عن موقفني من احلوار مع اأبي عمار رئي�ص 

ال�صهيوين؛  الحتالل  �صّد  الع�صكري  العمل  وقف  اأجل  من  الفل�صطينية  ال�صلطة 

واحلديث  التو�صط  اأراد  حيث  الدين،  �صعد  عدنان  الأ�صتاذ  عب  كان  الأول  املوقف 

مرزوق  اأبو  يذهب  ل  اأن  ال�صيا�صي  املكتب  يف  الإخوة  راأي  كان  ولكن  املبا�رش، 

 ملقابلة يا�رش عرفات، فذهب الأخ خالد م�صعل والأخ حممد نزال اإىل اللقاء، فغ�صب 

اأبو عمار غ�صباً �صديداً لعدم جميء اأبو مرزوق اإىل اللقاء، وبالتايل مل ينجح اللقاء، 

لأنه مل يحدث؛ فالرتتيب لهذا اللقاء كان مفاجئاً و�رشيعاً لدرجة اأنَّ الأخ اأبو الوليد 

ارتدى جاكيت اأبو مرزوق، لعدم جهوزيته امل�صبقة للقاء يا�رش عرفات. 

اليحيى  الرزاق  عبد  الأ�صتاذ  عمار  اأبو  اأر�صل  حني  كان  فقد  الثاين  املوقف  اأما 

�رش بع�ص جنود الحتالل يف مدينة القد�ص 
َ
ليتفاهم مع اأبي مرزوق حول مو�صوع اأ

اإخراج  هو  حلما�ص  الأ�صا�صي  املطلب  كان  حيث   ،)Toledano توليدانو  )عملية 

الن�صاء من العتقال، وبالن�صبة لل�صلطة اإطالق �رشاح املخطوفني والتوقف عن مثل 

يف  احلوار  وف�صل  حنني،  بخفي  عمار  اأبي  اإىل  رجع  اليحيى  اأن  غري  الأعمال،  هذه 

الو�صول اإىل نقطة اتفاق. 

املرجع نف�صه.  
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ُيو�صح اأبو مرزوق: 

على الرغم من اأنَّ اللقاءين يف 1994 و1995 مل ينجحا، اإل اأن الت�صدد يف املوقف 

بدا وا�صحاً، وخ�صو�صاً يف مو�صوع العمليات الع�صكرية التي و�صعت حما�ص يف 

ال�صلطة وجناحها، وهذا بال �صك  اأن ُيعيق تقدم عمل  الذي ُيحاول  دائرة التهام 

�صبب مهم؛ فهي مل تتقدم بالعملية ال�صيا�صة، لقد ظنَّ بع�ص قادة الحتالل اأنه من 

املمكن حتييد العمل الع�صكري، وال�صتفراد بالق�صية الفل�صطينية، وملا راأوا العمل 

يف  التغيري  بوادر  وكانت  ال�صيا�صية،  العملية  يف  يرتاجعوا  اأن  حاولوا  الع�صكري 

املجتمع الإ�رشائيلي من الي�صار اإىل اليمني املتطرف بادية، حتى و�صلت اإىل اغتيال 

اإ�صحق رابني ]Yitzhak Rabin[، والنقالب على اأو�صلو. 

الفل�صطينية  ال�صلطة  يف  الوازنة  ال�صخ�صيات  بع�ص  مع  حواراتنا  خالل  من 

اأمنية وا�صحة �صواء  اأو بيانات  ُيفاو�صون بدون قاعدة معلومات  اأنهم  اكت�صفُت 

امل�صائل  بع�ص  يف  ال�صت�صارات  يطلبون  كانوا  غزة.  قطاع  اأم  الغربية  ال�صفة  يف 

مثل  والقت�صادية،  والقانونية  الأمنية  �صيّما  ل  خارجيني،  خباء  من  الفنية 

]Paris Protocol[ القت�صادية ا�صتعانوا باأ�صاتذة  اتفاقية )بروتوكول( باري�ص 

القت�صاد يف م�رش والأردن. هناك م�صكلة حقيقية يف اإدارة املفاو�صات خ�صو�صاً 

اأو�صلو كانت  يف اجلانب الأمني املتعلق بال�صلطة الفل�صطينية، لذلك فاإن اتفاقيات 

وجميء   ]Labor Party[ العمل  حزب  تغيري  فمع  الإ�رشائيلي،  ل�صالح  تتجه 

ال�صفة  فق�صموا  كبري،  ب�صكل  التفاقية  فى  غريوا   ]Likud[  1996 �صنة  الليكود 

الغربية اإىل ثالث مناطق )األف، وباء، وجيم( وثبتوا اتفاقية باري�ص بعد اأن كانت 

كارثية  اتفاقية  اأنها  الرغم من  اأي معوقات على  بدون  والتي م�صت  لعام واحد، 

لالقت�صاد الفل�صطيني؛ لأنها اأحلقته بالقت�صاد الإ�رشائيلي، ومنعته من التعامل 

17
املبا�رش اأو املنفرد جتارياً مع اأي دولة عربية باأي �صكل من الأ�صكال.

يف ظّل �صلوك ال�صلطة القائم على تنفيذ اتفاقية اأو�صلو باأي طريقة ممكنة اأدركت 

حما�ص اأهمية ترتيب البيت الفل�صطيني وجمعه على كلمةٍ تاأخذ بيده نحو مواجهة 

اإخوانه  مع  مرزوق  اأبو  عمل  لذلك  الفل�صطيني،  للحق  املدمرة  وخططه  الحتالل 

املرجع نف�صه.  
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اأجل اتخاذ  الفل�صطينية كافة، من  الف�صائل  التوا�صل مع  ال�صيا�صي على  يف املكتب 

الفل�صطيني  ال�صعب  حقوق  من  تنتق�ص  التي  اأو�صلو  اتفاقية  جتاه  حا�صم  موقف 

“الف�صائل  عليها  طلق 
ُ
اأ وطنية  جبهة  ت�صكيل  فتم  امل�رشوعة،  الن�صالية  واأدواته 

الع�رشة” يف تلك املرحلة، التي كانت تتواجد فيها هذه الف�صائل يف �صورية وراف�صة 

18
لتفاقية اأو�صلو.

وموؤ�ص�صاتها  اأفرادها  جتاه  الفل�صطينية  ال�صلطة  ظلم  تتحمل  حما�ص  بقيت 

عندما  حتى  الفل�صطينية،  ال�صلطة  مع  مبا�رش  ب�صكل  تت�صادم  اأن  دون  املختلفة 

مع  تت�صادم  مل  جبية  اإقامة  اإىل  يا�صني  اأحمد  ال�صيخ  املوؤ�ص�ص  زعيمها  تعر�ص 

ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  )ں  حما�ص  �صعار  وظّل  الأمنية،  واأجهزتها  ال�صلطة 

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے( ]�صورة املائدة، الآية: 28[. 
 ولكن ن�صاأ يف نفو�ص اأبناء احلركة الإ�صالمية وعقولهم حالة من الرف�ص والكراهية، 

ل �صيّما اأنهم كانوا ُيقارنون بني اعتقالت الحتالل واعتقالت ال�صلطة وجتاوزاتها، 

الفل�صطينيون  توحّد  اإذ  الثانية،  الفل�صطينية  النتفا�صة  بدء  حتى  الأمر  هذا  وبقي 

اإىل  الأخري  دفعت  متتالية،  �رشبات  ال�صهيوين  العدو  ولقنوا  واحدة،  كلمة  على 

اغتيال الكثري من قيادات العمل الوطني والإ�صالمي، مثل اأبو عمار، وال�صيخ اأحمد 

الكثري ممن قادوا  الرنتي�صي، واأبو علي م�صطفى، وغريهم  العزيز  يا�صني، وعبد 

تلك املرحلة بتميز واقتدار. 

دفعت  الفّعالة  وكوادره  الفل�صطيني  ال�صعب  لرموز  املتوا�صلة  الغتيالت  هذه 

عمالء  بدور  يتعلق  ما  اأبرزها  عدة؛  ميدانية  م�صتجدات  نحو  الفل�صطينية  ال�صاحة 

لل�صلطة  وهل  املختلفة،  املقاومة  قيادات  اإىل  الو�صول  يف  ال�صهيوين  الحتالل 

الفل�صطينية دور مبا�رش يف اغتيال القيادات الفل�صطينية وفقاً لتفاقية اأو�صلو التي 

تت�صمن التن�صيق الأمني مع الحتالل؟ 

بع�ص  يف  مو�صوعية  لأ�صباب  ا�صتناداً  ال�صاأن  هذا  يف  الفل�صطينية  الآراء  تتباين 

الأحيان، وغري مو�صوعية يف اأغلب الأحيان، وذلك لرتكيبة ال�صعب الفل�صطيني الذي 

قد ُيغلّب روؤية احلزب ونظرته احلادة يف كثرٍي من التوجهات، اأما بخ�صو�ص راأي 

املرجع نف�صه.  
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د. مو�صى يف هذه امل�صاألة فاإنه ل يرى اأن ال�صلطة الفل�صطينية لها يٌد مبا�رشة يف ذلك، 

غري اأنه ل ُيعفيها من م�صوؤولياتها الرئي�صة جتاه العمالء ون�صاطاتهم الإجرامية يف 

حّق ال�صعب الفل�صطيني ومقاومته البا�صلة؛ وقد و�صح ذلك بقوله:

باحلجم  املرحلة  تلك  يف  الحتالل  مع  الفل�صطينية  ال�صلطة  تن�صيق  اأت�صور  ل 

الذي يتكلم به بع�ص العوام، اأعتقد اأنه كالم مبالغ فيه كثرياً، لكن اأجهزة ال�صلطة 

املختلفة.  وموؤ�ص�صاته  ال�صعب  بني  املوجودين  العمالء  جتاه  �صيء  اأي  تفعل  مل 

حتقيقاتها  يف  ال�صلطة  اإن  معلومات،  اأقول  فقط  اأحداً،  اأبرئ  ول  اأحداً  اأتهم  ل  اأنا 

العامة، ويف بع�ص اأمورها اخلا�صة ُتن�صق اأمنياً مع “اإ�رشائيل”، ُتخبها عن بع�ص 

ُت�صهم  ال�صلطة  اأن  اأعتقد  ل  بالغتيال  الأمر  يتعلق  عندما  لكن  العامة،  التحركات 

مع  ُين�صق  كان  لو  حتى  ذلك،  يفعل  اأن  فل�صطيني  اأي  يجروؤ  ول  العملية،  هذه  يف 

“اإ�رشائيل”، هذا ظني الغالب، فـ“اإ�رشائيل” ل حتتاج اأحداً فى مثل هذه امل�صائل، 
اأجهزة واأدوات متقدمة ب�صكل كامل، ولديها عمالء منت�رشين  لديها  “اإ�رشائيل” 
متاحاً  هذا  كان  دقيق،  ب�صكل  الهدف  حتديد  باإمكانهم  وكان  الأماكن،  معظم  يف 

عن  ن�صمع  عندما  مكانها  تاأخذ  اأن  تقت�صي  الغرابة  فاإن  لذلك  كبري،  ب�صكٍل  لها 

ال�صجن،  يف  لذلك  معر�صاً  كان  لأنه  يا�صني؛  اأحمد  ال�صيخ  اغتيال  يف  ال�صلطة  دور 

ويف البيت، مل يكن حم�صناً �صّد الغتيال، وهذا الأمر ينطبق على �صهداء ال�صعب 

الفل�صطيني ب�صكل عام. حتى يف اخلارج امل�صائل الأمنية �صعبة التح�صني، املو�صاد 

الإ�رشائيلي ل يحتاج �صوى قرار ر�صمي حتى ي�صل اإىل ال�صخ�ص امل�صتهدف. هذا 

ل يعني اأن ن�صت�صلم لكن يجب اأن نتحلى بامل�صوؤولية الوطنية، واأل نخون بع�صنا 

19
البع�ص؛ حتى ل نقع يف املحظور.

تكن  مل  املختلفة  وموؤ�ص�صاتها  ال�صلطة  جتاه  مرزوق  اأبو  لدى  العتقاد  هذا 

مواقف  واإمنا  العام،  الراأي  اأمام  �صيا�صية  �صورة  لتح�صني  ت�صعى  كلمات  جمرد 

عملية ت�صب يف م�صلحة البيت الفل�صطيني الذي ُي�صكل القوة احلقيقية يف مواجهة 

الحتالل ال�صهيوين، وقد برز من بني هذه املواقف ال�صجاعة دعم حركة حما�ص 

للرئي�ص الراحل يا�رش عرفات عندما تعر�ص حل�صار اإ�رشائيلي يف رام اهلل من اأجل 

عزله �صيا�صياً ووطنياً. 

املرجع نف�صه.  
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ي�صف اأبو مرزوق املوقف بقوله: 

اأعتقد اأن حما�ص بلورت موقفاً يف منتهى الأخالق يف تلك املرحلة، بالرغم من اأننا 

على خ�صومة �صبه دائمة مع عرفات رحمه اهلل لكن يف هذه املرحلة كان التوا�صل 

بني عرفات وبني الأخ اأبي الوليد، رئي�ص املكتب ال�صيا�صي ال�صابق حلما�ص، ب�صكل 

عدة  مرات  معه  توا�صلُت  لقد  معه،  توا�صل  حما�ص  يف  طرف  من  واأكرث  م�صتمر، 

اأبي عمار يف  املنا�صبات، فحركة حما�ص كانت عالقتها مع  يف رام اهلل وخا�صة يف 

تلك الفرتة عالقة جيدة، ووقفت بجانب اأبي عمار يف �رشاعه مع الوليات املتحدة 

واإ�صعافه  منا�صبه  من  جتريده  اأو  �صيا�صياً،  اغتياله  اأرادوا  لأنَّهم  و“اإ�رشائيل”؛ 

ولي�ص  الفل�صطيني  للكل  ا�صتهدافاً  ال�صتهداف،  هذا  يف  وجدنا  لقد  كبري،   ب�صكل 

فتح  اأن  واأعتقد  املرحلة،  هذه  يف  جواره  اإىل  حما�ص  وقفت  وبالتايل  عمار،  لأبي 

كتنظيم كان لها موقٌف تبلور يف مواجهة الطرف الآخر من قيادات التنظيم التي 

ذلك  ويف  فيا�ص،  و�صالم  عبا�ص،  وحممود  دحالن،  حممد  مثل  عمار  اأبا  واجهت 

هذا  رف�صنا  لكننا  عرفات،  اأن�صار  قبل  من  باخليانة  عبا�ص  حممود  اتُّهم  الوقت 

الواحدة بعيداً عن  امل�صلحة  اأننا تعاملنا بروح  اأي  الداخلي،  التعامل  الأ�صلوب يف 

20
التخوين والتكفري، وقدمنا الأخالق على اخلالفات احلزبية.

حركة  قدمت  عرفات  يا�رش  الفل�صطينية  ال�صلطة  رئي�ص  ا�صت�صهاد  بعد  حتى 

يف  �صاركت  فقد  كافة،  الفل�صطينية  الف�صائل  مع  التعامل  يف  عالية  مرونة  حما�ص 

عقد  اأجل  من  الداخلي  الهدوء  من  حالة  اإيجاد  يف  اأ�صهمت  عدة  وطنية  حوارات 

اأنها ُتدرك اختالفها اجلوهري مع  الرئا�صية والت�رشيعية، بالرغم من  النتخابات 

بع�ص ال�صخ�صيات الرئي�صة يف تلك احلوارات التي قادت م�صار الت�صوية ال�صيا�صية 

الظروف  كانت  مهما  امل�صلحة  املواجهة  خيار  ورف�صت  ال�صهيوين،  الحتالل  مع 

والأو�صاع. وقد و�صح اأبو مرزوق هذا الأمر بقوله:

مل يكن يف فكر اأبي مازن مثالً خيار املواجهة الع�صكرية مع الحتالل ال�صهيوين 

األبتة، حتى يف ذروة الأحداث التي ح�صلت يف لبنان يف الثمانينيات من القرن املا�صي 

مل يكن م�صاركاً فيها، لقد اعتزل امل�صهد الثوري ب�صكل كامل؛ لأن املجموع ل يريد 

املرجع نف�صه.  
20
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الذهاب اإىل اخليارات الأخرى، كان دائم احلديث عن خيارات الت�صوية ال�صيا�صية 

مع “اإ�رشائيل”، حتى عندما ظهر يف حركة فتح بع�ص الأ�صخا�ص الذين يتحدثون 

التوجه  هذا  راأ�ص  على  كان  ل�صعبني،  ولكن  واحد  ل�صعب  لي�صت  فل�صطني  اأن  عن 

حممود عبا�ص، ومنهم من كتب اأن كل عملياتهم هي لتح�صني مواقفهم التفاو�صية 

والو�صول اإىل ت�صوية �صيا�صية، ومنهم من قال نريد اأن ن�صل اإىل دولة فل�صطينية 

 
21

على اأي جزء من ال�صفة الغربية اأو قطاع غزة.

املختلفة،  وموؤ�ص�صاتها  فتح  حركة  على  يقت�رش  ل  الفل�صطيني  البيت  بالتاأكيد 

الف�صائل  الفل�صطينية ن�صبة بحجم  ال�صاحة  الأكب على �صعيد  لكنها مُتثل احلجم 

اأم  التحرير  منظمة  قيادة  �صعيد  على  �صواء  الر�صمية  املوؤ�ص�صة  ومُتثل  الأخرى، 

رئا�صة ال�صلطة الفل�صطينية، لذلك فاإن موقف حركة حما�ص جتاهها ياأخذ م�صاحة 

اأكب، خ�صو�صاً بعد تعاظم �صعبية حركة حما�ص، وفوزها بالنتخابات الت�رشيعية 

�صنة 2006، ي�صف اأبو مرزوق عالقة حركته بفتح بقوله: 

اإن العالقة بني فتح وحما�ص معقدة لأ�صباب مو�صوعية، حيث متثل فتح قيادة 

بالإ�صافة  الدولية،  والهيئات  ال�صفارات  يف  وممثليها  اأجهزتها  ومعظم  م.ت.ف 

اإىل ال�صلطة الفل�صطينية، والتي ت�صكل فتح عمودها الفقري، بالإ�صافة اإىل تنظيم 

اأن  بالعتبار  الأخذ  مع  هذا  والوزارات،  الت�رشيعي  يف  خمتلفة  وقيادات  كبري 

اإ�صكالت اخلالف والتفاق، اأو ال�رشاع وامل�صاحلة، بداأت تظهر ب�صكل كبري بعد 

عامة  انتخابات  مرة  لأول  فتح  وخ�صارة  الت�رشيعية،  بالنتخابات  حما�ص  فوز 

بهذه الطريقة غري املتوقعة، وانعكا�ص هذه النتخابات على قيادة فتح للم�رشوع 

الوطني، وموؤ�ص�صاته ل �صيّما م.ت.ف، وكانت اخل�صية من دخول حما�ص لأجهزة 

املنظمة بالتوافق اأو باإجراء انتخابات ُتغري املعادلة الداخلية، ومن هنا كان املوقف 

من رف�ص دخول حما�ص م.ت.ف والدعوة املبكرة لإعادة النتخابات الت�رشيعية، 

اأول  يف  حما�ص  اإ�صقاط  وحماولة  �صكلي،  ب�صكل  بالنتيجة  الت�صليم  اإىل  بالإ�صافة 

22
جتربة لها.

املرجع نف�صه.   
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مو�صى اأبو مرزوق، “حما�ص: قراءة وتقييم للتجربة،” �ص 505–506.  
22
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ُي�صيف اأبو مرزوق اأن اخلالف حول امل�رشوع الوطني الفل�صطيني برز عندما 

راأت حركة فتح باأنه:

ل بّد من احلل ال�صلمي وعب املفاو�صات، و�صولً لدولة فل�صطينية عا�صمتها 

واإنهاء  الدولتني  حلل  كتج�صيد  “اإ�رشائيل”  ا�صمها  اأخرى  دولة  بجوار  القد�ص 

ال�رشاع وحّل عادل لق�صية الالجئني بديالً عن حّق العودة.

بها،  العرتاف  بعدم  وتوؤمن  لـ“اإ�رشائيل”،  �رشعية  ل  اأن  ترى  وحما�ص 

ال�صعب  وعودة  فل�صطني،  لتحرير  الأ�صا�ص  البنامج  هو  املقاومة،  برنامج  واأن 

الغربية، وغزة،  ال�صفة  الفل�صطيني لأر�صه، واأن ل مانع من دولة فل�صطينية يف 

اإنهاء وبدون  م�صتعمرات،  وبدون  العرتاف،  بدون  لها  عا�صمة   والقد�ص 

ال�رشاع.

�رشعية  اأّي  هناك  اأن  فتح  ترى  ل  حيث  ال�رشعية،  حول  الثالث  الختالف 

اأم باملقاومة  الت�رشيعي،  حلما�ص، �صواء كان ذلك بالنتخابات والفوز باملجل�ص 

فتح  عند  ال�رشعيات  وتنح�رش  الوطني؛  التحرر  مراحل  يف  اأ�صا�صية  ك�رشعية 

ُتعب  ل  وهي  واملركزي؛  الوطني  املجل�ص  وقرارات  الفل�صطيني،  بالرئي�ص 

ال�صعيد  على  فتح  �صيا�صة  عن  بل  الفل�صطيني،  ال�صعب  اإرادة  عن  بال�رشورة 

 
23

الوطني والإقليمي والدويل.

حما�ص  حركة  تغفل  مل  بالتاأكيد  الفل�صطيني  البيت  عن  احلديث  اإطار  ويف 

ال�صف  وتقوية  الوطنية،  الوحدة  ت�صكيل  يف  الأخرى  الفل�صطينية  الف�صائل  دور 

التي  الوطنية  العالقات  دائرة  اأبرزها  عدة،  قنوات  خالل  من  الداخلي  الفل�صطيني 

ت�صم ممثلي الف�صائل كافة من اأجل التوا�صل امل�صتمر، والتن�صيق الدائم يف بلورة 

املنتهية،  غري  الحتالل  اعتداءات  جتاه  امليداين  والفعل  العام،  ال�صيا�صي  املوقف 

وقد تطورت هذه العالقات لت�صمل الأحزاب الي�صارية التي متيزت بالنظرة احلادة 

جتاه حركة حما�ص التي تتحرك وفق منطلقات اإ�صالمية، اإل اأنَّ احلوارات الداخلية 

اأغواراً كثرية كانت الأيديولوجيا قد عمقت ات�صاعها، وقد ازدادت العالقة  �صبت 

بني حما�ص والي�صار يف خ�صم انتفا�صة الأق�صى �صنة 2000، حيث اتفق الطرفان 

املرجع نف�صه.  
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املنظمة، وقد  ال�صيا�صي، وتفعيل دور  النظام  واإ�صالح  النتفا�صة،  ا�صتمرار  على 

و�صح اأبو مرزوق بداية العالقة بقوله:

يف ال�صاحة الفل�صطينية هناك فتح وحما�ص واجلهاد الإ�صالمي وقوى الي�صار، 

الفل�صطيني ولكن  ال�صيوعي  العرب واحلزب  القوميني  كان هناك حركة  تاريخياً 

تبنت حركة القوميني العرب الأفكار الي�صارية. ولذلك ت�صتطيع اأن تقول باأن قوى 

اتفاقيات  املقاومة وعار�ص  اإىل جانب  الفل�صطيني ق�صمان؛ ق�صم ا�صطف  الي�صار 

دم�صق،  يف  الفل�صطيني  الي�صار  وقوى  وحما�ص  اجلهاد  �صوياً  وعملنا  اأو�صلو، 

قوى  وهناك  الفل�صطيني”،  ال�صعب  قوى  “حتالف  ا�صم  حتت  فل�صطينياً  حتالفاً 

اللجنة  يف  اأع�صاء  ون  العامُّ اأمناوؤها  ظّل  ولكن  نف�صها  الأ�صماء  حتمل  قد  اأخرى 

التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�صطينية وموؤيدين لتفاقيات اأو�صلو. وعالقاتنا مع 

كانت  واإن  �صيا�صياً،  فتح  حركة  جانب  اإىل  م�صطفون  ولكنهم  بها  باأ�ص  ل  هوؤلء 

24
الت�صالت والعالقات معهم ل م�صاكل فيها.

رابعًا: العمق العربي وح�صوره الفاعل:

“اإذا كنت تريد اأن تك�صب اأحدًا لق�صيتك عليك اأواًل اأن 
تقنعه باأنك �صديقه”

                                 )اإبراهام لنكولن(

الفل�صطينية؛  الوطنية  احلركة  لدى  البالغة  بالأهمية  العربي  العمق  ملف  يت�صم 

فهو يثل احلا�صنة الأ�صا�صية التي ينطلق منها الفل�صطينيون نحو اإدارة ال�رشاع 

مع الحتالل ال�صهيوين، الأمر الذي ُيوجب على الأطراف كافة بلورة ا�صرتاتيجية 

خا�صة للتعامل مع هذا العمق �صواء على �صعيد احلكومات اأم ال�صعوب، وقد كان 

حلركة حما�ص اأ�ص�ٌص عامة تنطلق من خاللها للتعامل مع الأنظمة العربية و�صعوبها 

25
احلرة، اأبرزها ال�صيا�صات التالية:

املرجع نف�صه.  
24

انظر: بت�رشف،  عامر،  اأبو  عدنان  الدكتور  موقع  العربي،  العامل  مع  حما�ص  حركة  عالقات   
25 
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1. ح�رش العمليات الع�شكرية داخل فل�شطني املحتلة:

�صاحة  الفل�صطينية  ال�صاحة  تعتمد  التي  ال�صرتاتيجية  هذه  على  حما�ص  اأكدت 

وحيدة لل�رشاع الع�صكري مع العدو، ورف�صت تو�صيع الرقعة اجلغرافية لعملياتها، 

بالرغم من العتداءات التي تعر�صت لها قيادة احلركة يف اخلارج، فقد قام جهاز 

على  م�صعل  خالد  ال�صيا�صي  مكتبها  رئي�ص  اغتيال  مبحاولة  الإ�رشائيلي  املو�صاد 

الأرا�صي الأردنية �صنة 1997، كما قام باغتيال عز الدين ال�صيخ خليل �صنة 2004، 

وهو اأحد كوادر حما�ص يف دم�صق عن طريق تفجري �صيارته، وكذلك اغتيال حممود 

املبحوح يف دبي، ومع ذلك كان للحركة موقف حا�صم بعدم نقل م�رشح عملياتها 

خارج الأرا�صي املحتلة.

2. عدم التدخل بال�شاأن الداخلي للدول العربية واالإ�شالمية:

ا�صتطاعت حما�ص طوال الفرتة املا�صية اأن تناأى بنف�صها عن التدخل يف ال�صوؤون 

مع  متوازية  عالقات  تبني  اأن  وا�صتطاعت  والإ�صالمية،  العربية  للدول  الداخلية 

احلكومات ومع املعار�صة املحلية على حّد �صواء، وي�صت�صهد كثريون باأن حما�ص 

النظام  بني  مما  بالرغم  ال�صورية  القيادة  مع  متينة  عالقات  تبني  اأن  ا�صتطاعت 

الدموية،  املواجهة  حّد  تاريخياً  و�صل  خالف  من  امل�صلمني  الإخوان  وجماعة 

مع  عالقتها  من  امل�رشي  النظام  ح�صا�صية  تثري  ل  اأن  على  حري�صة  كانت   وكذلك 

اإخوان م�رش.

اأما يف لبنان حيث بلغ ال�رشاع الداخلي مداه، فقد متكنت حما�ص من البقاء على 

تعلن  كانت  واإن  الداخلية،  بال�صوؤون  يتعلق  فيما  النزاع  طريف  من  واحدة  م�صافة 

الإ�رشائيلي   - الأمريكي  املخطط  مواجهة  يف  املقاومة  م�رشوع  مع  اأنها  بو�صوح 

املعار�صة  من  كل  مع  مفتوحة  والتوا�صل  الت�صال  خطوط  واأبقت  للمنطقة، 

واحلكومة، كما اأ�صهمت حما�ص يف اأثناء اأزمة خميم نهر البارد يف حت�صني ال�صاحة 

لل�صلم  حقيقياً  تهديداً  ي�صكل  اأن  يكن  كان  فل�صطيني   - لبناين  نزاع  من  اللبنانية 

الأهلي يف لبنان.
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3. عدم ال�شدام مع االأنظمة:

والروية  ال�صب  من  بكثري  العربية  الدول  مع  خالفاتها  حما�ص  عاجلت 

وابتعدت يف مواقفها وبياناتها عن �صيا�صة التهام والتجريح على النمط التقليدي 

املو�صوعي  النقد  لغة  باملقابل  واعتمدت  والف�صائل،  القوى  بع�ص  تعتمده  الذي 

والن�صح واملنا�صدة دون قطع ج�صور التوا�صل حتى يف اأحلك الظروف. مل توجه 

الدعم الأمني لفريق حممد دحالن، وظلت تقدم  الرغم من  التهامات مل�رش على 

“فريق دايتون” يف عمليات القتل  الدلئل والبيانات للقيادات امل�رشية عن تورط 

الأمنية  الأجهزة  فبكت  حني  الأردين  النظام  مع  جبهة  تفتح  ومل  والتخريب. 

اأنها  على  والتاأكيد  بالنفي  اكتفت  بل  الأ�صلحة،  تهريب  خلية  م�صاألة  الأردنية 

وحني  لعّمان.  الزهار  زيارة حممود  الطريق على  منها قطع  اأريد  باطلة  اتهامات 

خليجية  دولة  من  املر�صلة  الع�صكري  العتاد  �صاحنات  الق�صام  كتائب  اأم�صكت 

دولة  من  قادم  الدعم  اإن  بالقول  حما�ص  اكتفت  عبا�ص  الرئي�ص  حلر�ص  معروفة 

اإن العتاد  خليجية دون الت�صمية، وخفف قياديوها من الوطاأة لحقاً عندما قالوا 

ل يت�صمن اأ�صلحة هجومية بل �صرتات واقية وخيام. 

كما حر�صت حما�ص على التوا�صل مع جامعة الدول العربية واأمينها العام يف 

جميع املنا�صبات والقمم �صواء بامل�صاركة اأم املرا�صلة، ومل تهاجم املبادرة العربية 

واإن  النظر  لإعادة  حتتاج  اإنها  بالقول  واكتفت  اأ�صا�صها  من  تن�صفها  اأو  لل�صالم 

“اإ�رشائيل” نف�صها ل تقبل بها.

4. االبتعاد عن الت�شنيف املحوري:

املحاور  خارج  تظل  اأن  حما�ص  ا�صتطاعت  التحرير،  منظمة  جتربة  بخالف 

العربية والإقليمية، وبالرغم من التباين احلاد بني دول املنطقة فيما يتعلق بالعالقة 

التناق�صات دون  اإىل حّد ما من هذه  ا�صتفادت  ال�صهيوين، فاإن حما�ص  الكيان  مع 

اأن تغرق يف ُوحولها. فلرمبا كانت اإيران ت�صكل املتنف�ص الأبرز للحركة يف وقت من 

الأوقات حني ا�صتد احل�صار الدويل والعربي على حكومتها الأوىل، وقدمت اإيران 

لل�صعب الفل�صطيني من امل�صاعدات الع�صكرية؛ ال�صالح، والتدريب، واخلبة الفنية، 

يف  تقف  باأنها  احلركة  باتهام  البع�ص  جتراأ  حتى  العامل،  يف  دولة  اأّي  تقدمه  مل  ما 
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الأردين،  امل�رشي -  ال�صعودي -  املحور  ال�صوري يف مواجهة  الإيراين -  املحور 

لأجندة  تنفيذاً  كان  غزة  يف  حما�ص  به  قامت  ما  اإن  ال�صطحيني  بع�ص  قال   حتى 

اإيرانية - �صورية يف املنطقة.

من  والأهم  وهويتها  �صخ�صيتها  على  حتافظ  اأن  حما�ص  ا�صتطاعت  الواقع  يف 

ذلك على اأجندتها الوطنية، فقد اأظهرت يف اأكرث من منا�صبة اأن اإيران تقف اإىل جانب 

حما�ص يف مواجهة امل�رشوع الإ�رشائيلي واأطماعه، ولكن لي�ص على ح�صاب عالقاتها 

الوقت  يف  ح�صني  �صدام  اإعدام  حما�ص  دانت  املنطقة.  و�صعوب  العربية  الدول  مع 

الذي رحبت فيه اإيران بالعملية، ودعمت ب�رشاحة املقاومة العراقية �صّد الحتالل 

الأمريكي فيما كان املوقف الإيراين ملتب�صاً، ثم تبددت كل الهواج�ص حني توجهت 

حما�ص اإىل اململكة ال�صعودية لتوقيع اتفاق مكة مع حركة فتح واأظهرت كل النفتاح 

على القيادة ال�صعودية.

هذا النفتاح مل يعكر �صفوه ح�صن العالقة بني حما�ص وقطر، بالرغم من التناف�ص 

امل�رشي القطري ال�صعودي املزمن، بل عملت حما�ص على بناء عالقات جيدة مع 

الطرفني بالرغم من خالفاتهما. وكانت احلفاوة ظاهرة يف ا�صتقبال اإ�صماعيل هنية 

يف الدوحة وما ُقّدم حلكومته من م�صاريع بلغت قيمتها مئات املاليني من الدولرات 

لدعم ال�صعب الفل�صطيني.

اأما على �صعيد التناف�ص ال�صوري - امل�رشي فيما يخ�ص الق�صية الفل�صطينية، 

الطرفني،  العالقة بني  التوازن يف  املحافظة على  �صوى  فاإن حما�ص مل متلك خياراً 

وكالهما  الداخل،  قيادات  معب  وم�رش  اخلارج  لقيادات  احلا�صن  هي  ف�صورية 

)م�رش و�صورية( ي�صكل عامالً حا�صماً يف م�صري ال�رشاع العربي الإ�رشائيلي.

اأن م�رش قدمت دعماً كبرياً خل�صوم حما�ص، لكن حما�ص حر�صت  ول يخفى 

وبني  بينها  الو�صاطة  مبلف  يتعلق  فيما  �صواء  املعادلة  من  م�رش  اإخراج  عدم  على 

بالرغم   Gilad Shalit �صاليط  جلعاد  الأ�صري  الإ�رشائيلي  اجلندي  مبلف  اأم  فتح 

بالن�صبة للحركة، وبقيت �صيا�صة حما�ص يف  الأخري  امللف  من ح�صا�صية وخطورة 

املحافظة على العالقة مع م�رش مهما كانت ال�صيا�صة امل�رشية اجتاهنا. 
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مع  عالقاتها  يف  حما�ص  حركة  اعتمدتها  التي  الأ�ص�ص  اإن  القول  يكن  هنا  من 

الدول العربية كانت اأ�ص�صاً �صليمة مبنية على روؤية ا�صرتاتيجية وا�صحة، م�صتفيدة 

ال�صعب  ثمنها  ودفع  �صابقاً  الفل�صطينية  احلركات  فيها  وقعت  التي  الأخطاء  من 

الفل�صطيني، كما حدث عقب الغزو العراقي للكويت. ومع ذلك فاإن الدول العربية 

التي تزداد �صعفاً وارتباكاً كل يوم اأ�صبحت اأكرث قابلية للخ�صوع والرتاجع اأمام 

امل�رشوع الأمريكي، ما يعني مزيداً من الت�صييق و�صّد املنافذ على حما�ص، وهذا ما 

ح�صل فعالً بعد فوز حما�ص يف النتخابات الت�رشيعية، وازداد و�صوحاً بعد ف�صل 

خطة دايتون Dayton Agreement يف غزة واإم�صاك حما�ص بزمام الأمور هناك.

)انتهى الن�ص(

وبناًء على ما �صبق، انطلقت حركة حما�ص نحو العامل العربي من اأجل الت�صبيك 

الر�صمي وال�صعبي الذي يجعل من الحتالل ال�صهيوين ج�صماً بالياً، معزولً عن 

العامل، وعن هذه التحركات يقول د. اأبو مرزوق:

املكتب  اأع�صاء  بع�ص  طرد  حتى   1993 مار�ص  ]اآذار[  يف  اأو�صلو  اتفاقية  منذ 

ال�صيا�صي حلما�ص من الأردن يف ]حزيران[ يونيو 1995، عمل املكتب ال�صيا�صي 

اخلليج،  دول  ف�صملت  الر�صمية،  وغري  الر�صمية  عالقاته  تو�صيع  على  حلما�ص 

واإيران، والعراق،  وال�صعودية، وال�صودان، واليمن، وم�رش، ولبنان، و�صورية، 

وبع�ص الأحزاب ال�صيا�صية، والع�صائر القبلية، وال�صخ�صيات الوطنية، واملنظمات 

عالقات  ات�صعت  الوقت  مرور  ومع  ال�صعبية.  والهيئات  والإ�صالمية  القومية 

انتقلت يف مطلع  ثم  اإىل خطف اجلنود.  ال�صعبية  املقاومة  انتقلت من  التي  حما�ص 

املواجهة  اإىل  املقاومة  تاريخ  فى  ُكلفة  الأكرث  ال�صعبية  املقاومة  من  الت�صعينيات 

امل�صلحة الأقل تكلفة من الناحية الب�رشية والقت�صادية. لقد كانت اأكرث خ�صارة يف 

اجلانب الإ�رشائيلي؛ لأنها متيزت بالعمل املنظم الذي يعتمد على عاملي التخطيط 

وال�صجاعة يف املواجهة املبا�رشة، خ�صو�صاً يف قطاع غزة الذي �صجل التاريخ اأ�صماء 

ال�صهيوين  اأذاقوا املحتل  البطولة وال�صجاعة، فقد  الع�صكرية يف �صفحات  قيادته 

الداخلي.  والتدريب  املتوا�صع  الت�صليح  من  بالرغم  عدة،  ع�صكرية  عمليات 

بالتاأكيد كان للخارج دوٌر مهٌم يف العمل الع�صكري داخل الأرا�صي املحتلة، وقد 
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واملال،  وال�صالح  بالتدريب  املقاتلني  وتزويد  الع�صكرية،  العمليات  تبني  يف  متثل 

يف  العتقالت  حجم  لكن  الغربية،  ال�صفة  يف  الأمر  وكذلك  العامة،  وال�صيا�صات 

ال�صفة الغربية كان كبرياً؛ لذلك �صار يف عمليات عدة لها عالقة بتحرير الأ�رشى 

26
مثل عملية القد�ص عملية توليدانو.

الكيان  مع  �صيا�صياً  اتفاقاً  بلورت  قد  فتح  حركة  كانت  امل�صهد  هذا  خ�صم  ويف 

اأمنياً  واقعاً  لتفر�ص  الفل�صطينية  ال�صلطة  جميء  اإثره  على  اقت�صى  ال�صهيوين، 

ُيحافظ على اأمن “اإ�رشائيل” مقابل وعٍد مل ُينفذ اإىل اليوم وهو اإقامة دولة فل�صطينية 

على حدود حزيران 67، وبعدها اجنرت اململكة الها�صمية الأردنية لعقد اتفاق مع 

الكيان ال�صهيوين والذي ُعرف باتفاق وادي عربة يف ت�رشين الأول/ اأكتوبر 1994 

الذي يدفع الأردن اأن يتخذ موقفاً حازماً مع املنظمات املناه�صة لـ“عملية ال�صالم” 

داخلياً  حما�ص  حركة  على  ال�صغط  اأ�صبح  وبالتايل  ال�صهيوين،  الحتالل  مع 

اإيجاباً على اجلماهري العربية  وخارجياً لوقف العمليات الع�صكرية التي انعك�صت 

بعد روح الياأ�ص التي اتخذت مكاناً عند البع�ص نتيجة �صل�صلة الهزائم التي تعر�صت 

لها الق�صية الفل�صطينية. 

يقول د. اأبو مرزوق “�صاألنا مدير املخابرات الأردنية م�صطفى القي�صي يف ذلك 

اأجاب  الأردن؟  يف  حما�ص  حركة  تواجد  على  عربة  وادي  اتفاقية  تاأثري  عن  الوقت 

27
بقوله: ل، لن ُتوؤثر على وجود احلركة، لكن احلقيقة مل تكن كذلك”.

الحتالل  �صّد  حما�ص  نفذتها  التي  الع�صكرية  العمليات  من  �صل�صلة  وبعد 

اتخذت  الفل�صطينية،  وال�صلطة  ال�صهيوين  الحتالل  �صغط  وبعد  ال�صهيوين، 

الأردن قراراً باإغالق مكتب حركة حما�ص الذي كان يعمل بطريقة �صبه ر�صمية على 

اأرا�صيها املباركة. 

مقابلة مركز التاأريخ والتوثيق الفل�صطيني مع الدكتور مو�صى اأبو مرزوق، ت�رشين الأول/ اأكتوبر   
26

2012. )بت�رشف(

املرجع نف�صه.   
27
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ُيو�صح د. اأبو مرزوق امل�صهد بقوله:

من  ي�صتمر  الذي  بال�صكل  حما�ص  حركة  يحتوي  اأن  م�صتعداً  يكن  مل  الأردن 

يف  حما�ص  بوجود  يظنون  كانوا  الحتالل،  �صّد  ع�صكرية  عمليات  تنفيذ  خالله 

وبعد  و�صلوكها.  احلركة  �صيا�صات  من  ُيغريوا  اأن  على  قادرون  اأنهم   الأردن 

حما�ص،  حركة  طردوا  الأر�ص،  على  واقعاً  املاأمول  ُي�صبح  ومل  ظنهم،  خاب  اأن 

ا�صتخدام حما�ص  الأمهر يف  امللك ح�صني كان  اأن  الر�صمية، ومبا  واأغلقوا مكاتبها 

كورقة يف مواجهة منظمة التحرير واملجتمع الدويل فلم يجعل الطرد ب�صكٍل كامل، 

الطرد  من  وبالرغم  اأردنية،  جن�صية  حتمل  ل  التي  ال�صخ�صيات  يف  ح�رشه  فقد 

املكتب مفتوحاً  العمل كما كان �صابقاً، فقد كان  املكتب مل ي�صتطع  اأن  اإل  اجلزئي 

28
للجميع ب�صكل ر�صمي، والجتماعات جُترى به ب�صكل دائم وعلني.

عالقة حركة حما�س مع جمهورية م�رش العربية:

لطاملا عبت حركة حما�ص عن اأهمية م�رش ودورها املحوري يف املنطقة العربية 

والإ�صالمية؛ ملا متثله من تاريخ عريق، وموقع ا�صرتاتيجي، وهمة عالية يف الت�صدي 

ملخططات الأعداء، وقد �صاب العالقة امل�رشية احلم�صاوية بع�ص الفتور وخ�صو�صاً 

 ،2007 الفل�صطيني �صنة  2006، واأحداث النق�صام  انتخابات  بعد فوز الأخرية يف 

و�صعود الإخوان امل�صلمني اإىل �صدة احلكم بعد ثورات الربيع العربي التي و�صلت 

�رشاراتها اإىل معظم الدول العربية، مما �صبَّب حلما�ص كثرياً من النتقادات الفكرية، 

واملغالطات التي اتخذها البع�ص ذريعة لتحقيق مكا�صب �صيا�صية.

ويف هذا ال�صدد ُيبني د. اأبو مرزوق موقف حركته من امل�صتجدات الأخرية بدءاً 

من الروابط التي جتمع ال�صعب امل�رشي والفل�صطيني، فقال: 

ل يكن ف�صل العالقة بني م�صلحة ال�صعبني امل�رشي والفل�صطيني، ول يكن 

اأم املمار�صة؛ لأن  ح�صاب العالقة مب�صالح �صيقة �صواء كانت على �صعيد الفكر 

مع  العميقة  بالعالقة  معنيون  نحن  لذلك  وم�صريية،  تاريخية  بينهما  العالقة 

رفح  معب  يعود  واأن  املوجودة،  امل�صاكل  كل  ُنزيل  باأن  معنيون  م�رش،  ال�صقيقة 

املرجع نف�صه.  
28



128

د. مو�سى اأبو مرزوق: يف العمق

دولياً كما كان، م�رش كانت حتمل الق�صية الفل�صطينية يف اأوقات متعددة، وكانت 

29
حتمل عبء العرب، كما حملت منظمة التحرير بن�صختها الأوىل والثانية.

واحرتام؛  تقدير  حمل  هو  مرزوق  اأبو  اعتقاد  يف  امل�رشي  اجلي�ص  فاإن  لذلك 

فاجلي�ص امل�رشي خا�ص حروباً عديدة �صّد الكيان ال�صهيوين، بالإ�صافة اإىل دور 

م�رش ال�صرتاتيجي التي حمت من خالله املنطقة ال�رشقية بت�صحيات اأبنائها عب 

30
التاريخ؛ لذلك فاإن اأبو مرزوق يعتقد اأن مل�رش “دوراً مهماً يف امل�صتقبل”.

“هي  يلي:  مبا  مرزوق  اأبو  و�صفها  فقد  بها  يتعلق  وما  الأنفاق  جدلية  عن  اأما 

الأنفاق،  اأنتج  غزة  قطاع  على  ح�صار  يوجد  و�صيا�صي،  قانوين  فراغ  عن  تعبري 

يجب رفع احل�صار، وملء الفراغ املوجود مبعنى فتح معب رفح بطريقة طبيعية”. 

التي   )2011 يناير  الثاين/  كانون   25 امل�رشية  )الثورة  الأخرية  الأحداث  وعن 

ب�صكٍل  عنها  مرزوق  اأبو  حتدث  فقد  وحما�ص،  م�رش  بني  العالقة  اأوراق  خلطت 

وا�صح، فقال: “حما�ص مل تتدخل يف م�رش �صواء يف ميدان التحرير اأم ال�صجون اأم 

اأي مكان داخلي عربي، كل ما يقال عنا يف م�رش عبارة عن تدافع �صيا�صي داخلي، 

الهدف منه ا�صتخدام حما�ص ب�صكل خاطئ يف ح�صابات داخلية، ف�صيا�صتنا �صّد اأن 

نطعن يف اأي نظام من الأنظمة العربية ف�صالً عن التدخل ب�صوؤونها؛ لأن فل�صطني 

 
31

ق�صية العرب وامل�صلمني كافة”.

انتخابه  عقب  مر�صي  حممد  بالرئي�ص  حركته  اجتماع  مرزوق  اأبو  ُينكر  ومل 

رئي�صاً جلمهورية م�رش العربية يف ق�رش الحتادية بح�صور املخابرات واجلي�ص؛ 

املخابرات  باأن  جيداً  تدرك  فحما�ص   
32

الفل�صطينية، امل�صاحلة  ق�صية  ملناق�صة 

ال�صاأن  عن  امل�صوؤولون  فهم  الفل�صطيني،  للملف  الرئي�صية  احلا�صنة  هي   امل�رشية 

الفل�صطيني كله.

“حديث خا�ص،”  اأبو مرزوق، التلفزيون العربي،  اأجرتها ليلى ال�صايب مع الدكتور مو�صى  مقابلة   
29

2017/2/13. )بت�رشف(

املرجع نف�صه.  
30

املرجع نف�صه.   
31

“امل�صهد،”  �صي،  بي  بي  قناة  مرزوق،  اأبو  مو�صى  الدكتور  مع  خوري  جيزال  اأجرتها  مقابلة   
32

 .2014/4/10
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بالتاأكيد تغريت �صيا�صة م�رش جتاه حركة حما�ص نحو الأف�صل مع �صعود حممد 

اأنه تعامل ب�صكل مت�صاٍو بني حركتي فتح وحما�ص،  مر�صي رئي�صاً مل�رش، مبعنى 

 
33

ح�صب تعبري د. اأبو مرزوق.

ال�رشق  يف  ال�صالم  لعملية  الأممي  للمبعوث  ر�صالة  حما�ص  حركة  وجهت  وقد 

لي�صت  حلما�ص  بالن�صبة  م�رش  “اأن  فيها  اأكدت   Tony Blair بلري  توين  الأو�صط 

جمرد دولة جارة، واأمنها وا�صتقرارها ووحدة اأرا�صيها م�صلحة فل�صطينية مطلقة 

غري  تقريباً  املنطق  بهذا  مل�رش  ينظر  اأحد  ول  الفل�صطيني،  لل�صعب  قوة  وقوتها 

34
الفل�صطينيني، وخا�صة �صكان قطاع غزة”.

واأ�صاف اأبو مرزوق: “ل يكن اأن يكون قطاع غزة مكاناً لإيذاء م�رش، اأو وقوع 

نتعامل معه بجدية وم�صوؤولية خ�صو�صاً  اأو مل  ات�صال  اأي  ُنهمل  لها، ومل  �رشر 

حينما يتعلق الأمر باأمن م�رش، وقطعاً لن تكون غزة مرتعاً لالإرهاب اأو موطناً لأّي 

 
35

حركات م�رشية اأو غريها”.

عالقة حركة حما�س مع اململكة العربية ال�شعودية:

ُيثل  الذي  العربي  العمق  نحو  كامل  ب�صكٍل  ذراعيها  حما�ص  حركة  فتحت 

الذئب  فم  من  الفل�صطيني  احلق  انتزاع  خاللها  من  يكن  التي  احلقيقية  القوة  لها 

الإ�رشائيلي، فتوجهت نحو اجلميع على اأ�صا�ص فل�صطني التي ت�صتحق دعم اجلميع 

اململكة  وكانت  خارجية،  اأطماع  اأو  مذهبية،  تكتالت  اأو  �صيا�صية  �رشوط  دون 

العربية ال�صعودية من اأبرز الدول التي �صعت حركة حما�ص لإقامة عالقة قوية مع 

موؤ�ص�صاتها املختلفة، خ�صو�صاً واأن املقد�صات الإ�صالمية عامل م�صرتك بني مكة 

املكرمة والقد�ص املباركة. 

والنا�ص،  القاهرة  قناة  الثاين،  اجلزء  مرزوق،  اأبو  مو�صى  الدكتور  مع  خليفة  طوين  اأجراها  مقابلة   
33

https://www.youtube.com/watch?v=cNm_MQTKF7g :اأجراأ كالم،” 2013/5/19، انظر“
عمرو عديل، يف حقيقة املوقف امل�رشي من حرب غزة، مركز كارنيغي لل�رشق الأو�صط، 2014/8/7.   

34

اأحمد يو�صف، نفٌق يف نهاية نهاية ال�صوء: الفل�صطينيون اإىل اأين؟، وكالة �صما الإخبارية، 2015/2/26،   
35

http:/samanews.ps/ar/ :انظر
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قبل احتالل العراق للكويت بداأت العالقات ال�صعودية احلم�صاوية تتبلور عب 

ال�صعودية،  الع�صكرية  وال�صتخبارات  حما�ص  حركة  قيادات  بني  خمتلفة  لقاءات 

يقول د. اأبو مرزوق عن هذه املقابالت:

التقيُت مع مدير ال�صتخبارات ال�صعودية الأمري تركي الفي�صل، �صقيق �صعود 

بريطانيا،  يف  ال�صعودية  و�صفري  �صابقاً،  ال�صعودية  ال�صتخبارات  مدير  الفي�صل، 

التقيته مرات عدة يف الت�صعينيات قبل وبعد احتالل العراق للكويت، وبعد حترير 

الكويت تعززت العالقات بيننا ب�صكٍل كبري، ونتيجة وقوف حركة فتح التي تراأ�ص 

منظمة التحرير الفل�صطينية مع العراق يف احتاللها للكويت عر�صت ال�صعودية من 

اأن تكون بديالً عن حركة فتح يف  الع�صكري على حما�ص  خالل مدير خمابراتها 

رئا�صة املنظمة، واأن تقوم ال�صعودية بدفع كامل التكاليف التي �صتحتاجها حما�ص 

اإذا ما وافقت على ذلك، وقد اعتذرنا لهم، ومل نقبل هذا العر�ص املغري، لأن يف ذلك 

36
نزاعاً داخلياً فل�صطينياً قد ل يندمل.

بالتاأكيد مل ت�صخط ال�صعودية على حما�ص نتيجة رف�ص الأخرية للعر�ص املقدم؛ 

فامل�صائل ال�صيا�صية ل تقف اأمام خيارات فارقة، يقول د. اأبو مرزوق:

بعد حترير الكويت ا�صت�صافتنا اململكة ال�صعودية، ثم اأخذونا بطائرة خا�صة 

اإىل الكويت، وكان برفقتي الأخ حممد نزال، فقد حلقنا فوق الأرا�صي الكويتية؛ 

كان  العراقي للكويت، فعالً  اأحدثه الحتالل  الذي  الهائل  الدمار  حتى نرى مدى 

الفنادق  الكهربائية،  الأ�صالك  منزوعة  ال�صوارع  الكلمة،  مبعنى  هائالً  دماراً 

مدمرة، اآثار احلرائق يف كل مكان، راأينا ال�صوارع منزوعة البالط، ُنهبت مقتنيات 

نف�صها  بالطائرة  عدنا  املوؤملة  امل�صاهد  هذه  وبعد  العراق،  اإىل  وُنقلت  املوؤ�ص�صات 

هدفها  كان  بال�صعودية  عالقاتنا  دائماً  لكن  جدة،  اإىل  الريا�ص  ومن  الريا�ص،  اإىل 

ح�صن العالقة مع النظام وم�صاحة معتبة حلرية جمع الأموال، فقد كانت اململكة 

37
ال�صعودية امل�صدر الأهم ملالية حركة حما�ص.

مقابلة مركز التاأريخ والتوثيق الفل�صطيني مع الدكتور مو�صى اأبو مرزوق، ت�رشين الأول/ اأكتوبر    
36

2012. )بت�رشف( 

املرجع نف�صه.  
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توا�صالً  ازدادت  بل  ال�صعودية،  العربية  للمملكة  حما�ص  زيارات  تتوقف  مل 

وُقرباً، وخ�صو�صاً بعد زيارة ال�صيخ اأحمد يا�صني لل�صعودية، يقول اأبومرزوق:

يا�صني عند زيارته  ال�صيخ  ال�صيا�صي حلما�ص برفقة  املكتب  كنُت واإخواين يف 

لل�صعودية، وكان برفقتنا رئي�ص املكتب ال�صيا�صي اآنذاك الأ�صتاذ خالد م�صعل، وقد 

متيزت هذه الزيارة بامل�صتوى الكبري الذي كان يف ا�صتقبالنا، فالأول مرة يكون يف 

ا�صتقبالنا م�صوؤول �صعودي يف م�صتوى الأمري عبد اهلل، بركة ال�صيخ يا�صني كانت 

حا�رشة يف اللقاءات كلها، وبعد ذلك اأ�صبح الأمري عبد اهلل ي�صتقبلنا كوفد للحركة 

عدة  مرات  ا�صتقبلنا  ملكاً  اأ�صبح  اأن  بعد  حتى  رم�صان  يف  تقريباً  �صنوي  ب�صكل 

وقدم مبادرته الكرية لالإ�صالح، وخرج باتفاقية مكة، لكن بعد الأحداث يف غزة 

38
توقف.

ال�صهيوين  لالحتالل  مقاومة  كحركة  حما�ص  بني  املميزة  العالقة  هذه  بعد 

والإ�صالمية،  العربية  املنطقة  يف  ال�صني  النظام  راأ�ص  ال�صعودية  العربية  واململكة 

جاءت مرحلة بداأت فيها العالقة تذهب نحو الفتور؛ نظراً لالختالف الذي ح�صل 

2002، ُيو�صح اأبو مرزوق هذا الختالف  بينهما اإزاء مبادرة الأمري عبد اهلل �صنة 

بقوله:

الأمري  اأطلقها  التي  ال�صعودية  املبادرة  قبول  على  كان  ال�صعودية  مع  خالفنا 

عبد اهلل التي اأطلق عليها الإعالم مبادرة 2002، خالفنا بداأ عندما رف�صنا املبادرة، 

بيننا،  حال  العزلة  من  جداراً  منه  و�صنعت  الرف�ص،  هذا  ال�صعودية  تتفهم  مل 

دولة  عن  ي�صدر  اأن  ُنحبذ  ل  املوقف  وهذا  بيننا،  التي  الطيبة  العالقات  واأجه�ص 

بحجم ال�صعودية، فقد اختلفنا مع اإيران يف مراحل عدة كانت جتمعنا بها عالقات 

وجهة  كانت  الأحيان  بع�ص  يف  ال�صعودية،  اتخذته  كالذي  موقفاً  تتخذ  ومل  طيبة 

نظر اإيران اأ�صوب من وجهة نظر احلركة، لكننا مل نوافقها يف كثري من الأحيان، 

تاأ�صي�ص  بعدم  اإيران  ن�صحتنا  فمثالً  القرار؛  فى  حما�ص  ا�صتقاللية  يعك�ص  وهذا 

حزب اخلال�ص، واأ�ص�صنا حزب اخلال�ص، ن�صحتنا اإيران بعدم الذهاب اإىل مكة، 

النتخابات،  ودخلنا  النتخابات،  دخول  بعدم  اإيران  ن�صحتنا  مكة،  اإىل  وذهبنا 

املرجع نف�صه.  
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ن�صحتنا اإيران بعدم الدخول يف احلكومة، ودخلنا باحلكومة، اأخذت اإيران موقفاً 

غري  �صورية  من  موقفاً  اإيران  اأخذت  عليه،  نحن  الذى  املوقف  غري  اخلليج  من 

اإيران ا�صتمرار العالقة  املوقف الذي نحن عليه، مع كل هذه الختالفات ف�صلت 

بيننا. بالرغم من اأننا مل نتفق مع اإيران لكن كانت العالقة و�صتبقى مل�صلحة الأمة، 

�صالح  يف  اأبداً  يكون  لن  منق�صم  اإ�صالمي  فعامل  فقط،  الذاتية  للم�صلحة  ولي�ص 

امل�صلمني ونحن ل ُنق�صم امل�صلمني اإىل �صنة و�صيعة يف عالقاتنا املختلفة )...( نحن 

نريد اإبقاء البو�صلة باجتاه “اإ�رشائيل”، نريد اأن تدرك الأمة العربية والإ�صالمية 

“اإ�رشائيل”، واأن جتتمع الأمة مرة اأخرى على عداوتها، بعد ما  عدوها احلقيقي 

اأ�صبح ال�صالم خياراً ا�صرتاتيجياً عند البع�ص، فما اأن تقوم “اإ�رشائيل” بخطوتني 

النا�ص تعتقد  ال�صديد، فبع�ص  اإل وجتد العالقات قد ُن�صجت، لالأ�صف  �صغريتني 

اأن  احلقيقة  لكن  وم�رش،  الأردن  مع  فقط  حم�صورة  “اإ�رشائيل”  عالقات  اأن 

من  وكثري  والإمارات،  وُعمان،  وقطر،  وتون�ص،  املغرب،  اإىل  ذهبت  “اإ�رشائيل” 
هذه الدول التي ل حُتب اأن ُتذكر يف هذا املقام، واأقامت معها العديد من العالقات 

باأن  ُت�صري  املنطقة  التي حتدث يف  التغريات  اأن  الإعالم، غري  عن  بعيداً  وامل�صالح 

قرار الدول �صيتحول بيد ال�صعوب، واأن اأمريكا بداأت تفقد ال�صيطرة على توجيه 

ال�صعوب نحو م�صاحلها غري املنتهية، وهذا من اأهم املتغريات التي ل يدركها كثري 

 
39

من النا�ص.

عالقة حركة حما�س مع اجلزائر:

بالرغم من العالقة الوطيدة التي تربط ال�صعب اجلزائري بنظريه الفل�صطيني؛ 

التي  الحتالل  ويالت  وت�صتح�رش  وامل�صري،  والق�صية  الدم  وحدة  جُت�صد  عالقة 

اأن العالقة بني املوؤ�ص�صة الر�صمية  اإل  اأبناء ال�صعب اجلزائري  ذن 
ُ
اأ ما زالت ترن يف 

يتعلق  فيما  وخ�صو�صاً  املطلوب،  امل�صتوى  اإىل  ت�صل  مل  حما�ص  وحركة  للجزائر 

بامللف الفل�صطيني، يقول د. اأبو مرزوق:

املرجع نف�صه.  
39



133

العالقات املتداخلة واملعايري الناظمة

ر�صمية  عالقات  اإىل  ت�صل  مل  اأنها  اإل  عديدة  مرات  اجلزائر  زرنا  بالتاأكيد 

مبوؤ�ص�صات الدولة، ففي �صنة 2000 التقينا باأع�صاء احلزب احلاكم مرتني، وكان 

برفقتنا رئي�ص املكتب ال�صيا�صي للحركة اآنذاك الأ�صتاذ خالد م�صعل، والأخ اإبراهيم 

غو�صة، وخم�صة اآخرون، تبادلنا هموم الأوطان، واأوجاع الإن�صان، اإل اأن همهم 

للح�صول  اإليها، كانوا ي�صعون  ن�صعى  ُكنا  التي  لهمومنا  الزيارة كان مغايراً  من 

الع�صكرية،  الناحية  من  اجلزائرية  ال�صاحة  يف  الفاعلني  النا�ص  عن  معلومات  على 

من خالل ا�صتعرا�ص بع�ص الأ�صماء التي لها عالقة مبلفاتهم الأمنية، هذا ما كان 

ي�صغلهم بالدرجة الأوىل، لكننا مل نكن نهتم ملثل هذه الق�صايا، فق�صيتهم لي�صت من 

الق�صايا اجلوهرية التي تهمنا، كنا ُنريد اأن ُنعمق عالقاتنا باملوؤ�ص�صات الر�صمية 

التي ت�صمح لنا بالت�صال بال�صعب، وهذه هي ال�صيا�صة الأ�صا�صية التي ُكنا نتجه 

الر�صمية  العالقة  الدول، فنحن ن�صعى نحو ح�صن  فيها بخ�صو�ص عالقاتنا مع 

فهم  الأمة،  فى  احلقيقي  وعمقنا  مرجعيتنا  تكون  حتى  ال�صعبية؛  العالقة  وعمق 

الأ�صا�ص وعليهم املرتكن بعد اهلل تعاىل. حتى عندما كنا ناأتي اإىل م�رش �صواء واأنا يف 

رئا�صة املكتب ال�صيا�صي، اأم عندما كان الأخ اأبو الوليد يف رئا�صة املكتب ال�صيا�صي، 

كانت لنا زيارات عديدة اإىل م�رش الكنانة، وخ�صو�صاً اأن عالقتي مع اأمن الدولة 

اأي�صاً، يف معظم الزيارات مل جنتمع باأي هيئة �صيا�صية ر�صمية فقط  كانت جيدة 

املدنية،  واملوؤ�ص�صات  ال�صعبية  الهيئات  بكل  نت�صل  كنا  ولكن  العامة،  املخابرات 

والنقابات العملية، وكان النظام ل يحول بيننا وبني الت�صال بالنا�ص، وهذا كان 

وعمقنا،  مرجعيتنا  والأمة  ال�صعبية،  باحلركة  اأنف�صنا  ُنعرف  لأننا  مهماً؛  �صيئاً 

وحما�ص بدون الأمة ل ت�صتطيع فعل �صيء. 

خرى، فاإن ارتباطنا باأي نظام يجعلنا رهينة له، وبذلك ل ن�صتطيع 
ُ
ومن ناحية اأ

فعل ما ُنريده، وُن�صبح كالرتمومرت اإذا علت حرارة النظام ل بّد اأن تعلو حرارتنا، 

اأنف�صهم  ربطوا  الذين  بع�ص  مع  ح�صل  ما  مثل  معه،  ننتهي  النظام  انتهى  واإذا 

هذه  فانهارت  ال�رشقي  املع�صكر  انهار  ال�رشقي،  املع�صكر  يف  الأنظمة  ببع�ص 

التنظيمات، اأو ما ح�صل يف العراق، ذهب النظام احلاكم يف العراق، فذهبت منظمة 

كجبهة التحرير الفل�صطينية التابعة لأبو العبا�ص. لذلك نحن ن�صعى اإىل الرتباط 
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بالنا�ص اأكرث من الرتباط باملوؤ�ص�صات التابعة لالأنظمة احلاكمة، ويف الوقت نف�صه 

امل�رشي  النظام  اأبوابها، فقد كان  البيوت من  اإننا ندخل  النظام، حيث  ُنخالف  ل 

40
يرف�ص لقاءنا بالإخوان امل�صلمني، فكنا نلتزم برغبته.

والأحزاب  التيارات  خمتلف  مع  قوية  عالقات  تكوين  حما�ص  ا�صتطاعت 

امل�صلمني،  الإخوان  وجماعة  اجلزائرية  التحرير  جبهة  راأ�صهم  وعلى  اجلزائرية، 

التي بداأت بالتبلور من خالل ن�صاط ال�صيخ حمفوظ النحناح، وبالرغم من الروابط 

عدم  على  حافظت  اأنها  اإل  الأحزاب  بع�ص  مع  حما�ص  حركة  جتمع  التي  الفكرية 

التدخل يف �صوؤون الدول العربية، يقول د. اأبو مرزوق:

ملا �رُشب التيار الإ�صالمي )جبهة الإنقاذ الإ�صالمي( الذي ن�صاأ حديثاً ومل يكن 

مذكوراً فى العامل الإ�صالمي ت�صتت يف البالد، وملا ت�صتت يف البالد تعرفنا حديثاً 

واأحمد  اأمريكا،  يف  عليه  تعرفنا  هدام  اأنور  كان  اأبرزهم  الفاعلني،  اأع�صائه  على 

بلحاج وغريهم. كان موقفنا يف النهاية اأن نبتعد عن ق�صايا اجلزائر اخلالفية ول 

نتدخل يف امل�صاكل الداخلية، هناك بع�ص ال�صباب الفاعلني يف جمال الإعالم عندنا 

وقف موقفاً حاداً من حمفوظ النحناح؛ لأنه اتخذ موقفاً حازماً من جبهة التحرير 

يف �رشاعها مع الدولة، يف النهاية كان هذا املوقف يعك�ص اأفكار وم�صاعر �صخ�صية، 

ول ُيعب عن موقف احلركة؛ لأن موقف احلركة كان دائماً ييل اإىل موقف الأ�صتاذ 

الأمن  جمل�ص  جل�صة  يف  وقفته  اأحد  يقف  مل  للتاريخ  و�صهادة  النحناح،  حمفوظ 

القومي الأمريكي حينما طالبهم باإطالق �رشاحي من ال�صجن الأمريكي، ومع ذلك 

41
ل نتدخل يف ال�صوؤون الداخلية لأي قطر من الأقطار العربية.

الدول  بع�ص  تتخذها  التي  امل�صلحة  لطبيعة  حما�ص  حركة  اإدراك  من  بالرغم 

العربية جتاه العالقة التي ت�صعى لها، وبالرغم من خماوف الدول العربية املعتادة 

اأنظمتها  على  �صلباً  ُيوؤثر  قد  الذي  منوذجها  جناح  من  وخ�صيتها  الإ�صالميني،  من 

العربية  الدول  ك�صب  فيها  وحاولت  اإل  فر�صة  ترتك  مل  حما�ص  اأن  اإل  احلاكمة، 

املرجع نف�صه.  
40

املرجع نف�صه.  
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العربي وعدم اجنرافها  العربية، وطماأنة عمقها  نحو ق�صية فل�صطني ومركزيتها 

العربية،  احلوارات  يف  اأفادها  مما  الدول،  تلك  يف  الإ�صالمية  التنظيمات  خلطابات 

وجتلى يف دخول م�رش وال�صعودية على خطوط الأزمات الفل�صطينية للو�صول اإىل 

قوا�صم م�صرتكة. 

يت�صح مما �صبق اأن حركة حما�ص ل تنظر اإىل م�صتقبل العالقة مع الدول العربية 

تنظر  بل  عليها،  احل�صول  حلظة  يف  تنتهي  التي  امل�صلحة  بعني  اأو  اأ�صود،  مبنظار 

اإليها مبنظار امل�صلحة التي جتمع ول ُتفرق، ُتقوي ول ُت�صعف. حما�ص ت�صعى اإىل 

امل�صلحة التي جتمع الكل العربي �صّد الحتالل ال�صهيوين الذي ل يرتك فر�صة اإل 

وينه�ص يف م�صالح الأمة العربية والإ�صالمية. 

خام�صًا: الإ�صالمي والقومي على مائدة القد�س:

“امل�صلم مطالب بحكم اإ�صلمه اأن يعنى بكل �صوؤون اأمته، 
ومن مل يهتم باأمر امل�صلمني فلي�ش منهم”

                          )ح�صن البنا(

اأن جتمع �صتات الأمة الإ�صالمية على مائدة القد�ص، وامل�صجد الأق�صى املبارك، 

هدف مهم يحتاج اإىل طاقات كبرية، وجهود عظيمة من اأجل اإجنازه، وخ�صو�صاً 

يف وجود النكفاء الذاتي الذي ُي�صيطر على معظم الدول الإ�صالمية؛ ملا ُتعانيه من 

اأولويات مغايرة مل�صكالت الأمة الإ�صالمية ب�صكٍل  حتديات داخلية، تفر�ص عليها 

اإخوانه  ُثلة من  الباب م�صاركاً  اأبو مرزوق طرق هذا  اأن  اإل  عام، وبالرغم من ذلك 

الفاعلة يف ميادين  اإ�صالمياً جامعاً ملعظم الأطياف  املعنيني، ونظموا موؤمتراً قومياً 

العمل والبناء. 

ي�صف اأبو مرزوق امل�صهد بقوله:

ل ت�صتطيع اأن تقول باأن حما�ص كانت امل�صاهم الأكب يف اإعداد املوؤمتر؛ لأنه حظي 

مب�صاهمة جادة من اجلميع، مل ي�صتثِن اأحداً من ب�صمة امل�صاركة، ل التيار القومي 



136

د. مو�سى اأبو مرزوق: يف العمق

الإ�صالميني  ول  الوطنية،  التيارات  ول  اختالفاتها،  على  املذاهب  ول  وت�صعباته، 

وحما�ص؛  القومي،  التيار  هو  الرتكيبة  هذه  يف  الأبرز  العن�رش  لكن  ت�صتتهم،  على 

لذلك نحن والقوميون يف املوؤمتر من كان ُيحدد من هو الرئي�ص لهذا التجمع، ودائماً 

كنا نتبادل هذه املهمة ما بني الإ�صالميني والقوميني، ويف الغالب كان التفاق بيني 

عب يف املوؤمتر عن توجهات املكتب ال�صيا�صي للحركة، �صواء 
ُ
وبني القوميني، وكنُت اأ

اقرتح  فقد  القد�ص،  موؤمتر  بخ�صو�ص  اأما  بعدها.  اأم  الت�صعينيات  مرحلة  يف  كان 

للقد�ص، ثم  ُيعقد موؤمتراً  اأْن  الإ�صالمي  القومي  املوؤمتر  اأثناء  الأ�صتاذ خالد م�صعل 

ُيحول املوؤمتر اإىل موؤ�ص�صة دائمة من خالل اللجنة التح�صريية؛ لأنَّ ن�صاط املوؤمتر 

42
�صنوي تنتهي اآثاره بانتهاء اأيام املوؤمتر.

كانت هذه الفكرة مزدوجة مع معن ب�صور، فقد كنا نتحدث كثرياً يف م�صامينها 

على  ا�صتوت  اأن  وبعد  و�صوحاً،  وُن�صبعها  ُن�صجاً،  نرثيها  حتى  جانبي،  ب�صكل 

له  ُتن�صب  اأن  باأ�ص  فال  وعليه؛  اأ�صا�صي،  ب�صكل  بدعمها  ب�صور  معن  قام  �صوقها 

من  اأمناء  جمل�ص  لها  و�صّكلنا  دائمة،  موؤ�ص�صة  اإىل  املوؤمتر  حولنا  اأننا  املهم  الفكرة، 

منه  وجمعنا  اإل  اإ�صالمياً  بلداً  نرتك  مل  والإ�صالمية،  العربية  الأمة  اأنحاء  جميع 

مرجعياتهم  اأو  وديانتهم  مذهبهم،  عن  النظر  بغ�ص  واجتماعية،  �صيا�صية  رموزاً 

حتريرها،  على  اجلاد  والعمل  القد�ص،  حب  يجمعهم  كان  الذي  اأن  املهم  الفكرية. 

وباك�صتان  والهند  الو�صطى  واآ�صيا  واأمريكا  بريطانيا  من  �صخ�صيات  فاأح�رشنا 

ونيجرييا  كغانا  الإفريقية  الدول  بع�ص  ومن  العربية،  الدول  جميع   ومن 

الأمناء،  جمل�ص  اإىل  زعمائه  بع�ص  بدعوة  وقمنا  اإل  بلداً  نرتك  مل  اإفريقيا،  وجنوب 

مع  حتدثنا  ثم  امل�صتوى،  هذا  من  تقريباً،  �صخ�صية   200 اإىل  تعداده  و�صل  الذي 

ال�صيخ يو�صف القر�صاوي، و�صغطنا عليه حتى يراأ�ص جمل�ص الأمناء، فا�صتجاب 

لنا، ور�صحنا له ثالثة نواب، �صني من اليمن، وكان ال�صيخ عبد اهلل الأحمر رئي�ص 

جمل�ص النواب يف اليمن، وم�صيحي من لبنان الأ�صتاذ ب�صارة مرهج، و�صيعي من 

اإيران ال�صيد علي اأكب حمت�صمي؛ وبالتايل جمعنا معظم مكونات الأمة التي تتنوع 

املرجع نف�صه.  
42
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من العرب والعجم وال�صنة وال�صيعة، امل�صيحيني وامل�صلمني، ثم اأ�صفنا جهة جديدة 

العرب  جنمع  مل  بالتايل  اأندوني�صيا،  برملان  برئي�ص  جئنا  فقد  الأحمر،  ُتويف  عندما 

اإىل  التح�صريية  اللجنة  وحتولت  املوؤمتر.  لهذا  بالآ�صيويني  جئنا  بل  فقط  والعجم 

القوم،  كبار  من  �صخ�صيات  ت�صم  وكانت  اأراأ�صها،  كنُت  التي  التاأ�صي�صية  اللجنة 

العوا،  �صليم  حممد  د.  والأ�صتاذ  ب�صور،  ومعن  مولوي،  في�صل  ال�صيخ   اأمثال 

ود. بيان احلو�صي، ورفعت النمر، ومي�صيل اإده، والأب اأنطوان �صو، وكانت ت�صم 

م�صيحيني، وعدداً كبرياً من رموز الأمة ومفكريها الأفذاذ، لقد كان موؤمتراً جامعاً 

لكل الأقطار الإ�صالمية. 

الأول،  املوؤمتر  وعقدنا  املو�صع،  الأمناء  جمل�ص  ت�صكيل  يف  جنحنا  اأن  وبعد 

كنُت  اأي�صاً  حت�صريية،  جلنة  اإىل  تاأ�صي�صية  جلنة  من  املوؤمتر  هذا  يف  وحتولنا 

التنفيذية  اللجنة  تراأ�صُت  وبعدها  املوؤمتر،  هذا  يف  التح�صريية  اللجنة  اأراأ�ص 

العملي  بال�صكل  ون�صجت  الأمور  ا�صتقرت  اأن  وبعد  القد�ص،  ملوؤ�ص�صة  الأوىل 

مولوي  في�صل  لل�صيخ  الرئا�صة  عن  تنازلُت  املبارك،  الأق�صى  وللم�صجد   للقد�ص 

رحمه اهلل فرتاأ�ص اللجنة التنفيذية، و�صغل د. اأكرم العدلوين مديراً عاماً للموؤ�ص�صة 

العامل  كل  جنمع  اأن  ُنريد  كنا  اأننا  املقام  هذا  يف  ذكره  اجلدير  ومن  مبا�رش.  ب�صكل 

الف�صائل  العادلة، فحما�ص مل تكتِف بوحدة  القد�ص وفل�صطني وق�صيتها  ملنا�رشة 

الع�رشة التي اجتمعت على كلمة املقاومة والت�صدي مل�صاريع الحتالل ال�صهيوين 

الفل�صطينية املحتلة، بل عملت على توحيد الأمة العربية والإ�صالمية  يف الأرا�صي 

حول القد�ص وامل�صجد الأق�صى املبارك. ومن هنا اأ�صبح حلما�ص عالقات وا�صعة، 

به  نعتز  كبرٌي  حجٌم  حلما�ص  واأ�صبح  املتنوعة،  امليادين  كل  يف  مميز  وح�صور 

 
43

ونفتخر.

منذ بداية الت�صعينيات حاول الكثري من قيادات حركة حما�ص جمع �صتات الأمة 

حول ملف القد�ص غري اأن حجم التحديات كان كبرياً، الأمر الذي دفع اأبو مرزوق، 

املرجع نف�صه.  
43
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وبتكليف من اإخوانه يف املكتب ال�صيا�صي، للعودة مرًة اأخرى مل�صوؤولية هذا امللف، 

والهتمام به اإىل اأن ا�صتطاع من خالله توحيد رموز الأمة الإ�صالمية من خمتلف 

 
44

التيارات، وتاأ�صي�ص موؤ�ص�صة القد�ص الدولية �صنة 2002.

التي  الإ�صالمية  العالقات  ال�صيا�صي حلركة حما�ص عمق  املكتب  اأع�صاء  اإدراك 

تخدم ق�صية فل�صطني املركزية، جعل حلما�ص قبولً مميزاً على امل�صتوى الر�صمي، 

وخ�صو�صاً بعد فوزها يف النتخابات الت�رشيعية �صنة 2006؛ وكان من اأبرز هذه 

الدول، اجلمهورية الرتكية، التي رحبت بفوز حما�ص، واأعربت عن ا�صتعدادها التام 

اإىل �صيغة �صيا�صية  للو�صاطة بني حركة حما�ص والحتالل ال�صهيوين، للو�صول 

بينهما، وطالبت باحرتام الفوز الذي حققته حما�ص، لأنه خيار ال�صعب الفل�صطيني، 

وطالبت املجتمع الدويل مبنح فر�صة حلما�ص.

 Recep Tayyip وقد ك�صف رئي�ص الوزراء الرتكي ال�صابق رجب طيب اأردوغان

مباحثاته  عن  �رّشح  عندما  وذلك  الفل�صطينية،  للق�صية  كبرياً  اهتماماً   Erdoğan

اجلادة مع الرئي�ص الباك�صتاين برويز م�رّشف Pervez Musharraf يف 2006/1/27 

على  تنطوي  فيها،  دور  الإ�صالمي  املوؤمتر  ملنظمة  يكون  م�صرتكة  مبادرة  حول 

“اإن لب الت�صالت  الفل�صطينيني و“اإ�رشائيل”، وقال:  الو�صيط بني  قيامهم بدور 

انعقد املوؤمتر القومي الإ�صالمي الثالث يف بريوت يف 2000/10/21، وكان اأبو مرزوق اأحد موؤ�ص�صي   
44

والبناء  القومي  البناء  الأمة، هما  تاريخني مهمني يف  لفكرة اجلمع بني  املوؤمتر اجلامع واملحقق  هذا 

تفجر  بعد  القد�ص،  مدينة  اإنقاذ  على  يعمل  والذي  القد�ص،  موؤمتر  عقد  فكرة  وانطلقت  الإ�صالمي. 

ت�صمية  ومت  حت�صريية  جلنة  ت�صكيل  املوؤمتر  هذا  يف  وتقرر   ،2000/9/28 يف  الأق�صى   انتفا�صة 

د. مو�صى اأبو مرزوق رئي�صاً للجنة، وكان يف ع�صويتها ال�صيخ في�صل مولوي رحمه اهلل اأمني عام 

اجلماعة الإ�صالمية يف لبنان، والأ�صتاذ معن ب�صور الأمني العام للموؤمتر القومي العربي، والدكتور 

حممد عمر الزبري، رئي�ص جامعة امللك في�صل يف جدة، والدكتور حممد عوي�صة ع�صو املكتب التنفيذي 

لالإخوان امل�صلمني يف الأردن، والأ�صتاذ ح�صن حدرج من قيادة حزب اهلل يف لبنان وم�صوؤول امللف 

للقد�ص،  موؤ�ص�صة  لإن�صاء  تاأ�صي�صية  جلنة  بت�صكيل  رائدة  مبادرة  اإىل  اللجنة  وخل�صت  الفل�صطيني. 

اأنها موؤ�ص�صة جامعة، فق�صية القد�ص  ولي�ص موؤمتراً يعقد ثّم ينف�ص، على اأن تكون فكرة املوؤ�ص�صة 

العامل  اأحرار  وم�صوؤولية  واإ�صالمية  عربية  م�صوؤولية  هي  بل  فح�صب،  فل�صطينية  م�صوؤولية  لي�صت 

املوؤمنني بالعدل ورف�ص الظلم.
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لن  باإ�رشائيل  العرتاف  عدم  �صيا�صة  باأن  حلما�ص  ال�رشح  على  تقوم  واملبادرات 

تكون م�صاعدة يف هذه العملية، واأن على اإ�رشائيل األ تقول اإنها لن تعرتف بنتائج 

“اإن على  اأردوغان:  التي �صت�صكلها حما�ص”، وا�صتدرك  اأو باحلكومة  النتخابات 

للما�صي،  املا�صي  يف  وت�رشفاتهم  عاداتهم  يرتكوا  اأن  حما�ص  حركة  يف  الإخوة 

وعليهم اأن يدخلوا عاملاً جديداً بنظرة جديدة، وذلك بعد اأن اأ�صبحوا عملياً طرفاً يف 

حكم الدولة”، وقال “يف مثل هذه العملية اإنني مقتنع باأن حركة حما�ص �صتتحرك، 

على  ُيطبق  وهذا  �صيء،  يف  ُي�صاعد  لن  فالتطرف  الو�صط،  نحو  تتحرك  اأن  ويجب 

اإىل التمييز بني حما�ص بالأم�ص وحما�ص الآن، و�صدد على  اأي�صاً”. ودعا  اإ�رشائيل 

45
�رشورة اأن “ن�صمح لهم ببع�ص الوقت لرنى ماذا �صيفعلون”.

وبعد هذه الت�رشيحات لأردوغان دعت احلكومة الرتكية حركة حما�ص لزيارة 

ذلك  مرزوق  اأبو  ي�صف  بينهما.  عالقة  ثمة  اأن  يعني  وهذا   ،2006/2/16 يف  اأنقرة 

بقوله:

بالكيان  اعرتفت  التي  الدول  اأوائل  من  فهي  للغاية،  دقيقة  تركيا  مع  العالقة 

 Organization Treaty )ال�صهيوين، وهي ع�صو يف حلف �صمال الأطل�صي )الناتو

)Atlantic North )NATO، وت�صعى لتعزيز عالقتها باأوروبا عن طريق دخولها 
 European Union )EU( الأوروبي  والحتاد  امل�صرتكة  الأوروبية  لل�صوق 

خ�صو�صاً،  واأمريكا  عموماً  الغرب  وجهتها  وتركيا   1928 �صنة  ومنذ  ك�رشيك، 

تركيا  يف  حدثت  التي  التغريات  ومع  تركيا،  يف  مهمة  ع�صكرية  قواعد  ولالأخرية 

النتخابات  يف  حما�ص  حركة  وفوز  وحزبه،  اأردوغان  الرئي�ص  فوز  ديوقراطياً، 

مع  العالقات  تعزيز  والتنمية  العدالة  حزب  و�صيا�صة   ،2006 �صنة  الديوقراطية 

ال�رشق الأو�صط، وال�صتمرار اإىل جانب ال�صعي لدخول الحتاد الأوروبي، ومن هنا 

عند فوز حما�ص ديوقراطياً اأعطى فر�صة عند احلركة لتو�صيع عالقاتها املتنوعة. 

عدة  تركيا  لزيارة  الرتكية  احلكومة  من  دعوة  وتوجهت  تركيا،  على  الرتكيز  كان 

ق�صم الأر�صيف واملعلومات، مركز الزيتونة للدرا�صات وال�صت�صارات، تركيا والق�شية الفل�شطينية،   
45

�صل�صلة تقرير معلومات )17( )بريوت: مركز الزيتونة للدرا�صات وال�صت�صارات، 2010(، �ص 39، 

https://www.alzaytouna.net/2011/12/07/null-11 :انظر
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عالقتهم  وتاريخ  الرتكية  ال�صيا�صة  نتفهم  ونحن  كبرية،  وفود  وتوجهت  مرات، 

العدو  ال�صهيوين  والكيان  “الإرهاب”،  قائمة  على  احلركة  ي�صع  الذي  بالغرب 

اأي  عن  تبتعد  بداية  الرتكية  ال�صيا�صة  كانت  هنا  ومن  وق�صيتنا،  ل�صعبنا  املركزي 

توجه ُيثري الغرب والكيان ال�صهيوين بقوة التيار القومي املتطرف، كانت تن�صحنا 

ال�صلمية،  بالطرق  ال�رشاع  وحل  املنظمة،  به  اعرتفت  مبا  والعرتاف  بالعتدال 

ويف الوقت نف�صه توا�صلوا معنا و�صاعدونا، ورف�صوا احلرب والظلم الواقع على 

الفل�صطينيني، وخ�صو�صاً مواقفهم من القد�ص والأق�صى وحمايته واإعماره، وهم 

 United )من اأ�صهم يف قرار منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )اليون�صكو

Nations Educational, Scientific and Cultrural Organization (UNESCO)
لقاًء  اأردوغان  بالرئي�ص  اللقاء  وكان  كذلك.  وهويتها  وحمايتها  القد�ص  جلانب 

للوقوف  وال�صحية  اخلريية  منظماته  ووجه  كبرية،  م�صاعدة  و�صاعدنا  حميمياً، 

وهناك  الناتو،  حلف  من  جزء  كونهم  معنا  التعامل  يف  حدود  لالأتراك  ولكن  معنا. 

حجم من العالقات مع الكيان ال�صهيوين، وهي يف الوقت احلا�رش موقفها ال�صيا�صي 

اإىل جانب حقنا الفل�صطيني يف الأمم املتحدة ويف خمتلف املحافل الدولية، ومواقفها 

الطالب  اآلف  ت�صتقبل  اأنها  كما  معروفة،  اأ�صبحت  ال�صهيونية  لل�صيا�صة  املعادية 

الرتكي  ال�صارع  والآن  تركيا.  يف  الفل�صطينيني  من  املبعدين  والأ�رشى  واجلرحى 

بداأ يتحول ب�صكل كبري تاأييداً للحق الفل�صطيني، وما فعله الأتراك من جهد لك�رش 

7 من الأتراك على  اأحداثه �صفينة مرمرة، حيث ا�صت�صهد  احل�صار يف غزة، واأبرز 

ظهر ال�صفينة وهي يف طريقها لغزة، كما اأن هناك ع�رشات املوؤ�ص�صات الفل�صطينية 

التي اتخذت تركيا مقراً لها.

ولعل انفتاح احلركة املوؤقت والطارئ على حممد دحالن اأزعج الرئي�ص الرتكي 

الثنائية،  العالقات  يف  امل�صكلة  هذه  جتاوز  مّت  ولكن  كثرياً،  اأردوغان  طيب  رجب 

بيننا  للتو�صط  تدعوه  هنية  اإ�صماعيل  الأخ  احلركة  رئي�ص  من  ر�صالة  جاءته  حتى 

وبني ال�صلطة، واأعطيناه ورقة حّل اللجنة الإدارية يف قطاع غزة، وخاطب الرئي�ص 

معها  واحلوار  حما�ص  مع  اجللو�ص  على  الأخري  ووافق  عبا�ص،  حممود  اأردوغان 

م�صتنداً اإىل ما مّت ذكره من اإمكانية حّل اللجنة الإدارية مبا�رشة. ويف الأ�صبوع نف�صه 

متت زيارة لوفد احلركة برئا�صة هنية، واإعطاء ال�صيء نف�صه للوزير خالد فوزي 
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مدير دائرة املخابرات امل�رشية، مما اأثار الرئي�ص اأردوغان كثرياً، ومنذ ذلك الوقت 

كانت  التي  امل�صاعدات  معظم  اأن  كما  للحركة،  وفد  باأي  اأردوغان  الرئي�ص  يلتِق  مل 

ُتقدم لقطاع غزة اأوقفت، وكانت هذه اأكب عقبة يف وجه العالقات التي مل تتاأثر مبا 

والتعليم،  الوزارات كاملخابرات، وال�صحة،  بقية  اإجراءات مع  اأو  �صيا�صات  مّت من 

والداخلية، وما زالت ال�صاحة الرتكية �صاحة مهمة للحركة خارج فل�صطني. 

دولة  مع  حما�ص  حركة  توا�صل  بداأ  فقد  مباليزيا  حما�ص  حركة  عالقة  عن  اأما 

ماليزيا مبكراً، حيث كانت ماليزيا اأحد اأهم الداعمني للق�صية الفل�صطينية يف املحافل 

الدولية، وحافظ الراحل يا�رش عرفات رحمه اهلل على �صالت جيدة برئي�ص الوزراء 

املاليزي مهاتري حممد Mahathir Mohamad الذي ا�صتمر يف دعمه ملنظمة التحرير 

ويا�رش عرفات رحمه اهلل طوال فرتة حكمه.

يف مطلع الت�صعينيات ن�صجت حركة حما�ص خطوط ات�صال بالقوى ال�صيا�صية 

 Malaysian )واملجتمعية املاليزية، وخ�صو�صاً باحلزب الإ�صالمي املاليزي )با�ص

 Malaysian )اأبيم( وحركة ال�صباب الإ�صالمي املاليزي ،Islamic Party )PAS(
)Islamic Youth Movement )ABIM التي كان يراأ�صها يف املا�صي نائب رئي�ص 
الوزراء ال�صابق اأنور اإبراهيم. كما اأن تياراً كبرياً من الإ�صالميني املاليزيني خالطوا 

واأمريكا  واأوروبا  وال�صعودية  والعراق  العربية يف م�رش  الدول  بقية  اإخوانهم من 

مبا فيهم اأنور اإبراهيم نف�صه، حيث كان جزءاً من احتاد الطلبة امل�صلمني، ونا�صطاً 

اأ�صا�صياً يف احلزب الإ�صالمي، وعن�رشاً اأ�صا�صياً يف حركة ال�صباب اأي�صاً. 

ح�صور  بهدف  ملاليزيا،  عدة  بزيارات  حما�ص  قيادة  قامت  الت�صعينيات،  يف 

مع  زرُت  حيث  املاليزيني،  امل�صوؤولني  وللقاء  )با�ص(  الإ�صالمي  احلزب  موؤمترات 

1997، والتقينا بنائب  ال�صيا�صي حلما�ص خالد م�صعل ماليزيا �صنة  املكتب  رئي�ص 

رئي�ص الوزراء اأنور اإبراهيم، وبقيادات احلزب ال�صالمي املاليزي )با�ص(، كما زار 

واأ�صامة  �صيام  �صعيد  ال�صيخ  زيارة  منها  حما�ص،  قيادة  من  اأخرى  وفوٌد  ماليزيا 

حمدان واآخرين.

حما�ص  بني  التوا�صل  ت�صاعد  الثانية  الفل�صطينية  النتفا�صة  اندلع  وبعد 

ال�صيا�صية  واملنظمات  الأحزاب  مع  التوا�صل  خطوط  ازدادت  حيث  وماليزيا، 
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واملجتمعية يف البالد، وتوجت بعد فوز حما�ص يف انتخابات 2006 بزيارة وفد كبري 

 Abdullah بدوي  اهلل  عبد  حينها  الوزراء  برئي�ص  والتقوا  ماليزيا؛  اإىل  حما�ص  من 

ذلك  بعد  التوا�صل  تطور  عدة،  لأيام  الزيارة  وا�صتمرت  بوتراجايا،  يف   Badawi
غزة  حرب  بعد  خ�صو�صاً  اأعلى  مل�صتويات  اأ�رشع  ب�صكل  تنتقل  العالقة  وبداأت 

2009/2008 وما ترتب عليها من ت�صاعد للدعم ال�صعبي املاليزي لغزة واحلركة.

)انتهى كالم د. اأبو مرزوق(

مرحلة العالقة الوثيقة:

يف منت�صف �صنة 2010 بداأت العالقة بني )حما�ص( واحلكومة املاليزية بالنتقال 

ملرحلة جديدة، حيث مّت اإطالق موؤ�ص�صات فل�صطينية عدة يف ماليزيا بع�صها برعاية 

 Ahmad د. مهاتري حممد، رئي�ص الوزراء ال�صابق حينها، ود. اأحمد زاهد حميدي

Zahid Hamidi، وزير الدفاع ثم نائب رئي�ص الوزراء حتى �صنة 2018، وا�صتمرت 
العالقة يف التطور منذ ذلك احلني.

و�صهد العقد التايل تتابعاً لزيارات قيادة احلركة اإىل ماليزيا خ�صو�صاً، حل�صور 

)اأمنو(  املتحدة  املاليوية  القومية  املنظمة  حزب  حينها  احلاكم  احلزب  موؤمترات 

)United Malays National Organisation )UMNO، حيث كانت قيادة حما�ص 
برئا�صة الأ�صتاذ خالد م�صعل �صيوف ال�رشف يف موؤمتر حزب اأمنو �صنة 2013.

حيث  التالية،  ال�صنوات  يف  احلزب  موؤمترات  يف  احلركة  م�صاركة  وا�صتمرت 

�صارك رئي�ص احلركة جمدداً يف موؤمتر حزب اأمنو �صنة 2015 مع وفد مو�صع من 

قيادة حما�ص �صّم د. مو�صى اأبو مرزوق وحممد نزال واآخرين، كما كان د. مهاتري 

املقاومة  لدعم  القاهرة  موؤمتر  يف  �رشف  �صيوف  مرزوق  اأبو  مو�صى  ود.  حممد 

الفل�صطينية واإدانة العدوان على غزة. 

الرزاق  عبد  بن  جنيب  حممد  ال�صابق  املاليزي  الوزراء  رئي�ص  زيارة  وكانت 

 2013 �صنة  مطلع  املحا�رش  غزة  لقطاع   Mohammad Najib Abdul Razak
ولقاوؤه برئي�ص الوزراء اإ�صماعيل هنية نقلة نوعية يف العالقة بني ماليزيا وحما�ص، 

حيث جاءت يف وقت تواجه فيه احلركة ح�صاراً دولياً غري م�صبوق.
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وعلى مدى العقد ال�صابق، حافظت حما�ص على عالقات وثيقة بجميع الأحزاب 

بدعم  ا�صتمرت  التي  املاليزي  املدين  املجتمع  منظمات  واأهم  املاليزية،  ال�صيا�صية 

ال�صعب الفل�صطيني على كل امل�صتويات.

موقف احلكومة احلالية من الق�شية الفل�شطينية:

يعتب موقف الدولة من الق�صية الفل�صطينية ثابتاً من ثوابتها بغ�ص النظر عن 

اختالف احلكومات، ويظهر ذلك على �صعيد �صيا�صتها الداخلية عب اإتاحتها املجال 

ملنظمات املجتمع املدين حل�صد الدعم املطلوب للق�صية الفل�صطينية مادياً واإعالمياً 

الداعمة  الر�صمية  �صيا�صتها اخلارجية عب ت�رشيحاتها  ومعنوياً، وعلى م�صتوى 

للق�صية يف املحافل الدولية، ويثل خطاب رئي�ص الوزراء املاليزي د. مهاتري حممد 

عن  للحديث  اخلطاب  ثلث  اأفرد  حيث  املوقف،  هذا  على  موؤ�رشاً  املتحدة  الأمم  يف 

46
معاناة ال�صعب الفل�صطيني و�رشورة ا�صتعادته حلقوقه.

اأما بخ�صو�ص عالقة حركة حما�ص بجنوب اإفريقيا فقد مرت مبحطات خمتلفة، 

كما بني د. مو�صى اأبو مرزوق يف اإجابته عن ال�صوؤال الذي وجهه الكاتب له يف هذا 

الإطار، اأهمها ما يلي:

التواجد باملراحل االأوىل 1995–2003:

بداأت حماولت النفتاح على جنوب اإفريقيا وزيارتها وحماولة ال�صتقرار فيها 

ال�صيا�صية �صنة  للدائرة  الغر�ص والتابعة  لهذا  ال�صودان  مبكراً، من خالل جلنة يف 

1995 برئا�صة د. مو�صى اأبو مرزوق، ومت فتح موؤ�ص�صة للعمل اخلريي )موؤ�ص�صة 

الأق�صى( �صنة 1997، ثّم تاأ�صي�ص مركز درا�صات �رشق اأو�صطي �صنة 1998.

اإح�صان  مولنا  مع  القد�ص  موؤ�ص�صة  خالل  من  نتوا�صل  كنا  الفرتة  تلك  يف 

 Ibrahim جبائيل  اإبراهيم  وال�صيخ   Moulana Ihsaan Hendricks هندرك�ص 

Gebrail ومر�صد ديفيز؛ هوؤلء كانوا مدخلنا اإىل اجلالية امل�صلمة. اأما احلزب احلاكم 

واخلارجية فكان الأخ حممد دانغور Mohammed Dangor ولورن�ص، امل�صوؤول 

مرا�صلة للكاتب مع الدكتور مو�صى اأبو مرزوق، ت�رشين الأول/ اأكتوبر 2018.  
46
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الأمني يف �صفارة عّمان، وكان لورن�ص يتنقل ما بني عّمان ورام اهلل، حيث �صهدت 

البلد يف جولته  لزيارة  اهلل  يا�صني رحمه  اأحمد  ال�صيخ  ا�صتقدام  الفرتة حماولة  تلك 

تدخل  ب�صبب  الأخرية  ب�صاعاته  ف�صل  الأمر  اأن  غري  عنه،  الإفراج  بعد  ال�صهرية 

عرفات حينها، ومعظم هذه امل�صاألة كانت يف عّمان حيث وجود د. مو�صى وات�صاله 

بامللحق الأمني ال�صيد لورن�ص.

ولي�ص  ديبلوما�صيني  م�صتوى  على  لكنها  عالقة  هناك  كان  املرحلة  تلك  يف 

مب�صتوى رفيع من قيادات الدولة اأو احلزب احلاكم، وكانت يف غالبها يف عّمان ثم يف 

دم�صق، واأدارها مندوبي جهاز الأمن يف ال�صفارات الإقليمية وال�صفراء، حيث كان 

حممد دانغور �صفرياً يف دم�صق و�صفرياً يف بريوت غري مقيم.

العمل اخلريي كان فاعالً بح�صور الأخ املوكل، وتن�صيقه مع الأخ ع�صام يو�صف 

واآخرين منذ ذلك احلني، وبالرغم من حماولت ال�صتثمار للعمل يف البلد حينها لكن 

املحاولت مل تتكلل بالنجاح.

مرحلة رفع م�شتوى العالقة 2003–2014:

كانت الوفود اجلنوب اإفريقية تزور دم�صق، خ�صو�صاً ال�صعبية منها ولقيادات 

رفيع  �صيا�صي  لوفد  زيارة  حتقيق  حماولة  كانت  املقابل  يف  لكن  امل�صلمة،  اجلالية 

 2009 اأبرزها كانت حماولة �صنة  ال�صيا�صية،  للظروف  من احلركة م�صتمرة وفقاً 

حيث مّت اإلغاء الزيارة لقيادة احلركة قبل يومني من موعدها ب�صبب ت�رّشب اخلب 

والتهديد الأمني الذي مّت تقديره من قبل جهاز الأمن يف جنوب اإفريقيا.

موتالنتي خاليما  اإفريقيا  جنوب  رئي�ص  نائب  بزيارة  املرحلة  هذه   تّوجت 

Kgalema Motlanthe اإىل دم�صق ولقائه برئي�ص املكتب ال�صيا�صي حلركة حما�ص 
الأ�صتاذ خالد م�صعل، وهذا كان اأرفع لقاء بني الطرفني مّت يف تاريخ العالقة، وجرى 

2009. ويف هذه الزيارة عقد نائب  ترتيبها بعد ف�صل حماولة زيارة وفدنا يف �صنة 

اأبي الوليد حظي بتغطية كبرية وعك�ص حميمية  الرئي�ص موؤمتراً �صحفياً مع الأخ 

العالقة بني الطرفني.

كما زار جنوب اإفريقيا اإخوة �صيا�صيون ب�صفة ر�صمية يف هذه املرحلة مرتني، 

الأخ اأبو الباء حممد نزال والأخ اأ�صامة حمدان.
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مرحلة ماأ�ش�شة العالقة 2014–2019:

لكل  لديها، فكان  الدولية  العالقات  املرحلة، و�صعت حركة حما�ص عمل  يف تلك 

منطقة فريق عمل، ولأّن العمل اأخذ بالرتكيز على الدول ذات الأولوية، بداأ العمل يف 

اإفريقيا من خالل الدول ذات التاأثري، وكانت جنوب اإفريقيا على راأ�صها. 

من اجلانب اجلنوب اإفريقي ت�صكلت جلنة من الرئا�صة يف �صنة 2014 لبحث اأ�صباب 

تراجع حركة فتح عن الن�صال، وخيارات تعامل الدولة مع ال�رشكاء الفل�صطينيني. 

قام رئي�ص مكتب العالقات الدولية حينها الأخ اأبو عبادة حممد �صواحلة بلقاء تلك 

الفل�صطيني الذي  اأ�صهمت يف فهمهم للواقع  اللجنة مرتني، ومت ترتيب لقاءات لهم 

تغريت فيه بو�صلة الن�صال لدى فتح، حتى اتخذت اللجنة تو�صية بالنفتاح على 

حركة حما�ص كونها تقود الن�صال الفل�صطيني، وحتمل خّط التحرر من ال�صتعمار 

والعن�رشية الإ�رشائيلية.

اإجناز  بهدف  لها  ر�صمية  زيارات  ثالث  هناك  كان  و2015   2014 �صنتي  بني 

مرزوق  اأبو  مو�صى  ود.  الوليد  اأبي  الأخ  برئا�صة  للحركة  وفد  زيارة   ترتيبات 

الزيارة  ومتت  للعالقة.  رافعة  لتكون  الدولية  العالقات  م�صوؤول  عبادة  اأبو  والأخ 

قيادة  مع  احلركة  قيادة  فيها  والتقت   ،2015 اأكتوبر  الأول/  ت�رشين  يف  اهلل  بف�صل 

وكان  حينها.   Jacob Zuma زوما  جاكوب  الرئي�ص  برئا�صة  والدولة  احلزب 

امتازت بحما�صة قيادة احلزب  ا�صتقبالً حافالً يف مدينتي كيب تاون وبريتوريا، 

للحركة، ونتج عنها املخرجات الآتية:

مع  نوعها  من  الأوىل  تعتب  احلاكم  واحلزب  احلركة  بني  تعاون  مذكرة  توقيع   .1
ف�صيل فل�صطيني.

2. تلبية احلزب يف فتح حوار ا�صرتاتيجي بينه وبني اجلالية امل�صلمة يف كيب تاون 
التي خ�رشوا فيها املحافظة  بتلك  امل�صلمني  انتخابياً من قبل   لزيادة دعمه فيها 

15 عاماً م�صت.
مكتب  ب�صكل  البداية  كانت  البلد،  داخل  ر�صمياً  احلركة  لوجود  احلزب  تبني   .3
الذي  للخيار  تراجعوا  وال�صلطة  العربي  ال�صغط  حتت  لكن  للحركة  ر�صمي 

طرحناه عليهم ابتداًء، وهو العمل حتت لفتة موؤ�ص�صة متثل احلركة يف البلد.
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يف  توظيفه  مّت  الدولة  يف  القرار  و�صناع  احلزب  قيادة  مع  مبا�رشة  عالقة  فتح   .4

منا�صبات عدة لحقاً.

قطر  اأمري  وتلبية  اإفريقيا،  جنوب  على  بالنفتاح  قطر  لدولة  احلركة  تو�صية   .5

 2016 اآذار/ مار�ص  اأبي الوليد بدعوة الرئي�ص زوما يف  للطلب املكتوب من الأخ 

عدة   2017 �صنة  يف  البلد  يف  القطرية  ال�صتثمارات  م�صتوى  ورفع  الدوحة،  اإىل 

اأ�صعاف.

الدولة  يف  والأمني  ال�صيا�صي  التاأثري  مفا�صل  على  النفتاح  مّت  املرحلة،  هذه  يف 

واخلارجية  الأمن  ووزارات  وبرملان  عمال  ونقابات  اأحزاباً  ر�صمي،  ب�صكل 

والداخلية.

تاأ�صي�ص  فتم  فيها؛  لنا  عمل  فرق  وت�صكيل  البلد  يف  ح�صورنا  زيادة  مّت  وعليه، 

ولنا  الدولة،  يف  ر�صمياً  وت�صجيلها   Afropal اأفروبال  ا�صم  حتت  متثلنا  موؤ�ص�صة 

املوؤ�ص�صة  يتبع  اإعالمي  وفريق  الدولة،  داخل  التحرك  يف  ي�صاعدنا  �صيا�صي  فريق 

اإعالمية داعمة لروايتنا، ويوؤثر يف ال�صهاينة ب�صكل باتوا ي�صكون  وي�صن حمالت 

منه عالنية يف اإعالمهم. 

كما بات لنا فريق ين�صط مع حركة مقاطعة اإ�رشائيل و�صحب ال�صتثمارات منها 

 The Boycott, Divestment, Sanctions )وفر�ص العقوبات عليها )بي دي اأ�ص

ل�صالح  �صيا�صياً  لل�صغط  نوجهها  البلد،  يف  مقيم  ال�صعبية  الدعم  وجلان   )BDS(

يف  خاللهم  من  احلكومة  على  �صغط  ممار�صة  اأو  بتحقيقها،  نرغب  معينة  اأهداف 

قرارات ترتبط بالق�صية الفل�صطينية اأو الكيان ال�صهيوين.

ال�صاحة  اإىل  الأخ املفرغ لهم  2016 لإعادة  العمل اخلريي منذ �صنة  تعاوننا مع 

وتفعيل وجودهم بالبلد، وبات ح�صورهم اأكرث فعالية ولهم اأخوان هناك.

جنحنا يف جنوب اإفريقيا يف حتقيق عدد من الإجنازات، اأبرزها ما يلي:

اتخاذ قرار يف املوؤمتر العام للحزب احلاكم يف كانون الأول/ دي�صمب 2017، الذي   .1

ح�رشه وفد ر�صمي من احلركة لأول مرة بتاريخه، بتخفي�ص م�صتوى العالقة 
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الديبلوما�صية مع “اإ�رشائيل” اإىل مكتب متثيل، وهو جهد �صغط �صيا�صي مبا�رش 

وحمالت  وخارجه  احلزب  داخل  و�صعبية  �صيا�صية  مفا�صل  مع  مبا�رش  وغري 

اإعالمية ا�صتمرت نحو ت�صعة اأ�صهر.

ح�صورها  ملنع  اإفريقية  دول  ع�رش  نحو  على  �صغط  بحملة  القيام   .2 
التن�صيق  “اإ�رشائيل”(، حيث مّت  )اإفريقيا -   Togo Conference موؤمتر توغو 

وجهد  جولت  لهم  وكان  قيامه،  ملنع  واملطلوبة  امل�صرتكة  اخلطوات  يف  معهم 

�صيا�صي مقّدر.

يف  الفل�صطيني  الوطني  املجل�ص  اجتماع  ح�صور  عن  احلاكم  احلزب  امتناع   .3
ني�صان/ اأبريل 2018 والتي كانت حمل جدل، حيث التقى الأخ م�صوؤول اإفريقيا 

بكبار امل�صوؤولني يف جنوب اإفريقيا لل�صغط عليهم لعدم احل�صور، وقد اتخذوا 

قراراً بذلك واأبلغونا به ر�صمياً.

حيث  الفل�صطينيني،  اإىل  اإفريقية  اجلنوب  الن�صالية  التجربة  نقل  مب�صار  البدء   .4
عليه  وبناًء  ذلك،  على  اخلارجية  وزيرة  وم�صاعد  الرئي�ص  م�صت�صار  مع  اتفقنا 

�صنة  مطلع  تاون  كيب  يف  فل�صطينية  ف�صائل  لقاء  تبعه  بريوت،  يف  موؤمتر  ُعقد 

2016، ثم لقاء اآخر بعد عام ملتابعة حماولت بلورة روؤية فل�صطينية م�صرتكة 
متحد.  ب�صكل  الن�صال  يف  وال�صتمرار  القائمة  الفل�صطينية  احلالة  من  للخروج 

اجلديدة  ال�صيا�صية  القيادة  مع  تفاهم  على  بناًء  ا�صتكمالها  �صيتم  اللقاءات  هذه 

من  الفل�صطيني  امللف  اإدارة  يف�صلون  اأنهم  اأبلغونا  وهم  �صهر،  قبل  مّت  للحزب 

خالل عالقتهم بنا ولي�ص مع الأطراف الأخرى.

 General املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية  يف  الإفريقية  املجموعة  على  ال�صغط   .5
Assembly of the United Nations ملنع مترير قرار يدين احلركة عر�ص 
عليها يف كانون الأول/ دي�صمب 2018، وبالتن�صيق مع اجلانب اجلنوب اإفريقي 

اأبلغونا اأنهم اأمنوا ت�صويت 17 دولة اإفريقية بهذا اخل�صو�ص، اإىل جانب عدد من 

دول اأمريكا الالتينية.

)انتهى كالم د. اأبو مرزوق(
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�صاد�صًا: اإيران، و�صورية، وحزب الله وجدلية العالقة: 

اهلل مو�صع  اإيران، و�صورية، وحزب  مل يكن موقف حما�ص جتاه عالقتها مع 

مع  اأحوالها  اأح�صن  يف  كانت  فقد   ،2011 �صنة  العربي  الربيع  اأحداث  قبل  ت�صاوؤل، 

اهلل،  حلزب  العام  الأمني  اهلل  ن�رش  ح�صن  وال�صيد  الأ�صد،  ب�صار  ال�صوري  الرئي�ص 

وكانت اإيران مُتثل القوة اجلامعة بني هذه الأطراف التي تلهج مبقاومة “اإ�رشائيل” 

املتغطر�صة. 

يف متوز/ يوليو 2006، خا�ص حزب اهلل حرباً �صّد الحتالل ال�صهيوين رفعت 

 2008/7/16 يف  تبادل  �صفقة  وحقق  العربي  ال�صارع  لدى  ال�صعبي  ر�صيده   من 

قنطار،  �صمري  الأ�صري  راأ�صهم  على  لبنانيني  اأ�رشى  اأربعة  عن  اإثرها  على  فرج 
ُ
اأ

ومئتني من ُرفات الأ�رشى الفل�صطينيني واللبنانيني. 

ويف العدوان الإ�رشائيلي على قطاع غزة اأواخر 2008 وبدايات 2009، �صمدت 

القوات  وردعت  املدفعية،  النريان  من  بركانية  حمم  اأمام  الفل�صطينية  املقاومة 

ال�صهيونية بالرغم من مقدراتها املحدودة، واأف�صلت “اإ�رشائيل” يف حتقيق اأهدافها 

التي اأعلنتها على منابر الإعالم كافة، وهي اإ�صقاط حكم حما�ص، وا�صتعادة اجلندى 

الأ�صري جلعاد �صاليط، والق�صاء على منظومة ال�صواريخ لدى املقاومة الفل�صطينية. 

باحلق،  واإياناً  بالنف�ص،  ثقة  العربي  ال�صارع  على  ال�صمود  هذا  انعك�ص  �صك  بال 

واأمالً باحلرية التي قد تنطلق بعد عقود من الغياب الق�رشي. 

ال�صارع العربي لالختالف املذهبي بني حما�ص وحمور املقاومة الذي  مل يهتم 

تتجاوز  “اإ�رشائيل”  ب�رشب  فرحته  كانت  اإذ  اهلل،  وحزب  و�صورية  اإيران  يجمع 

الختالفات الطائفية، لقد جنحت فل�صطني يف توحيد النا�ص على مائدة احلق الذي 

يقبل الختالف ول ير�صى ب�صلب احلقوق، وظلم الآخرين. 

1. العالقة مع اإيران:

يف نهاية الثمانينيات، وعب لقاءٍ �رشي، بداأت اأول لقاءات حركة حما�ص باإيران، 

حيث �صعت الأخرية لإقامة عالقة ر�صمية مع حركة حما�ص عب مندوبني من وزارة 

اخلارجية الإيرانية، وعن هذا اللقاء يقول اأبو مرزوق:
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يف اأواخر الثمانينيات جاء اثنان من وزارة اخلارجية الإيرانية، كٌل منهم برتبة 

مدير عام، الأول ا�صمه حممد علي حممدي والثاين ا�صمه علي زاده، التقيُت بهما يف 

اأحد فنادق دبي، وكان برفقتي ال�صيخ اأبو اإيا�ص خليل القوقا رحمه اهلل. كان احلديث 

التي  للم�صالح  وفقاً  تطويرها،  واآليات  باإيران،  حما�ص  عالقة  توطيد  حول  يدور 

جتمع الطرفني على مائدة مقارعة الحتالل ال�صهيوين من اأجل حترير فل�صطني. 

الآن  نحُن  الإيراين:  الوفد  يراأ�ص  كان  الذي  زاده  لعلي  قلُت  احلوار  نهاية  ويف 

حركة نا�صئة مل تظهر بال�صكل الكبري على ال�صاحات املختلفة، وعالقاتنا ما زالت 

يجوز  ول  مقد�صة،  ق�صية  نحمل  جميعاً  ونحن  عميقة،  ولي�صت  وليدة  عالقات 

الراأ�ص  الذيل ذاك  القد�ص املقد�صة ق�صية ذيلية، بحيث ُيحرك هذا  اأن تكون ق�صية 

�صورية  �صنعتها  اإما  منظمات  احلا�رش  الوقت  فى  املنظمات  من  كثري  ذهب،  اأينما 

اأو العراق اأو طرٌف اآخر، نحن نريد اأن نقوى، ويزداد نفوذنا، ونفتح عالقات مع 

الآخرين باإرادتنا، ول نريد اأن نكون حركة ذيلية.

بداية العالقة مع جميع االأطراف: 

العربية  باململكة  حما�ص  حركة  عالقة  َتعمقت  للكويت  العراقي  الغزو  اإّبان 

�صداقة  عالقة  لإقامة  الباب  حما�ص  حركة  فتحت  عندها  جيد،  ب�صكل  ال�صعودية 

كل  مع  متوازية  عالقات  لديها  احلركة  اأن  اأ�صا�ص  على  الإيرانية،  اجلمهورية  مع 

الدول، التي تقت�صي عدم التدخل يف العالقات البينية. ولأن اإيران موؤيدة للق�صية 

ما  على  بناًء  بينهما  العالقات  بدء  اإيران  على  حما�ص  حركة  عر�صت  الفل�صطينية، 

1991، وافقوا على ذلك، وبعدها كان لهم مواقف جيدة  اأ�صا�ص �صنة  مّت ذكره من 

جتاه املبعدين الفل�صطينيني جنوب لبنان؛ فقد اأر�صلوا اأحد ال�صباب وُيدعى رم�صان 

ليقيم يف خميم الريموك مع املبعدين، وكانوا يقدموا بع�ص امل�صاعدات اللوجي�صتية 

نوع  من  م�صاعدات  يقدموا  اأ�صبحوا  الوقت  مرور  ومع  امل�صاعدين،  من  كغريهم 

اآخر مثل التدريب وازدادت العالقة عمقاً. وقد كان لالأخ املهند�ص عماد العلمي دوٌر 

�صنتي اإيران  يف  للحركة  �صفرياً  انتُدب  اأن  بعد  وذلك  العالقة،  هذه  تطوير  يف   مهم 

1990-1991، هكذا تطورت عالقة حما�ص باإيران.
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ومذاهبهم،  عقائدهم،  اختالف  على  القوى  كل  على  النفتاح  احلركة،  �صيا�صة 

الكيان  با�صتثناء  توجهاتها،  اختالف  على  القوى،  وكافة  واأجنا�صهم،  واأعرافهم، 

العدو  مع  التقاء  اأو  اتفاق  اأو  حوار  ل  اأن  الثابتة  احلركة  و�صيا�صة  ال�صهيوين، 

ال�صهيوين.

واأنَّ معيار العالقات مع هذه الدول والقوى مبني على قاعدة قربها من الق�صية 

والأمر  ومقاومته،  الفل�صطيني  لل�صعب  ودعمها  للمقاومة،  وتاأييدها  الفل�صطينية 

الآخر هو عدم التدخل يف ال�صاأن الداخلي للحركة، كما اأن احلركة ل تتدخل يف ال�صاأن 

لتاأييد ودعم كل هوؤلء،  الدول واحلركات. ونحن يف حاجة  الداخلي لأي من هذه 

ومدى التاأييد والدعم يدل على م�صتوى العالقة وعمقها.

بع�ص  مع  اختلفنا  وقد  ال�صيا�صة،  يف  تطابقاً  يعني  ل  ]اإيران[  معها  عالقتنا 

من  املوقف  املثال  �صبيل  وعلى  �صيا�صاتنا؛  بع�ص  على  اعرت�صوا  كما  �صيا�صاتهم، 

�صورية مل يكن متطابقاً معهم، وكذلك مل يكونوا مع دخولنا يف انتخابات املجل�ص 

الت�رشيعي �صنة 2006. وا�صتمرت العالقة مع كل هذه الختالفات، ومل يتدخلوا يف 

اأّي �صاأن من �صوؤون احلركة على مدار العالقة يف يوم من الأيام.

البو�صلة  لأن  ا�صتثناء؛  بال  املنطقة  اأطراف  كل  على  ننفتح  اأن  معنيون  نحن 

ال�صيا�صية لكل املنطقة يجب اأن تكون فل�صطني والقد�ص، وما دمنا نريد الرتكيز على 

 
47

ق�صيتنا فال ن�صتطيع ا�صتثناء اأحد يف خدمة الق�صية.

من  املنطقة  يف  يجري  ما  كل  ال�صهيوين،  العدو  �صّد  املواجهة  ُنركز  اأن  نريد 

تزول  اأنها  واأعتقد  تزول،  اأن  يجب  �صلبية  ظاهرة  الأقطار  بني  اأو  داخلية  تباينات 

بال�صيا�صة، ول تزول مبعارك طاحنة بني الأطراف، لأنه انتحار ذاتي لن ينجح اأي 

طرف يف هذه املواجهات؛ وبالتايل هذه دعوة �صادقة للحل ال�صيا�صي، حتى نخرج 

من هذه الأزمات بطريقة ح�صارية، ولي�ص باحلروب، لأن اجلميع خا�رش والعدو 

48
ال�صهيوين هو امل�صتفيد الأ�صا�صي.

مو�صى اأبو مرزوق، “حما�ص: قراءة وتقييم للتجربة،”  �ص 512.  
47

“حديث خا�ص،”  اأبو مرزوق، التلفزيون العربي،  اأجرتها ليلى ال�صايب مع الدكتور مو�صى  مقابلة   
48

2017/2/13. )بت�رشف(
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جتاه  املختلفة  مواقفنا  ترجمته  ما  وهذا  املتنوعة،  عالقاتنا  يف  حياديون  نحن 

التنكر  اأو  التناق�ص،  منها  ُيتوهم  قد  التي  مبواقفنا  يتعلق  ما  اأبرزها  عدة  ق�صايا 

للعالقات احلم�صاوية  الناظمة  املعايري  اأنها  ُوٍدّ �صدر من جهة معينة، غري  جلميل 

التي ت�صتلزم فهماً مو�صوعياً اأكرث من النظرة ال�صطحية. فنحن �صّد اأن ت�صت�صيف 

اأي دولة عربية قواعد اأجنبية، �صّد العالقات مع “اإ�رشائيل”، لكني ل اأ�صتطيع اأن 

حا�صب الدول على �صيا�صتها، و�صاأ�صكرها اإذا وقفت معي. 
ُ
اأ

عن  فاأعلنا  الأرا�صي،  تبادل  ل�صيا�صة  دعمه  عن  القطري  الوزراء  رئي�ص  اأعلن 

رف�صنا لهذا املوقف، وهذا يدلل حيادية احلركة يف التعامل مع الأطراف كافة. 

بع�صنا  �صد  لل�رشاع  تفرغنا  اإذا  لأننا  ال�صيعي؛  ال�صني  النزاع  �صد  �صيا�صتنا 

الق�صية،  اأجل  من  نتوحد  اأن  علينا  ولكن  لها،  نهاية  ل  معارك  يف  �صندخل  البع�ص 

وعليه فاإننا مع فل�صطني وكل من يقف مع فل�صطني نحن معه. 

عدواً  الأخرية  جعل  اإىل  الرامية  اإيران  �صّد  اأمريكا  �صيا�صات  �صّد  وقفنا  اأي�صاً 

 
49

للمنطقة العربية ال�صنية، وكذلك نحن �صّد اأي نزاع اأو �رشاع مذهبي.

)انتهى كالم د. اأبو مرزوق(

2. العالقة مع �شورية:

خرى، �صورية حا�صنة الثورة الفل�صطينية 
ُ
“ل يكن مقارنة �صورية باأي دولة اأ

داخل  الثوري  العمل  يقود  كان  من  احت�صنت  �صورية   ،1936 �صنة  منذ  الكبى 

 هذه 
50

فل�صطني، ول اأعتب �صورية فالن اأو فالن، �صورية هي ال�صعب والتاريخ”،

هي منطلقات اأبو مرزوق يف موقفه جتاه �صورية ومواقفها امل�رشفة عب التاريخ، 

وجتاه �صورية منذ الأزمة ال�صورية التي ا�صتعلت يف 2011/3/15. 

وعليه؛ فاإن املتتبع لت�رشيحات د. مو�صى اأبو مرزوق يجد اأن قمع مظاهرة ل 

اأم دم�صق، واأنه  اأبناء �صعبها �صواء يف غزة  تتحمله منهجية احلركة يف التعامل مع 

والنا�ص،  القاهرة  قناة  الثاين،  اجلزء  مرزوق،  اأبو  مو�صى  الدكتور  مع  خليفة  طوين  اأجراها  مقابلة   
49

“اأجراأ كالم،” 2013/5/19.
املرجع نف�صه.  
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بكل  ال�صوري  ال�صعب  مع  واأنه  غريها،  اأو  �صورية  �صّد  �صهيوين  عدوان  اأّي  �صّد 

حما�ص  واأّن  والديوقراطية،  واحلرية  الرفعة  تطلعات  من  يحمله  وما  مكوناته، 

لي�صت �صّد النظام ال�صوري الذي احت�صنها، واأعطاها كما مل ُيعطها نظام قط، لكنها 

�صّد اأي �صيا�صة قمعية.

واأنه  ال�صوري،  النظام  مع  املميزة  حركته  عالقة  مرزوق  اأبو  ُينكر  مل  بالتاأكيد 

يف  يكمن  ال�صورية  الأزمة  يف  اختالفهم  لكن  حما�ص،  حركة  احت�صان  يف  الأف�صل 

تف�صيل حركة حما�ص احلل ال�صيا�صي على احلل الأمني، لذلك فاإنه دائم التاأكيد على 

قوله: “كل ما يف املو�صوع اأنه ُطلب منا تاأييد النظام يف احلل الأمني، فرف�صنا، فمن 

وقف معنا يف احلق ل يكن اأن نقف معه يف الباطل، نحن �صّد اأي تدخل خارجي يف 

51
الأزمة ال�صورية ولو بالكالم”.

وقد بلور اأبو مرزوق جملة من التاأكيدات الزمانية واملكانية التي تعك�ص روؤية 

حركة حما�ص جتاه الأزمة ال�صورية مبا يلي من النقاط: 

 اأ. �صورية والرئي�ص ب�صار وقفا مع احلركة يف كل مواقفها ومنعطفاتها ومقاومتها، 

الدول  اأحياٍن كثرية  الدول، ومتحدية يف  العالقة معنا كانت متميزة عن معظم 

الكبى، حينما كانت ت�صغط لطردنا اأو اإقفال مكاتبنا.

 ب. مل يتدخل النظام ال�صوري يف �صوؤوننا الداخلية، ومل نعلم اأنه جتاوز ذلك يف اأّي 

مرحلة، ومل يطلب منا طوال فرتة العالقة اأّي طلب على الإطالق.

 ج. احرتمت احلركة هذه العالقة، واعرتفنا بجميل النظام وح�صن تعاونه، وميّزناه 

عن غريه من الأقطار تقديراً منا للنظام وقيادته.

 د. عند بدء الأحداث الداخلية، طلب منا النظام حتديد موقف، فحددنا موقفنا الذي 

التدخل،  عدم  يف  �صيا�صاتنا  مع  من�صجماً  وكان   ،2011 اأبريل  ني�صان/  يف  َقبِلَُه 

وقّدرنا فيه دعم النظام وم�صاندته لنا، ووقفنا مع ال�صعب ال�صوري يف تطلعاته 

وحقوقه؛ وباملنا�صبة كان النظام يكرر هذه العبارة دون ملل.

والنا�ص،  القاهرة  قناة  الأول،  اجلزء  مرزوق،  اأبو  مو�صى  الدكتور  مع  خليفة  طوين  اأجراها  مقابلة   
51

“اأجراأ كالم،” 2013/5/15.
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ال�صيد  من  اقرتاح  على  بناء  واملعار�صني،  النظام  بني  باخلري  التو�صط  حاولنا   هـ. 

مّت  بالتحرك حتى  بداأنا  اإن  ب�صار، وما  الرئي�ص  اهلل، ومبوافقة من  ح�صن ن�رش 

اإيقافنا بطلب من الرئي�ص نف�صه، َنَقلَُه لنا اللواء اململوك.

 و. بقيت احلركة حتى ت�رشين الثاين/ نوفمب يف �صورية، دون اتخاذ اأّي توجه اأو 

قرار باخلروج وترك �صورية العزيزة، حتى كان القرتاح من ِقبَل النظام باللقاء 

مع الرئي�ص ال�صوري ب�صار الأ�صد والف�صائل الفل�صطينية جميعها وحزب اهلل، 

فاقرتحنا لقاًء فل�صطينياً مع الرئي�ص منفرداً، ولقاًء اآخر لبنانياً، حتى ل يعطي 

اللقاء انطباعاً �صلبياً عند اأحد.

 ز. رف�ص النظام القرتاح ومّت اإلغاء اللقاء بالكامل، وكان املحاور يف كل ذلك الأ�صتاذ 

خالد م�صعل رئي�ص املكتب ال�صيا�صي ال�صابق حلما�ص.

 ح. طلب منا حتديد موقف احلركة اإما مع اأو �صّد، ومل يقبل منا موقف احلياد فيما 

يجري يف �صورية، وكان موقفنا بعدما تبنّى النظام احلل الع�صكري رف�ص هذه 

واجلي�ص  الأمن  اإقحام  وعدم  ال�صيا�صي  احلل  با�صتخدام  ون�صحناه  ال�صيا�صة، 

فيما يجري، وكان هذا الأمر مقبولً ل �صيّما اأن الرئي�ص ب�صار مل يكن مو�صع 

خالف بني جميع القوى تقريباً يف الأ�صهر الأوىل للثورة.

بطرق  اللقاء  عن  العتذار  وحاولنا  منفرد  ب�صكل  الرئي�ص  لقاء  منا  ُطلب  ثم   ط. 

خمتلفة، ملقت�صيات اللقاء املقرتح من اإعطاء �صورة اأن احلركة اإىل جانب النظام يف 

�صيا�صاته، وحددنا موقفنا بهذا اخل�صو�ص، فلم يكن لدينا خيار؛ اإما النحياز يف 

املوقف ولقاء الرئي�ص، واإما العتذار واملغادرة انحيازاً ل�صيا�صتنا بعدم التدخل 

يف ال�صاأن ال�صوري، وجتنيباً ملخيماتنا الفل�صطينية من كل عوامل ال�رشاع على 

ال�صاحة ال�صورية.

بقي ع�صو مكتب �صيا�صي 
ُ
واأ املقاطعة،  املغادرة، ولي�ص  ال�صيا�صي  املكتب  قّرر   ي. 

هو الأخ عزت الر�صق، وم�صوؤول ال�صاحة يف احلركة جمال عي�صى، وغادر بقية 

ال�صوريني،  الفل�صطينيني  غري  من  احلركة  وكوادر  ال�صيا�صي  املكتب  اأع�صاء 

الداخلي واخلارجي  ال�صاأن  اإدارة  القيادة على  ال�صبب هو عدم قدرة  اأن  واأعلنا 

للحركة ب�صبب الأحداث اجلارية يف �صورية، وكان هذا �صبباً �صحيحاً اأي�صاً.
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انحزنا  ال�صابق، ولكننا  للنظام، وذكرنا ح�صن �صنيعه  ُن�صئ   ك. عند مغادرتنا مل 

ال�صعوب وتطلعاتها، وعدم  اإىل جانب  الوقوف  ل�صيا�صات احلركة ومبادئها يف 

تدخلنا يف �صوؤون اأي بلد.

قياداتها  بانت�صار  احلركة،  على  وقع  جرى  فيما  الأكب  ال�رشر  احلقيقة  يف   ل. 

وعنا�رشها، وا�صطراب العالقة مع تيارات وقوى عدة يف الأمة.

 م. مل تتخذ احلركة اأّي قرار اأو توجه اأو تفكري يف امل�صاركة بالنزاع يف �صورية، وكل 

البع�ص يف  ا�صت�صهد  اأو  باأ�صماء،  اأنف�صها  ما قيل عن عنا�رش من احلركة �صمَّت 

هذا  كل  الألغام،  وزرع  الأنفاق  حفر  على  الثوار  بتدريب  قمنا  اأننا  اأو  امليدان، 

لي�ص له اأي اأ�صا�ص من ال�صحة على الإطالق؛ فمن ادعى اأنه من حما�ص مقاتالً 

مل يكن �صادقاً، ومن قاتل وله تاريخ مع حما�ص فقد تركها، ومل يعد عن�رشاً 

اإىل حيث قناعاته، التي مل يكن لنا يٌد فيها. واقت�رش عمل حما�ص  فيها، وذهب 

يف خميمات �صورية على العمل الإن�صاين الإغاثي واخلدماتي، واإن كان من بني 

هوؤلء الكثري من املعتقلني وال�صهداء.

وقوف  بدون  ن�صالهم  يف  ول  ق�صيتهم  يف  ينفردوا  اأن  يكن  ل  الفل�صطينيون   ن. 

العرب وامل�صلمني معهم، فهم العمق وال�صند، ولقد اعتبوها ق�صيتهم املركزية 

ال�صهداء، ومهما كانت الأحوال والأقوال ل يكن ال�صتغناء عن  اآلف  وقدموا 

�صورية وم�رش وكل حميط فل�صطني اأ�صا�صاً، ففي بالدهم عا�ص �صعبنا، وكان 

�صعبهم حا�صنة الثورة عب التاريخ، ول يكن اأن ت�صقط �صورية من فكرنا اأو 

واقعنا، بل هو ظرف موؤقت اتخذناه لنحيازنا ال�صرتاتيجي ل�صيا�صاتنا بعدم 

52
التدخل يف �صوؤون الآخرين، وهذا من اأجل م�صتقبل ق�صيتنا.

3. العالقة مع حزب اهلل: 

يقول اأبو مرزوق:

عالقة حزب اهلل بالف�صائل الفل�صطينية قدية، فالثورة الفل�صطينية يف لبنان هي 

من �صمحت للحزب بالعمل الع�صكري �صّد الحتالل، واأخذت بيده نحو التدريب 

مو�صى اأبو مرزوق، “حما�ص: قراءة وتقييم للتجربة،” �ص 512–514.  
52
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الحتالل  ان�صحاب  بعد  اأ�صا�صي  مو�صوع  الفل�صطيني  امللف  ولأن  والتطوير. 

احلزب،  عند  اأهمية  الفل�صطيني  امللف  تعزز  فقد  اللبناين  اجلنوب  من  ال�صهيوين 

الحتفاظ  من  مُتكنه  التي  ال�رشعية  متنحه  الفل�صطينية  الق�صية  اأن  اإىل  بالإ�صافة 

ُيعزز عالقاته  اأن  ال�رشوري  اأ�صبح من  لذا  للدولة،  قانوين  اإطار  بال�صالح يف ظّل 

فل�صطني،  وحترير  القد�ص،  عن  يتحدث  واأ�صبح  الفل�صطينية،  املقاومة  بف�صائل 

ب�صالح  الحتفاظ  �رشورة  عن  يتحدث  واأ�صبح  ال�صهيوين،  العدو  من  وموقفه 

املقاومة قوياً عزيزاً من اأجل حترير فل�صطني، وبات يبحث عن �ُصبل تو�صيع جبهة 

املقاومة بحيث جتمع ف�صائل اأخرى غري الف�صائل اللبنانية. 

ولأن معظم ت�صكيالت احلزب كانت من حركة فتح، التي كانت تعمل يف جنوب 

اأبرز  اإن  بل  للغاية،  متينة  عالقة  الفل�صطيني  بالو�صع  عالقته  ظلت  فقد  لبنان، 

وتنظيماً.  ومتويالً  وعلماً  تدريباً  الفل�صطينية  بالف�صائل  عالقة  على  كانت  قادته 

كانت  بفتح  العالقة  لكن  التحرير  ومبنظمة  فتح  بحركة  عالقة  جتمعهم  كانت 

اأو  حديثاً،  وللحزب  قدياً  الثوري  للحر�ص  مع�صكرات  فتحت  التي  فهي  اأعمق، 

املناطق اجلنوبية، فلم يكن هناك حزب بعد، وهي  التي كانت ت�صكن يف  للعنا�رش 

مناطق �صيعية بال�رشورة، وبالتايل كانت عالقة احلزب بكل الف�صائل الفل�صطينية 

فالت�صليح  كبرية؛  احلزب  من  الف�صائل  احتياجات  تكن  ومل  ممتازة،  من  اأكرث 

املال،  الذي كان ينق�صها فقط  الفل�صطينية،  الف�صائل   والتدريب والتجنيد تقوم به 

وحزب اهلل مل يكن ممولً لهذه الف�صائل؛ لذلك كانت الف�صائل تبحث عن م�صادر 

53
متويل خمتلفة.

العالقات  تكوين  يف  نتبعها  اأن  يجب  التي  القاعدة  هي  ما  نعرف  اأن  لنا  بّد  ل 

حزب  يوجد  ل  مبعنى  جامعة،  ق�صية  فل�صطني  اأن  نعرف  اأن  بّد  ل  والتحالفات، 

يف  الأهم  هي  الفل�صطينية  والق�صية  اإل  اجلذور  عربي  ديني  توجه  ول  �صيا�صي 

بّد  فال  معك  يتعاملوا  اأن  النا�ص  اأراد  اإذا  بالتايل  املركزية؛  الق�صية  فهي  اأولوياته، 

يف  طبيعية  فطرة  فالختالف  املختلفة،  الأفكار  بني  يجمع  م�صرتكاً  �صيئاً  جتد   اأن 

مقابلة مركز التاأريخ والتوثيق الفل�صطيني مع الدكتور مو�صى اأبو مرزوق، ت�رشين الأول/ اأكتوبر    
53

2012. )بت�رشف(
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حياة النا�ص، مما ُيوجب علينا اأن ن�صتخدم اأجمل الألفاظ واأح�صنها يف التعبري عن 

األفاظنا جامعة للكل الذي يتحلق  وجهة النظر التي نتبناها، يجب اأن جنعل جميع 

الت�صعينيات  ا�صتثمرناه يف  ما  مُتثل اجلميع، وهذا  التي  الفل�صطينية  الق�صية  حول 

عندما �صكلنا املوؤمتر القومي الإ�صالمي الأول، فقد جمعنا بني الفرقاء واختالفاتهم 

 
54

حتت مظلة فل�صطني.

امل�رشوع  �صّد  وجهاد  ن�صال  عالقة  هي  اهلل  بحزب  حما�ص  عالقة  فاإن  وعليه 

كانت  واحلركة،  احلزب  خا�صها  التي  املعارك  يف  النت�صارات  ولعل  ال�صهيوين، 

منارة يف تاريخ العرب وامل�صلمني، يف مواجهة قوة طاغية ظاملة متجبة مدعومة من 

القوة الأكب يف العامل. ونعمل لتعزيز املقاومة معاً على كافة امل�صتويات الإعالمية 

تفهٌم  هناك  وكان  معهم،  م�صتمرة  ولقاءاتنا  املقاومة،  خدمة  اأجل  من  وال�صيا�صية 

ملواقفنا بالن�صبة لل�صاأن ال�صوري، ولكن بعد خروجنا بفرتة، �صاب العالقة بع�ص 

القتال.  يف  وامل�صاركة  ال�صوري  ال�صاأن  مع  التعاطي  حول  اخلالف  وظهر  اخللل، 

وعلى كل حال، مّت تلطيف الأجواء ومتهيد الطرق لعالقة �صليمة م�صتاأنفة، و�صنبقى 
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حري�صني على عالقاتنا حتى ولو اختلفنا يف م�صاألة ما.

الع�صكري،  اجلانب  من  اأقوى  اهلل  وحزب  حما�ص  بني  ال�صيا�صية  العالقة  كانت 

هي  اإيران  لأن  كبري،  حّد  اإىل  متتلكه  حما�ص  كانت  ع�صكرياً  احلزب  يتلكه  فالذي 

م�صدر الدعم املايل والع�صكري لهم كما اأنها م�صدر دعم مايل وع�صكري لنا، وبالتايل 

مل يوجد بني حما�ص وحزب اهلل عالقة مالية.

بع�ص النا�ص يظن اأن عالقة حما�ص بحزب اهلل عالقة الو�صيط لإيران، وهذا غري 

مبا�رشة،  كانت  فعالقتنا  باإيران،  حما�ص  عالقات  بداأت  كيف  ذكرنا  فقد  �صحيح، 

ومل تكن بحاجة اإىل و�صيط. اأعتقد اأن عالقة حما�ص مع اإيران بالطبع لي�صت بقوة 

عالقة حزب اهلل مع اإيران، فحاجة اإيران للعالقة مع احلزب يف لبنان اأكب كثرياً من 

املرجع نف�صه.  
54

مو�صى اأبو مرزوق، “حما�ص: قراءة وتقييم للتجربة،” �ص 514.  
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حاجة اإيران للعالقة مع حما�ص يف فل�صطني. ويف النهاية، مل تكن العالقات بالرغم 

من قوتها وا�صتمرار التوا�صل بيننا وبينهم والت�صاور وال�صتعداد املتبادل خلدمة 

56
الآخر، كما يعتقد البع�ص.

)انتهى كالم د. اأبو مرزوق(

هذه الفل�صفة الفكرية التي ينطلق منها اأبو مرزوق يف عالقاته مع الآخرين تعك�ص 

وعياً �صيا�صياً ووطنياً واأخالقياً جتاه ق�صية فل�صطني املقد�صة، فاللغة اجلامعة بني 

الب�رش اأ�صبحت عملة غري متوفرة يف ظّل ال�رشاع املحتدم بني م�صتويات العامل من 

اإن  النت�صار.  حتقيق  يف  الأجدى  اأنها  اأ�صحابها  يعتقد  التي  الذاتية  امل�صلحة   اأجل 

اأبو مرزوق يحمل ق�صية حتتاج اإىل ُح�صن تفكري من اأجل الإن�صانية التي ت�صعى اإىل 

احلرية والديوقراطية، لكنه يوؤكد على نقطة اأهم من طريقة التفكري، وهي طريقة 

التعبري التي �صتو�صلنا اإىل حتقيق اأهداف الق�صية املقد�صة، اإنها الطريقة التي تدفعك 

نحو انتقاء الألفاظ، وتقبل الختالف، والعمل يف امل�صاحات امل�صرتكة.

�صابعًا: العالقات الدولية:

“يف ال�صيا�صة لي�ش هناك عدو دائم اأو �صديق دائم هناك 
م�صالح دائمة”

                           )ون�صتون ت�رش�صل(

يقول د. مو�صى اأبو مرزوق:

الدول  معظم  مع  الدائمة  وات�صالتها  الدولية  عالقاتها  يف  منفتحة  حما�ص 

باأ�ص  ل  الالتينية  اأمريكا  دول  وبع�ص  والإفريقية  الآ�صيوية  وعالقاتنا  الغربية، 

املتعلق  ال�صيا�صي  اجلانب  هو  الدول  هذه  مع  الأ�صا�صي  اجلانب  لأن  وذلك  بها؛ 

بال�رشاع مع الكيان ال�صهيوين وق�صية الالجئني الفل�صطينيني.

مقابلة مركز التاأريخ والتوثيق الفل�صطيني مع الدكتور مو�صى اأبو مرزوق، ت�رشين الأول/ اأكتوبر    
56

2012. )بت�رشف(
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علنية،  الأوروبي  الحتاد  حتت  املن�صوية  غري  الغربية  الدول  مع  العالقات 

وهناك لقاءات دورية، وات�صالت م�صتمرة، وكثرياً ما كان انعكا�صها جيداً على 

وم�صلحة  واأدواته،  لل�رشاع  تفهمهم  زاوية  من  خ�صو�صاً  الفل�صطيني،  ال�صعب 

و�صعت  فمنذ  الأوروبي،  الحتاد  دول  اأما  واحتياجاته.  الفل�صطيني  ال�صعب 

احلركة على قائمة املنظمات الداعمة لـ“الإرهاب”، والت�صالت مع اأغلبهم جُترى 

عب اأكادييني وديبلوما�صيني متقاعدين ومراكز درا�صات وم�صت�صارين قريبني 

ل  اأمر  “الإرهاب”  قوائم  على  ا�صم  و�صع  اأن  امل�صكلة  القرار،  �صنع  مراكز  من 

�صعوبة فيه، اأما رفعه منها فهو م�صكلة كبرية، وذلك لأن القرار، يوؤخذ بالإجماع؛ 

 
57

وهذا املعوق الرئي�ص اأمام عالقات الآخرين مع حركة حما�ص.

على كل حال هذا الت�صنيف ال�صيا�صي يفر�صه القوي، كما ي�صفه اأبو مرزوق، 

حزب  اإىل  فانظر  عادل،  غري  �صيا�صي  ت�صنيف  وهو  الآخرون،  معه  ويتعامل 

 Kurdistan Workers’ Party )Partiya Karkerên الكرد�صتاين  العمال 

)Kurdistanê—PKK يف العراق يعدونه منذ ن�صاأته حزباً ي�صعى للحرية ويعدون 
حزب العمال الرتكي )Labour Party )Emek Partisi—EMEP، وهو احلزب 

نف�صه لكنه ال�صق الرتكي، حزباً “اإرهابياً”. انظر اإىل منظمة التحرير، حتى اللحظة 

“الإرهاب”، ولذلك جتدد  التعامل معها من  ا�صمها عند  املتحدة  الوليات  مل ترفع 

الت�رشيح لوجودها كل �صتة �صهور، نيل�صون مانديال ترك الرئا�صة وا�صمه كان ما 

58
يزال م�صنفاً باعتباره “اإرهابياً”.

الوليات  رئي�صية؛  جهات  بثالث  الدولية  حما�ص  حركة  عالقات  متثلت  وقد 

املتحدة الأمريكية الدولة الأوىل يف العامل، ومن ثم دولة رو�صيا الحتادية، واأخرياً 

الحتاد الأوروبي املتذبذب اتباعاً مل�صاحله املختلفة. 

1. عالقة حما�س مع الواليات املتحدة االأمريكية:

حتى 1995/7/5 كانت الوليات املتحدة الأمريكية يف ت�صور اأبو مرزوق الدولة 

اإىل قمة النظم ال�صيا�صية، لقد ر�صم لها �صورة وردية  الديوقراطية التي و�صلت 

مقابلة اأجراها الكاتب مع مو�صى اأبو مرزوق، 2018/11/23.  
57

مو�صى اأبو مرزوق، “حما�ص: قراءة وتقييم للتجربة،” �ص 515.  
58
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لعدالتها الداخلية، غري اأن هذه ال�صورة تك�رشت على اأعتاب مطار نيويورك الدويل، 

حني ُو�صعت الأ�صفاد احلديدية يف يديه اأمام زوجته واأولده دون �صابق اإنذار اأو 

تهمة حمددة. 

 �صعر اأبو مرزوق بظلم الوليات املتحدة وحقيقتها غري الديوقراطية حني ُزّج 

به يف زنزانة م�صاحتها 2x1.5 مرت، بها حمام لق�صاء احلاجة، دون ال�صماح له مبقابلة 

اأحد �صوى دخول الطعام من �صباك حديدي يبلغ م�صاحته 45x30 �صم، بالإ�صافة 

الدخول  اأثناء  يف  التفتي�ص  طريقة  ولكن  اليومية.  واجلرائد  الكتب  بع�ص  دخول  اإىل 

واخلروج دفعته اأن ُيعر�ص عن اخلروج ل�صاعة الت�صمي�ص احتجاجاً على ذلك.

1,360 �صجني  22 �صهراً دون تهمة يف �صجن احتوى على  اأبو مرزوق  احتجز 

تقريباً، جمعيهم من ذوي الب�رشة غري البي�صاء عدا جورج هاري، وهذا يدلل على 

مدة  خالل  مرزوق.  اأبو  يقول  كما  وامل�صاواة  العدالة  تدعي  التي  اأمريكا  عن�رشية 

ت�صليم  طلب  باإر�صال  “اإ�رشائيل”  من  الأمريكية  املتحدة  الوليات  طلبت  �صجنه 

البداية،  يف  ذلك  على  “اإ�رشائيل”  وافقت  لها،  مطلوب  كـ“اإرهابي”  لها  مرزوق  اأبو 

 وبعد النتخابات الإ�رشائيلية، التي اأفرزت نتنياهو رئي�صاً للوزراء، رف�ص ا�صتالم 

ولكن  مرزوق،  اأبو  عن  الإفراج  مّت  ذلك  على  وبناء  اأمنية،  لعتبارات  مرزوق  اأبو 

�صمن جمموعة من ال�رشوط التي ل مفرَّ منها اإل بالقبول واللتزام؛ اأبرزها التنازل 

دخول  وعدم   ،)Green Card كارد  جرين  )بطاقة  اأمريكا  يف  الدائمة  الإقامة  عن 

الوليات املتحدة اأو املرور باأجوائها، ول ُي�صمح لأولد اأبو مرزوق رفع ق�صية على 

59
الوليات املتحدة.

�صجن  يف  احتجازه  اأثناء  يف  مرزوق  اأبو  امل�صلمة  فل�صطني  جملة  �صاألت  وقد 

بالوليات  الظن  ح�صن  يف  اأفرط  قد  باأنه  البع�ص  اعتقاد  جتاه  راأيه  عن  نيويورك 

املتحدة، حني غامر بالقدوم اإليها، “فهل كنت تهدف من وراء هذه املغامرة معاودة 

الت�صال مع الإدارة الأمريكية باأمل التو�صل اإىل مبادرة �صيا�صية ت�صبح من خاللها 

حركة حما�ص لعباً �صيا�صياً يف عملية الت�صوية؟”، فاأجاب: 

“امل�صهد،”  �صي،  بي  بي  قناة  مرزوق،  اأبو  مو�صى  الدكتور  مع  خوري  جيزال  اأجرتها  مقابلة   
59

.2014/4/10
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هي  احلركة  �صيا�صة  كانت  واإن  الأمريكية  بالإدارة  ات�صالت  هناك  يكن  مل 

احلوار مع اجلميع، ومل ُتغلق احلركة باب احلوار، ويف عهد اإدارة الرئي�ص كلينتون 

واأ�صبحت  املنطقة،  الأمريكية يف  ال�صيا�صة  اختلفت   ]Bill Clinton ]بيل كلينتون 
تبني  هو  الأمريكية  الإدارة  ودور  النافذة،  هي  الإ�رشائيلية  ال�صيا�صية  الإدارة 

اخلا�ص   ]Congress[ الكوجنر�ص  قرار  �صئت  اإن  وراجع  الإ�رشائيلية.  ال�صيا�صة 

بالقد�ص، واإغالق املناطق، و�رشب لبنان، وتبني الإدارة الأمريكية لذلك كله. اإن 

الإقامة  اأحمل  اإنني  عادياً، حيث  قراراً  بل كان يف نظري  قدومي مل يكن مغامرة 

الدائمة، ومل اأخالف القانون الأمريكي، وقد كنت زرت الوليات املتحدة قبل فرتة 

وجيزة من قدومي الأخري يف ني�صان/ اأبريل من العام نف�صه.

العالقات ل تن�صاأ من خالل رغبة طرف واحد، اإل اإذا كانت اعتداء اأو عدواناً، 

فقد يقررها طرف بر�صى اأو غري ر�صى الطرف الآخر، والوليات املتحدة كدولة 

ال�رشق  يف  وكذا  ومناطقه  العامل  دول  خمتلف  يف  واإقليمياً  حملياً  موجودة  عظمى 

والإن�صاف  العدل  من  اأكرث  يطلب  ل  الفل�صطيني  ال�صعب  اأن  واأعتقد  الأو�صط، 

هذا  ملثل  يكون  اأن  اأتوقع  ل  كنُت  واإن  اأر�صه،  على  م�صريه  يقرر  واأن  واحلرية، 

وهيمنة  الأمريكية،  ال�صيا�صة  برتكيبة  خا�صة  لظروف  اأمريكا  يف  �صدى  الكالم 

اللوبي ال�صهيوين على كثري من اجتاهات هذه ال�صيا�صة، وخا�صة ما يتعلق منها 

 
60

مبنطقة ال�رشق الأو�صط.

بالرغم من جتربة ال�صجن الأليمة اإل اأن اأبو مرزوق ل يتبنى فكرة القطيعة مع 

اأّي دولة يف العامل طاملا اأنها ت�صب يف م�صلحة ال�صعب الفل�صطيني وق�صيته العادلة، 

املتحدة  الوليات  مع  حركته  عالقة  حول  معه  جري 
ُ
اأ حوار  يف  عليه  اأكد  ما  وهذا 

الأمريكية، فقال:

كانوا  الذين  فهم  اأمريكا،  من  بطلب  كانت  معنا  الأمريكية  الت�صالت  كل  اإن 

الذين كانوا يقطعون هذا الت�صال، بالتاأكيد كان هناك  اأي�صاً  يت�صلون بنا، وهم 

ات�صالت بيننا وبينهم يف ثالث منا�صبات ومواقف؛ عندما كنا يف عمان وهم الذين 

قطعوا الت�صالت، ثم �صار لقاٌء يف دم�صق، وبعد اأحداث 11 اأيلول/ �صبتمب كان 

حوار الدكتور اأحمد يو�صف مع الدكتور مو�صى اأبو مرزوق من �صجنه يف نيويورك، جملة فل�شطني   
60

امل�شلمة، بريوت، اأيار/ مايو 1996، �ص 14.
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وهو  وا�صح،  ال�صاأن  هذا  يف  موقفنا  الت�صالت...  قطعوا  الذين  وهم  لقاء  هناك 

ال�صهاينة، ولي�ص عندنا �صيا�صة حتفظية  اأي طرف ما عدا  الت�صالت مع  قبول 

ق�صية  ل�رشح  غريهم،  اأو  الأمريكيني  اأو  الأوروبيني  مع  باللقاءات  يتعلق  فيما 

�صعبنا والدفاع عن حقوقه. ولكن اإذا كانت دولة ما ل ترغب يف احلوار فهذا �صاأنها، 

املتحدة حرة يف �صيا�صتها، واأن تفعل ما ت�صاء، لكنها لن تفر�ص على  والوليات 

ال�صعب الفل�صطيني يف اأي حوار ما ل يحقق حريته واأهدافه.

اأما عن هدف اأمريكا من احلوار مع حما�ص يف فقد ذكر اأبو مرزوق “اأن اأمريكا 

حركة  مع  يتعاملوا  اأن  خاللها  من  يكن  التي  الفّعالة  الأوجه  معرفة  اإىل  �صعت 

حركة  تطويع  اإىل  ُتف�صي  التي  والبامج  اخلطط  و�صع  يف  ينجحوا  واأن  حما�ص، 

 
61

حما�ص و�صيا�صتها جتاه الكيان الإ�رشائيلي”.

من  ينطلق  حما�ص  حركة  جتاه  الأمريكية  املتحدة  الوليات  موقف  اأن  �صك  ل 

على  نقف  عندما  كبرية  حرية  يف  يجعلنا  ل  الذي  الأمر  بحتة،  اإ�رشائيلية  اعتبارات 

دوافع اأمريكا يف ت�صنيف حركة حما�ص بـ“الإرهاب” دون اأن تتحاور معها ب�صكل 

اآثاراً �صلبية  اأو تتفاهم معها حول نقاط الختالف. لقد ترك هذا الت�صنيف  جدي، 

على عالقة حركة حما�ص باأمريكا والدول التي تلتزم ب�صيا�صات الوليات املتحدة 

حما�ص  حركة  فهم  يف  اهتمام  اأي  ُتبديا  مل  اللتان  واليابان،  كندا  مثل  اخلارجية 

وطبيعة الفكر الذي تنطلق منه يف مقاومة الحتالل ال�صهيوين، فقط التزمتا املوقف 

 
62

الأمريكي منذ �صنة 1995.

اأما على ال�صعيد املحلي فقد مار�صت الوليات املتحدة الأمريكية �صغوطاً كبرية 

على ال�صلطة الفل�صطينية يف �صباط/ فباير 2002 من اأجل اإغالق موؤ�ص�صات خريية، 

وجتميد اأر�صدة بنكية، تابعة حلركة حما�ص، مدعية اأنها ت�صب يف م�صلحة “جهات 

اإرهابية”. 

املركز الفل�صطيني للحوار 2006، بت�رشف.  
61

حركة  الدولية حلركة حما�ص،” يف حم�صن حممد �صالح )حمرر(،  “العالقات  اأ�صامة حمدان،  انظر:   
62

للدرا�صات  الزيتونة  مركز  )بريوت:  والتجربة  الفكر  يف  درا�شات  حما�س:  االإ�شالمية  املقاومة 

وال�صت�صارات، 2014(، �ص 545.
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اإن �صيا�صة الوليات املتحدة الأمريكية اخلارجية ترتبط ارتباطاً وثيقاً باحلفاظ 

وعليه  الغربية؛  امل�صالح  عن  الأول  الدفاع  خط  باعتباره  الإ�رشائيلي  الأمن  على 

تهدد  التي  الأخطار  دائرة  يف  و�صعها  حما�ص  حركة  قبل  من  املبا�رش  فالتهديد 

حليفتها ال�صرتاتيجية “اإ�رشائيل”.

فـ“اإ�رشائيل” لديها جمموعة �صغط فائقة الفاعلية والتنظيم، هي جلنة ال�صوؤون 

 American Israel Public Affairs  
63

)اأيباك( الإ�رشائيلية  الأمريكية  العامة 

اخلارجية  ال�صيا�صة  يف  وا�صع  بنفوذ  “اإ�رشائيل”  متد   Committee )AIPAC(

الأمريكية يف ال�رشق الأو�صط. وهياأت هذه العالقة لـ“اإ�رشائيل” فر�صة ل نظري لها 

للح�صول على اأحدث اأنظمة الأ�صلحة والتكنولوجيا، وهذا ما ح�صل طيلة ال�صنوات 

 
64

املا�صية؛ ل�صمان تفوق “اإ�رشائيل” ع�صكرياً وتكنولوجياً يف ال�رشق الأو�صط.

الوليات  اأحرج  فقد   ،2006 انتخابات  يف  حما�ص  حركة  بفوز  يتعلق  فيما  اأما 

�صناديق  واحرتام  خالّقة،  ديوقراطية  من  تدعيه  ما  اأمام  الأمريكية  املتحدة 

القرتاع واإفرازاته التي تخرج برقابة ت�صمن نزاهة النتخابات، وُتعزز من روح 

لئحة  على  م�صنفة  فل�صطينية  مقاومة  حلركة  كيف  اإذ  لل�صلطة؛  ال�صلمي  التداول 

التاأثري على  �صديد  كبرياً، وحُتدث زلزالً  1995 حُتقق فوزاً  “الإرهاب” منذ �صنة 
منطقة مقهورة على امل�صتويات كافة. 

اأعيدت  وقد   ،1954/3/22 يف   AZCPA العامة  لل�صوؤون  ال�صهيونية  الأمريكية  اللجنة  تاأ�ص�صت   
63

AIPAC، وذلك يف  )اأيباك(  الإ�رشائيلية  الأمريكية  العامة  ال�صوؤون  بلجنة  املنظمة لحقاً   ت�صمية هذه 

ال�صهيونية  احلركة  عن  بالنيابة  العامة  الأعمال  واإدارة  تن�صيق  مهمة  بها  واأنيطت   ،1959 �صنة 

الأمريكية، والتاأثري يف العالقة مع ال�صلطات احلكومية، بغية املحافظة على ال�صداقة املتعززة وح�صن 

النوايا بني الوليات املتحدة و“اإ�رشائيل”. واأيباك هي الهيئة الوحيد املوجوة يف اأمريكا وامل�صجلة لدى 

الكوجنر�ص ملمار�صة ال�صغط والدعاية يف ميدان العالقات الأمريكية - الإ�رشائيلية. 

انظر: وليام �صيمب�صون، االأمري: الق�شة ال�رشية لالأمري االأكرث اإثارة لالهتمام يف العامل االأمري بندر   
64

بن �شلطان، ترجمة عمر �شعيد االأيوبي )بريوت: الدار العربية للعلوم نا�رشون، 2010(، �ص 65.



163

العالقات املتداخلة واملعايري الناظمة

ي�صف اأبو مرزوق املوقف بقوله:

بالطبع نتج عن هذا الت�صنيف حرج لهم بعد فوز حما�ص يف النتخابات اأوائل 

�صنة 2006، ولكن الغرب مع ذلك انحاز للوليات املتحدة، يف التوافق على و�صع 

ثالثة �رشوط للتعامل مع حما�ص بعد فوزها يف النتخابات، وهي:

1. العرتاف بالكيان ال�صهيوين.

2. نبذ العنف.

3. العرتاف بالتفاقيات التي وّقعتها منظمة التحرير الفل�صطينية.

اأنَّ هناك مناطق حمتلة، وال�رشعية الدولية تبيح  اأي على الرغم من اعرتافهم 

ملن احتلت اأر�صه اأن يقاوم هذا الحتالل، اإل اأنهم يعّدونه عنفاً، و“اإ�رشائيل” مل 

تتعامل مع اأّي اتفاقية مّت التوقيع عليها ب�صفافية وم�صداقية، حتى حولت جميع 

التفاقيات اإىل جمرد اأوراق ل قيمة لها، والتواريخ ل وزن لها، ومع ذلك يطالبون 

الفل�صطينية.  التحرير  منظمة  وقعتها  التي  بالتفاقيات  بالعرتاف  الفل�صطينيني 

واأخرياً، هل لهم اأن يطالبوا بالعرتاف بالكيان؟ األي�ص الأجدر اأن يعرتف الكيان 

بالظامل؟  بالعرتاف  املظلومني  مطالبة  قبل  وحقوقهم  بالفل�صطينيني  ال�صهيوين 

الذي اغت�صب اأر�صهم وديارهم وطردهم اإىل خميمات ما زالت �صاهدًة على ظلم 

65
الحتالل وجبوته؟

هذا الحتواء الذي مار�صته الوليات املتحدة الأمريكية جتاه فوز حركة حما�ص 

اأو  الإف�صال  نحو  الأخرية  تدفع  التي  الإجراءات  من  بجملة  ُترجم   2006 �صنة 

ال�صت�صالم، اأبرز هذه املعوقات ما يلي:

اأولً: احل�صار ال�صيا�صي ال�صامل، منذ �صنة 2006 حتى اليوم. 

قطع امل�صاعدات املالية للحكومة التي ُت�صكلها حما�ص، بينما ُي�صمح بتمويل  ثانياً: 

ال�صلطة الفل�صطينية عندما تقودها جهة مثل فتح.

مقابلة اأجراها الكاتب مع مو�صى اأبو مرزوق، 2018/11/23.  
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البتزاز  خالل  من  وحما�ص  فتح  حركتي  بني  الفل�صطيني  النق�صام  تعزيز  ثالثاً: 

املايل وال�صغط ال�صيا�صي على موؤ�ص�صات ال�صلطة الفل�صطينية؛ من اأجل اإبقاء 

حما�ص خارج املوؤ�ص�صة الفل�صطينية الر�صمية. 

بقرار  ُتوجت  الفل�صطينية  الق�صية  جتاه  الأمريكية  لالإدارة  العتبارات  هذه 

الحتالل  دولة  اإىل  فيه  انحاز  الذي  الأخري   Donald Trump ترامب  دونالد 

على  يقف  اأن  عليه  تفر�ص  التي  و�صاطته  بذلك  متنا�صياً  تاماً،  انحيازاً  ال�صهيوين 

اأنه اأوفى مبا وعد به خالل  اإل  احلياد، واأن يحرتم التفاقيات امل�صبقة على الأقل، 

اإقليمية  ظروف  يف  املحتلة  القد�ص  اإىل  الأمريكية  ال�صفارة  ونقل  النتخابية،  حملته 

وحملية مرتدية، وهذا ما توقعه اأبو مرزوق من �صخ�ص ترامب وفريقه املنحاز اإىل 

“اإ�رشائيل” غري ال�رشعية قبل نقل ال�صفارة.

يقول اأبو مرزوق:

لعل بع�ص ما قاله ترامب يف مرحلة الرت�صح واملناف�صة بداأ بتطبيقه، كاجلدار 

بني اأمريكا واملك�صيك، اأو اإجراءات متعلقة بامل�صلمني من اأقطار اإ�صالمية، وزاد يف 

غباء القرار عندما ا�صتثنى من هذه الأقطار من يعتنق الديانة اليهودية وامل�صيحية، 

مبعنى اأنه ركز على عن�رشيته. الفريق الذي �صكله هو لي�ص �صديقاً للفل�صطينيني، 

يف معظمه عدواينٌّ جتاه املو�صوع الفل�صطيني، ويوجد عدة ق�صايا مطروحة على 

الأمريكي  الكوجنر�ص  اإدانة  مثل  الأداء،  يف  �صيئاً  كان  بع�صها  ال�صيا�صة،  اأجندة 

اأن  َدْخُل الكوجنر�ص  يف ثوبه اجلديد قرار الأمم املتحدة، وهذا غري م�صبوق؛ فما 

بع�ص  حدث  ال�صفارة  نقل  مو�صوع  يف  ال�صتيطان.  يف  املتحدة  الأمم  قرار  يدين 

التاأجيل. اأعتقد اأنَّ هناك عدداً من الزيارات من زعماء العرب، ملك الأردن عبد اهلل 

زاره، و�صيزوره ال�صي�صي ونتنياهو وويل عهد اململكة العربية ال�صعودية. اأعتقد 

اأن مو�صوع نقل ال�صفارة �صيكون مطروحاً على الأجندة، واإن كنت ل اأتوقع اأي 

66
تغيري يف تلك النوايا.

“حديث خا�ص،”  اأبو مرزوق، التلفزيون العربي،  اأجرتها ليلى ال�صايب مع الدكتور مو�صى  مقابلة   
66

2017/2/13. )بت�رشف(. هذا اللقاء كان قبل نقل ال�صفارة الأمريكية اإىل مدينة القد�ص يف 2018/5/14.
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كان  بينما   ،2018/5/14 يف  املحتلة  القد�ص  اإىل  الأمريكية  ال�صفارة  ُنقلت  فعالً 

الحتالل ال�صهيوين ُيوغل يف دماء الأطفال والن�صاء والرجال الذين احت�صدوا �صلمياً 

عند املناطق الفا�صلة لقطاع غزة رف�صاً لنقل ال�صفارة، ومطالبة برفع احل�صار عن 

قطاع غزة الذي زاد عن 12 عاماً. ُنقلت ال�صفارة الأمريكية و�صط احتفال كبري من 

 ،Ivanka Trump الوفد الأمريكي برئا�صة جنلة الرئي�ص الأمريكي اإيفانكا ترامب

�صلمياً،  متظاهراً   70 من  اأكرث  قتلت  قد  ال�صهيوين  الحتالل  قنا�صة  كانت  بينما 

وجرحت اأكرث من 1,500 متظاهراً بينهم الكثري من احلالت اخلطرة. 

2. عالقة حما�س مع رو�شيا االحتادية:

وحتاول  اإل  فر�صة  جتد  ل  حما�ص  حركة  “اإنَّ  مرزوق:  اأبو  مو�صى  د.  يقول 

الدفع من خاللها لبيان احلق الفل�صطيني و�رشعيته، مع عدم اإنكارنا جلهود القوى 

التي  والي�صارية،  واحلقوقية،  ال�صبابية،  القوى  وخ�صو�صاً  الأخرى،  الفل�صطينية 

التقدم يف م�صاندة  الكثري من  الغربية، وقد حققت  الدول  اإيجابي يف  ب�صكل  تن�صط 

67
الق�صية الفل�صطينية”.

الأخرية  اأنَّ  اإل  الحتادية  ورو�صيا  الإ�صالميني  بني  القدمي  العداء  من  بالرغم 

حركة  جتاه  موقفها  يف  الأوروبي  والحتاد  الأمريكية  املتحدة  الوليات  ُتوافق  مل 

يعني  ل  وهذا  بـ“الإرهاب”،  حما�ص  ُت�صنف  مل  اخلارجية  ف�صيا�صتها  حما�ص، 

التي  ال�صيا�صة  اللعبة  تدرك  فرو�صيا  توجهاتها،  يف  حما�ص  تدعم  اأنها  بال�رشورة 

التحالفات  خالل  من  املرحلية،  الر�صائل  وتعك�ص  ال�صرتاتيجية،  امل�صالح  حُتقق 

املختلفة. 

وعلى �صوء هذا املوقف فقد �صكَّل فوز حركة حما�ص يف النتخابات الت�رشيعية 

ال�رشق  منطقة  يف  امليتة  �صبه  رو�صيا  م�صالح  ترميم  لإعادة  فر�صة   2006 �صنة 

ب�صكل  الفل�صطيني  امللف  باجتاه  الرو�صية  الديبلوما�صية  انفتحت  لذلك  الأو�صط، 

عام، ودعت حركة حما�ص لزيارة مو�صكو يف �صهر اآذار/ مار�ص 2006؛ اأي بعد فوز 

مع  التعامل  لتهامات  رو�صيا  عّر�ص  الذي  الأمر  تقريباً،  ون�صف  ب�صهر  حما�ص 

مو�صى اأبو مرزوق، “حما�ص: قراءة وتقييم للتجربة،” �ص 516.  
67
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منظمة “اإرهابية”، مما دفعها ملواجهة تلك التهامات من خالل التاأكيد على �رشعية 

حما�ص كممثل منتخب عن ال�صعب الفل�صطيني، واأنها �صتتعامل معها وفق معطيات 

اإ�رشائيل”، وذلك  بـ“دولة  اإىل نبذ العنف والعرتاف  الرباعية الدولية، و�صتدعوها 

بو�صفها ع�صواً يف الرباعية الدولية.

لقد �صعت رو�صيا من خالل موقفها جتاه حركة حما�ص اإىل تغيري �صورتها لدى 

الإ�صالميني الذين ت�صبعوا بالعداوة املطلقة لرو�صيا واأفعالها ال�صنيعة �صّد امل�صلمني 

ر�صائل  ُتو�صل  اأن  اأي�صاً  واأرادت  الإ�صالمية،  الدول  من  وغريها  اأفغان�صتان  يف 

خا�صة اإىل خ�صمها ال�صيا�صي املتفرد بقرارات منطقة ال�رشق الأو�صط، واأن ُتثبت 

للعامل اأنَّ لها دوراً م�صتقالً جتاه الق�صايا الدولية بعيداً عن الهيمنة الأمريكية. 

مهما تكن نوايا رو�صيا الحتادية جتاه ترحيبها بحركة حما�ص بعد فوزها يف 

اأنَّ زيارة حما�ص ملو�صكو �صّكلت فر�صة جديدة حلركة  اإل  النتخابات الت�رشيعية 

حما�ص حتى ُتعّب عن اآرائها، وت�رشح مواقفها، وت�صند ظهرها على جهة دولية ذات 

وزن ومناه�صة للوليات املتحدة الأمريكية التي ترف�ص التعامل معها؛ لنحيازها 

الكامل لـ“دولة اإ�رشائيل”. 

وعليه؛ فقد �صارك اأبو مرزوق وفداً من حركته لزيارة رو�صيا برئا�صة الأ�صتاذ 

خالد م�صعل، من اأجل درا�صة الورقة الرو�صية التي ت�صمنت التزام حركة حما�ص 

باحلل ال�صيا�صي الذي يقوم على قرارات ال�رشعية الدولية، ورف�ص العنف، وجتنب 

 Alexander[ ا�صتهداف املدنيني على طريف ال�رشاع، “وقد اأكد األك�صندر كالوجني

التفاقيات  وتنفيذ  العنف،  عن  والتخلي  باإ�رشائيل،  العرتاف  اأنَّ  على   ]Kalugin

املوقعة هي الغايات التي تبتغي الأ�رشة الدولية بلوغها، وقال هذه هي الجتاهات 

التي �صتناق�ص يف مو�صكو، ولكن ل اأحد يعرف مدى ا�صتعداد حركة حما�ص للتقدم 

 
68

يف هذه الجتاهات”.

�رشق  درا�شات  جملة  الفل�صطينية،”  الق�صية  جتاه  اخلارجية  رو�صيا  “�صيا�صية  ال�صوبكي،  بالل   
68

اأو�شطية، مركز درا�صات ال�رشق الأو�صط، الأردن، 2008، العدد 34-35، �ص 51.
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يقول اأبو مرزوق:

يف اأول زيارة لنا لرو�صيا الإحتادية ركز وزير اخلارجية يف حواراته معنا على 

التي  اأطروحاتها  مع  باإيجابية  نتعامل  واأْن  التحرير،  منظمة  يف  دخولنا  �رشورة 

تدعو اإىل ال�صالم يف املنطقة، يف املقابل اأبعد نف�صه عن الق�صايا املتعلقة بح�صار قطاع 

غزة، و�رشوط الرباعية الدولية. واأكد على اأنَّ حما�ص حركة منتخبة من ال�صعب 

2006، كما  الفل�صطيني، واأنها ح�صلت على الأغلبية الوا�صحة يف انتخابات �صنة 

رف�صوا ت�صمني حما�ص على قائمة “الإرهاب”؛ لأنَّها معتدلة يف اأفكارها، ومنفتحة 

ُتوؤمن  فاإنَّ رو�صيا  ب�صكٍل عام  الفل�صطينية  بالق�صية  يتعلق  فيما  اأما  يف عالقاتها. 

ال�رشقية عا�صمة دولة  القد�ص  الدولتني، واأنَّ  القائم على حّل  الفل�صطيني  باحلق 

ال�صارع  يف  تاأثرياً  الفل�صطينية  القوى  اأكرث  وفتح  حما�ص  حركتي  واأنَّ  فل�صطني، 

69
الفل�صطيني.

حيث   ،2009/5/23 يف  رو�صيا  لزيارة  حم�صاوياً  وفداً  مرزوق  اأبو  تراأ�ص  كما 

 Sergei لفروف  �صريجي  الرو�صي  اخلارجية  بوزير  احلم�صاوي  الوفد  التقى 

Lavrov “الذي اأكد على اأهمية التوا�صل مع حما�ص، واأنَّ رو�صيا جتد نف�صها حمقة 
يف قرار اإقامة عالقة معها؛ لأنها مُتثل وجهة نظر غالبية ال�صعب الفل�صطيني، ووعد 

مبمار�صة ال�صغوط على احلكومة الإ�رشائيلية لوقف خمططات ال�صتيطان ورفع 

 
70

احل�صار عن قطاع غزة”.

يقول اأبو مرزوق:

اأعتقد اأّن زيارة حما�ص ملو�صكو �صنة 2009 كانت من اأهم الزيارات التي حدثت 

هناك؛ لأنها جمعت الف�صائل الفل�صطينية من اأجل امل�صاحلة، حيث حتدث الرو�ص 

عن امل�صاحلة واأهميتها يف قوة املوقف الفل�صطيني، وعبوا عن دعمهم لل�رشاكة 

الفل�صطينية، ورف�صهم التام ملمار�صات احلكومة الإ�رشائيلية يف ملف ال�صتيطان 

الرئي�ص  اأنَّ  الرو�ص  با�صم  املتحدث  ذكر  احلديث  جملة  ومن  غزة،   وح�صار 

مقابلة اأجراها الكاتب مع مو�صى اأبو مرزوق، 2018/11/23.   
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الزيتونة  مركز  )بريوت:   2010-2006 حما�س  حركة  جتاه  الرو�شي  املوقف  عي�صى،  اأبي  و�صام   
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للدرا�صات وال�صت�صارات، 2011(، �ص 32.
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ذلك  يف  كنُت  الفل�صطينيني.  جميع  ُيثل  ل  لأنه  �صيا�صياً؛  �صعيف  عبا�ص  حممود 

اللقاء رئي�صاً لوفد الف�صائل ومتحدثاً با�صمهم، فقاطعته وقلت له: بالعك�ص ال�صيد 

الفل�صطينية،  وال�صلطة  فتح،  وحركة  التحرير،  منظمة  رئي�ص  هو  عبا�ص  حممود 

وبالتايل هو ُيعب عن الفل�صطينيني عموماً، واأنَّ هذه الدعاءات ما هي اإل افرتاءات 

اإ�رشائيلية من اأجل اإ�صعاف املوقف الفل�صطيني الر�صمي!! عندها علّق الأخ عزام 

الأحمد ممثل حركة فتح وقال: “واهلل يا اأبو مرزوق بت�صتاهل عزومة خروف على 

هذه اجلملة”، واأخب عبا�ص بهذا املوقف اأمام وزير اخلارجية الرو�صي. 

ويف 2012/11/5 التقى اأبو مرزوق بوزير اخلارجية الرو�صي �صريجي لفروف 

“حيث اأكد لفروف اأنَّ الق�صية الفل�صطينية من  يف القاهرة بناء على طلب الأخري، 

اأنَّ رو�صيا على ثقة  املهم اأن ل ُتن�صى على خلفية اأحداث الربيع العربي، واأ�صاف 

الق�صية  اأنَّ  اإىل  لفتاً  العملية،  هذه  يف  هام  دور  ممار�صة  على  قادرة  حما�ص  باأنَّ 

الفل�صطينية ل يكن حلها بدون توحيد جميع الفل�صطينيني وبدونه لن تتم الت�صوية 
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يف ال�رشق الأو�صط”.

مرزوق  اأبو  زار   )2018 اأكتوبر  الأول/  )ت�رشين  الأ�صطر  هذه  كتابة  اأثناء  ويف 

وتعزيز  الرو�صي،  اجلانب  مع  الفل�صطينية  امل�صتجدات  لبحث  الإحتادية؛  رو�صيا 

املجتمع  طبقات  على  والنفتاح  والإعالميني،  والكتاب  املفكرين  مع  حركته  عالقة 

الرو�صي، وخ�صو�صاً امل�صلمني منهم، فزار امل�صجد الكبري يف مو�صكو، ودار الإفتاء، 

اإّبان دخولها  اأنَّ رو�صيا  اأبو مرزوق  والتقى باجلاليات امل�صلمة. يف املقابل مل ينُكر 

جتاه  موقفها  بتعديل  حما�ص  حركة  طالبت  ال�صوري،  النظام  لإ�صناد  الع�صكري 

ولعلمهم  امل�صرية،  اأم  الطرح  يف  �صواء  ال�صوري  املوقف  ودعم  ال�صورية،  الق�صية 

�صنوات،  منذ  املبعرث  حلالهم  نظراً  امل�صاكل؛  يف  خباء  الفل�صطينيني  باأنَّ  امل�صبق 

الثورة  ا�صتعال  قبل  الرو�ص  حر�ص  فقد  �صورية،  يف  منهم  كبرية  اأعداد  ولتواجد 

اإيجابياً، حتى ل تنجر �صورية اإىل اأحداث الربيع  ال�صورية اأن تتبنى حما�ص موقفاً 

العربي �صنة 2011. 

http://paltimes.net :نقالً عن: موقع فل�صطني الآن، 2012/11/5، انظر  
71
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3. عالقة حما�س مع االحتاد االأوروبي:

القوة ال�صعبية التي حظيت بها حركة حما�ص اإّبان فوزها بالنتخابات الت�رشيعية 

مع  التعامل  طريقة  يف  ح�صاباته  ُيعيد  اأن  الأوروبي  الحتاد  دفعت   2006 �صنة 

القرتاع  �صناديق  عنها  عّبت  والتي  الفل�صطيني،  ال�صارع  يف  ال�صاحقة  الأغلبية 

املواجهة �صّد حركة  الأوروبي قد �رشع �صيف  ب�صفافية مطلقة، فقد كان الحتاد 

حما�ص منذ اأحداث 2001/9/11، حيث طالب الحتاد الأوروبي ال�صلطة الفل�صطينية 

ب�رشورة العمل على جتفيف منابع احلركات “الإرهابية” التابعة حلركة حما�ص، 

الذي  “الإرهاب”  مظلّة  حتت  يندرج  الق�صام  كتائب  به  تقوم  ما  اأنَّ  اعتبار  على 

الأمريكية ودولة  املتحدة  الوليات  ا�صتطاعت  اأن  القانونية. وبعد  املحاكمة  ُيوجب 

اجلناح  الأخري  اأدرج  الأوروبي،  الحتاد  على  ال�صغط  ال�صهيوين  الحتالل 

وذلك  “الإرهابية”،  املنظمات  �صمن  ال�صيا�صي  املكتب  دون  حلما�ص   الع�صكري 

يف 2001/12/27.

وبعد اأن نفذت حركة حما�ص اأكرث من عملية داخل الأرا�صي املحتلة �صنة 1948 

�صّد الحتالل ال�صهيوين، اأدرج الحتاد الأوروبي حركة حما�ص ب�صقيها ال�صيا�صي 

“الإرهاب”، ودان عملياتهم الع�صكرية، وو�صف منفذيها  والع�صكري على لئحة 

72
باأعداء ال�صالم، وذلك يف كانون الأول/ دي�صمب 2003.

اإل  الأوروبي جتاه حركة حما�ص  املو�صوعي لالحتاد  املوقف غري  بالرغم من 

اأنَّ الأخرية مل تتجاهل اأي جهة ات�صال تاأتي عن طريقها، فحما�ص ت�صعى لأن يقف 

يقول  ال�صدد  هذا  ويف  ال�صهيوين،  املغت�صب  �صّد  الفل�صطيني  احلق  مع  اجلميع 

لـ“الإرهاب”،  الداعمة  املنظمات  اأن و�صعت احلركة على قائمة  “منذ  اأبو مرزوق: 

اأكادييني  خالل  من  جُترى  الأوروبي  الحتاد  دول  اأغلب  مع  والت�صالت 

املنطقة  يف  االإ�شالمية  احلركات  جتاه  االأوروبي  االحتاد  �شيا�شة  الزعنون،  حممد  �صليم  انظر:   
72

اأطروحات  �صل�صلة   ،2007-2001 )حما�س(  االإ�شالمية  املقاومة  حركة  حالة  درا�شة  العربية: 

الدكتوراه 98 )بريوت: مركز درا�صات الوحدة العربية، 2011(، �ص 151.
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وديبلوما�صيني متقاعدين ومراكز درا�صات وم�صت�صارين قريبني من مراكز �صنع 

القرار، امل�صكلة اأنَّ و�صع اأّي ا�صم على القائمة اأمر ل �صعوبة فيه، ورفعه م�صكلة 

 
73

كبرية”.

لوك�صمبورغ  الأوروبية يف  املحكمة  اأ�صدرت  فقد  الت�صنيف طويالً  مل يدم هذا 

“الإرهاب”،  باإلغاء الأ�صباب الإجرائية التي ت�صع حركة حما�ص على قائمة  قراراً 

غري اأنها اأبقت امللف على حاله؛ حتى ُينظر يف ال�صتئناف، ويف نتائج التدابري امللغاة، 

الحتواء  مرحلة  احلم�صاوية  الأوروبية  العالقة  دخلت   2004 �صنة  بداية  ومع 

وحماولة “الرتوي�ص” بدلً من املواجهة والت�صديد. 

وقد اأكد اأبو مرزوق يف غري و�صيلة اإعالمية اأنَّ حما�ص لديها ات�صالت مع معظم 

الدول الأوروبية، وقد تلقت حركته دعوات عدة من اأجل زيارة هذه الدول، وو�ّصح 

واإقناعها  احلركة،  موقف  على  احلقيقي  الطالع  هو  الت�صالت  هذه  هدف  اأنَّ 

بالعرتاف بـ“اإ�رشائيل” والتفاقات املوقعة معها ووقف العنف.

خمتلفة  حمطات  يف  ترتنح  وحما�ص  الأوروبي  الحتاد  بني  العالقات  بقيت 

الدولية،  الأطراف  من  العديد  اأحرجت  التي   2006 انتخابات  نتائج  جاءت  حتى 

الحتاد  يكن  ومل  لـ“الإرهاب”،  عنواناً  حما�ص  من  اتخذ  قد  عدداً  اأنَّ  خ�صو�صاً 

حما�ص.  نحو  اإيجابية  خطوات  اتخذ  اأنه  غري  الدول،  هذه  عن  مناأى  يف  الأوروبي 

متانع  ل  اأوروبية  دولً  هناك  اأنَّ  وقنواتها،  ات�صالتها  عب  “اإ�رشائيل”  وتعلم 

�صيا�صية  مب�صتويات  احلركة  مع  تتعامل  واأخرى  العالقات،  هذه  عن  احلديث  يف 

ر�صمية، وب�صكل دائم، ولي�ص جمرد ات�صالت، وتبدو حما�ص من جهتها حري�صة 

على تطوير هذه العالقات الأوروبية، وهناك جهد �صيا�صي من احلركة يف الوقت 

 
74

الراهن، لرفع ا�صم احلركة عن لئحة “الإرهاب” الأوروبية.

مقابلة اأجراها الكاتب مع مو�صى اأبو مرزوق، 2018/11/23.  
73

لندن، اجلديد،  العربي  �صحيفة  اأوروبا،  يف  حما�ص  ح�صور  من  اإ�رشائيل  قلق  عامر،  اأبو  عدنان   
74 

كانون الأول/ دي�صمب 2016.
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4. ال�شني والهند:

عالقة  ت�صهد  اإذ  باملتنامية،  وال�صني  بالهند  حركته  عالقة  مرزوق  اأبو  ي�صف   

حما�ص بالهند ن�صاطاً متميزاً على م�صتوى الأحزاب ال�صيا�صية، والكتل البملانية، 

احلاكم  احلزب  اأنَّ  العلم  مع  الوزارية،  املجال�ص  وكذلك  العتبارية،  وال�صخ�صيات 

هناك �صديد التطرف يف دعم “اإ�رشائيل”.

الأخرية  لبّت  وقد  لزيارتها،  عدة  مراٍت  حما�ص  حركة  دعت  فقد  ال�صني،  اأما 

الزيارة  توقيت  عن  ُتعلن  اأن  دون  مرزوق،  اأبو  يقول  كما  جميعها  الدعوات 

عليها  ُينَب  ومل  العام،  اإطارها  من  تخرج  مل  العالقة  اأنَّ  الوا�صح  لكنَّ  وتفا�صيلها، 

خطوات عملية. 






