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اأوًل: قرار النتخابات:

امل�صالح  تقدير  منطلقة من  االنتخابات  “ت�صارك حما�ش يف 
اجلدية  امل�صاهمة  على  وحري�صة  الفل�صطيني  لل�صعب  العليا 
يف ترتيب البيت الفل�صطيني واإيجاد نظام �صيا�صي قائم على 

التعددية ال�صيا�صية”
                               )اأ. اإ�صماعيل هنية(

�صنة  الت�رشيعية  النتخابات  يف  امل�صاركة  عدم  حما�ص  حركة  قررت  عندما 

 كان اأبو مرزوق معتقالً لدى ال�صلطات الأمريكية، وبالتايل مل يكن ُمطلعاً 
1
،1996

اأو�صلو  مقاطعة  لقرار  احلركة  دفعت  التي  وتفا�صيلها  الأحداث  جمريات  على 

واإفرازاتها املختلفة، غري اأّنه امتلك راأياً يف حينه خمتلفاً عن قرار احلركة، وهذا ما 

اأو�صحه عندما قال: 

كان تعامل احلركة مع اتفاقية اأو�صلو تعامالً �صفرياً، اأي رف�ص كل املوؤ�ص�صات 

حمط  الت�رشيعية  النتخابات  اأ�صبحت  وعندما  عنها،  �صتنتج  التي  والإجراءات 

فيها  حتدثُت  �صحفية  مقابلة  معي  امل�صلمة،  فل�صطني  اأجرت  الأخبار،  تداول 

مقاطعتها،  اأو  رف�صها  ولي�ص  النتخابات،  دخول  اإىل  اأميل  اإين  وقلُت  بو�صوح، 

حينها،  ال�صجن  يف  كنُت  جدي،  ب�صكل  الطرح  يكون  اأن  قبل  �صخ�صياً  راأياً  وكان 

الت�رشيعية  النتخابات  مقاطعة  على  فيه  اأكدت   1996/1/1 يف  ر�صمياً  بياناً  حما�ص  حركة  اأ�صدرت   
1

ب�صكل كامل؛ وعللت ذلك باأ�صباب �صيا�صية لها عالقة باتفاقية اأو�صلو واإفرازاتها املختلفة، وا�صتنكرت 

ال�صعب  �صفوف  بني  املغر�صة  الإ�صاعات  يد�صون  الذين  وعمالئه  ال�صهيوين  الحتالل  تدخالت 

بالدخول  اأحداً  ُتكلف  مل  احلركة  اأن  على  واأكدت  امليامني.  وقادتها  احلركة  اأع�صاء  جتاه  الفل�صطيني 

يف النتخابات متثيالً عنها ب�صكل غري مبا�رش، واأن اإعالن بع�ص الأفراد للم�صاركة يف النتخابات هو 

موقٌف �صخ�صٌي ل ُيعب عن احلركة ودوائرها املختلفة. انظر: بيان �صحفي حول انتخابات احلكم 

الذاتي ل�صنة 1996م، موقع حركة املقاومة الإ�صالمية )حما�ص(، 1996/1/1، يف:

http://hamas.ps/ar/post/678/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-1-%D9%8A%
 D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1-1996
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وكان ال�صوؤال يف �صمن التوقعات النظرية، وملا �صار الأمر واقعاً عملياً، واأ�صبحت 

بالنتخابات  للم�صاركة  تتقدم  والنقابية،  واحلزبية  ال�صعبية  املختلفة،  اجلهات 

2
َتعزز راأيي بامل�صاركة.

العملي،  العبث  اأو  الفكري،  الرتف  اإطار  يف  مرزوق  اأبو  راأي  يكن  مل  بالتاأكيد 

واإمنا كان ينبع من روؤية ا�صرتاتيجية تن�صجم مع الواقع اجلديد، وتتجدد يف اإطار 

يف  �ُصئل  عندما  عنه  اأجاب  ما  وهذا  العادلة،  وق�صيته  الفل�صطيني  ال�صعب  م�صلحة 

حينه عن �صكل العمل واآلياته بعد اأو�صلو فقال: 

ل تنه�ص الأمم بت�صخيم الزعيم ومتجيده، ول بعن�رش اأو بعنا�رش متميزة، 

ول بوفرة مال، ولكنها تنه�ص حينما تتكامل كل عنا�رشها ومكوناتها وت�صتنه�ص 

كل ما هو اإيجابي وتتعاون على جتاوز كل ما هو �صلبي. ويف مرحلة النتفا�صة 

تعرف ال�صعب الفل�صطيني على اأبناء احلركة وتفاعل مع نداءاتها وبياناتها ومع 

حركتها، وتلك مرحلة لها طبيعتها وظروفها وعالقاتها، وقد اختلف الأمر الآن، 

امل�صكلة  تفجر  منذ  قبل،  من  املنطقة  على  متر  مل  جديدة  مرحلة  ن�صهد  اإننا  حيث 

الفل�صطينية، ونحتاج اإىل �صيا�صات جديدة، واآليات عمل خمتلفة، اأما الوقوف عند 

�صيا�صات مرحلة النتفا�صة فمعناه اجلمود وال�صمور ثم خ�صارة اجلميع.

اجلي�ص  كما�صة  فكي  بني  �صتقع  حما�ص  باأنَّ  املراقبني  بع�ص  قول  واأما 

ال�صلطة  مع  احلركة  عالقة  اأنَّ  اأت�صور  ل  فاأنا  الفل�صطينية  وال�صلطة  الإ�رشائيلي 

ال�صلطة و“اإ�رشائيل” يف جانب  اأنَّ  اأت�صور  هي عالقة ت�صادمية بال�رشورة، ول 

هكذا،  هو  الأمر  اأنَّ  املراحل  بع�ص  يف  للناظر  بدا  واإن  الآخر،  اجلانب  يف  واحلركة 

مل�صكالته  تناوله  يف  التح�رش  مبدى  مرهون  الفل�صطيني  ال�صعب  فم�صتقبل 

ال�صلطة  مع  احلركة  وعالقة  ال�صيا�صية،  لقراراته  �صياغته  وطريقة  وق�صاياه، 

يجب اأن تكون اإما معار�صة موازية تعر�ص براجمها على ال�صعب لختيار الأن�صب 

التحرر ولي�ص  ال�صلطة يف جمتمع مدين متح�رش يف مرحلة  �صمن مفهوم تداول 

�صيغة  �صمن  حتالفية  عالقة  اأو  الأخرى،  والنظم  الدول  كما  ال�صتقالل  مرحلة 

ير�صاها الطرفان وهذه �صعبة يف هذه املرحلة، اأو تكاملية، فلكٍل دوره يف خدمة 

اأكتوبر   الأول/  اأبو مرزوق، ت�رشين  الدكتور مو�صى  الفل�صطيني مع  التاأريخ والتوثيق  مقابلة مركز   
2

2012. )بت�رشف(
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املرحلة  الأف�صل يف  ال�صعب والق�صية، وذلك ح�صب موقعه وبرناجمه، وهذا هو 

اأو انقالبية، وهذا معناه—اإن ح�صل ل  احلالية، لكنها بالتاأكيد لي�صت ت�صادمية 

واإمكاناته،  ال�صعب  ملقدرات  و�صياع  اجلهود،  وهدر  الطاقات،  اهلل—قتل  �صمح 

وهذا ل يعني على الإطالق عند �صياغة هذه العالقة اأن ل تقع اأخطاء وجتاوزات 

اأّن  ذلك  الأقوى،  الطرف  من  عادة  تاأتي  التجاوزات  تلك  كانت  واإن  الطرفني،  من 

القوة تغيب العقل اأحياناً اأو تقوده يف اأحيان اأخرى اإىل م�صاحات �صعبة ل ي�صتطيع 

لنواجه  التي جتمعنا  للعالقة  العام  اأحتدث هنا عن اخلط  اخلروج منها، ولكنني 

3
اأعداءنا مغت�صبي اأر�صنا.

الفل�صطينية،  الأرا�صي  اإىل  الفل�صطينية  ال�صلطة  جميء  عقب  احلديث  هذا  كان 

بعد  وخ�صو�صاً  مرزوق،  اأبو  به  يتمتع  الذي  ال�صرتاتيجي  الفكر  يعك�ص  مما 

الفل�صطينية.  الق�صية  على  وخطورته  الفل�صطيني  النق�صام  كوارث  �صاهدنا  اأن 

باحلوار  فاآمن  العامة،  الختالفات  على  املرحلة  �رشوريات  مرزوق  اأبو  غلّب  لقد 

بذلك  اآمن  اجلماعية،  وامل�صوؤولية  الأدوار،  وتكامل  الفاعلة،  وامل�صاركة  الإيجابي، 

املختلفة.  وقيادتها  حركته  كوادر  على  الفل�صطينية  ال�صلطة  تغول  من  الرغم  على 

وهذا ما اأكد عليه عندما �ُصئل عن الأ�صباب التي اأدت اإىل انفجار الأو�صاع، وعودة 

حما�ص للعمليات ال�صت�صهادية بالرغم من اللقاءات الثنائية التي حدثت بني حما�ص 

اإىل اتفاق غري ر�صمي يق�صي بتعليق حما�ص  اأف�صت  1996، والتي  وال�صلطة �صنة 

التفاقية،  يف  كما  انت�صارها  تو�صيع  من  ال�صلطة  لتتمكن  ال�صت�صهادية؛  لعملياتها 

فاأجاب:

البناء،  واحلوار  الإيجابي  التفاعل  خالل  من  تر�صم  العالقة  طبيعة  كانت  اإذا 

املتبادل وترك  الفل�صطيني، و�صياجها الحرتام  ال�صعب  ومناط ذلك كله م�صالح 

فكر ال�صتئ�صال، لبناء قناعات م�صرتكة بني خمتلف مكونات ال�صعب الفل�صطيني، 

ولي�ص الأمر مق�صوراً على حما�ص اأو ال�صلطة، فما زالت هناك م�صاحة كبرية من 

ملطالب  نتيجة  يكون  فقد  الأو�صاع  تفجر  واأما  ر�صوخاً،  اأكرث  ل�صيغة  التو�صل 

“اإ�رشائيل” من ال�صلطة باأن تكون “مقاول من الباطن” يحمي اأمنها بدون اعتبار 

حوار الدكتور اأحمد يو�صف مع الدكتور مو�صى اأبو مرزوق من �صجنه يف نيويورك، جملة فل�شطني   
3

امل�شلمة، بريوت، اأيار/ مايو 1996، �ص 14، بت�رشف. 
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اأخذت  حيث  اأو�صلو؛  اتفاقية  مثالب  من  واحدة  النقطة  وهذه  الفل�صطيني،  لالأمن 

التفاقية يف العتبار اجلانب الأمني لـ“اإ�رشائيل” ومل تتعر�ص لأمن الفل�صطينيني، 

وال�صعب الفل�صطيني هو �صحية العدوان والحتالل، وقرارات املجتمع الدويل خري 

دليل على ذلك؛ حيث ما زال الآلف من اأبنائه يف ال�صجون والع�رشات مطاردين، 

امل�صتوطنات  حلماية  “اإ�رشائيل”  �صقتها  التي  الطرق  اأنَّ  كما  م�رشدين.  واملاليني 

على  الأمر  يقت�رش  ومل  الفل�صطيني.  لل�صعب  والأمان  الأمن  فاأين  الأر�ص،  تبتلع 

ذلك بل ما زالت فرق املوت تعمل تقتيالً يف اأبناء ال�صعب الفل�صطيني، كان اآخرها 

قبل تفجر الأو�صاع؛ ا�صت�صهاد املهند�ص يحيى عيا�ص  رحمه اهلل، وكان اأن تغريت 

اجتاهات البو�صلة وعادت الكتائب لرتد على مقتل اأحد اأبنائها العظام، ولعل لغة 

ُير�صي  ل  الفل�صطيني  والتفاق  الغا�صب،  ال�صهيوين  الكيان  ُتنا�صب  ل  احلوار 

 
4

غرور املحتل.

التاريخية  والعوامل  الفل�صطينية،  ال�صلطة  تركيبة  جيداً  يعي  مرزوق  اأبو  كان 

والوظيفية التي جاءت يف �صياقها، كان ُيدرك اأنَّ حركة فتح لن تت�صارك مع الآخرين 

يف بلورة برنامج وطني يحقق اأهداف ال�صعب الفل�صطيني وتطلعاته النبيلة، اإل اأنه 

مل يحد عن فكرته التي ُتعزز من وحدة ال�صف الفل�صطيني يف مواجهة الحتالل، 

يف  الفل�صطينية  ال�صلطة  ماآرب  عن  حينه  يف  �ُصئل  عندما  بتو�صيحه  قام  ما  وهذا 

ت�صيي�ص حركة حما�ص من خالل قبول فكرة حزب اخلال�ص ال�صيا�صي وانطالقه 

يف اآذار/ مار�ص 1996، وعندما ف�صلت قامت ب�رشب التوجهات ال�صيا�صية، واعتقال 

اأفراد احلزب وقيادته ال�صيا�صية، فقال:

نتج  مما  وكوادرها،  فتح  قيادات  من  هم  العائدين  معظم  اأنَّ  ُتالحظ  لعلك 

املجل�ص  ُي�صمى  ملا  الأخرية  النتخابات  ولعل  فتح،  ل�صالح  ال�صلطة  احتكار  عنه 

اإىل  تتحول  مل  التي  فتح  اإىل  ينتمون  الأع�صاء  فاأغلبية  ذلك،  تو�صح  الت�رشيعي 

اأجندة خفية  اأو بدون  املطلوب من حما�ص جاداً  الطرح  حزب �صيا�صي، ولو كان 

حلر�صت فتح على التحول اإىل حزب �صيا�صي قبل حما�ص، لكن فتح ذاتها متخوفة 

من املرحلة القادمة، لأنَّ الفل�صطينيني ما يزالون يف مرحلة حترر وطني. وبالتايل 

املرجع نف�صه، �ص 5.  
4
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الإ�رشائيليون  اأما  امل�صري،  وتقرير  بالعدالة  وُيطالبون  حقوقهم،  عن  يتحدثون 

فيتحدثون عن الأمن والنظام. وامل�صاألة عندي لي�صت م�صميات اأو هياكل جديدة، 

البداية م�صاألة �رشورية ولكنه مل  خ�صو�صاً يف هذه املرحلة؛ لأنَّ احلزب كان يف 

حلماً،  �صيبقى  الفل�صطيني  احللم  اأنَّ  ات�صح  القاهرة/طابا  اتفاقية  وبعد  ين�صاأ، 

وقد  بالك  فما  اأو�صلو،  اتفاقية  من  اأ�صواأ  التفاقية  فهذه  كذلك،  يبقى  اأن  ونخ�صى 

اأحلقت باتفاقية اخلليل. 

ثم  طرفان،  يتحاور  اأن  ُيعقل  فكيف  لنا،  موؤذية  ق�صية  فهي  العتقالت  واأما 

بعد �صاعات ُيقرر اأحد الأطراف ا�صتعمال الع�صا بعد احلوار، فامل�صاألة اإذن مل تعد 

للراأي املخالف. واملعروف  يعقبه عقاٌب  اأ�صبحت حواراً  م�صاألة حوار جمرد، بل 

والفنون  الثقافة  يف  عجزاً  �صجلت  واحلرية  الأمن  بني  خلطت  التي  املجتمعات  اأنَّ 

والآداب والقت�صاد، وتراجعاً يف بنية املجتمع، وتخلفاً يف تنمية الطاقات وتفجرها، 

 
5

وت�صدراً لالأمر الأكرث نفاقاً والأقل ثقافة.

مل تكن اأفكار اأبو مرزوق يف الت�صعينيات تنبع من حالة ال�صعيف بل كانت اأفكاراً 

�صيا�صية نا�صجة. فبعد اندلع النتفا�صة الفل�صطينية الثانية �صنة 2000، �صهدت 

الحتالل  مع  املفتوحة  املواجهة  �صعيد  على  كثرية  تغريات  الفل�صطينية  ال�صاحة 

ال�صهيوين؛ فقد قويت حركة حما�ص ب�صكٍل اأكب مما كانت عليه، وملع جنمها بعد 

�صل�صلة من العمليات الع�صكرية التي نفذتها �صّد الحتالل ال�صهيوين، والتحمت 

مع القوى الوطنية والفل�صطينية ب�صكل لفت انتباه اجلميع. وبعد ا�صت�صهاد رئي�ص 

امل�صهد  اأخذ  يا�صني  اأحمد  ال�صيخ  حما�ص  وزعيم  عمار  اأبو  الفل�صطينية  ال�صلطة 

خرى، اإذ داأبت قيادة ال�صلطة للتحاور مع حركة 
ُ
الفل�صطيني منحًى اآخر، واأولويات اأ

حما�ص لإجناز هدنة طويلة الأمد مع الحتالل ال�صهيوين، من اأجل ترتيب البيت 

الفل�صطيني، واإجناز النتخابات الرئا�صية والت�رشيعية.

وعن هذه احلوارات قال اأبو مرزوق:

الو�صول  اأجل  من  مكثفة  واجتماعات  كثرية،  حوارات  املرحلة  تلك  �صهدت 

ال�صلطة  ُيثل  قريع  عالء  اأبو  كان  الأحيان  بع�ص  يف  معينة،  توافقية  �صيغة   اإىل 

املرجع نف�صه.  
5
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وحركة فتح، واأحياناً كان اأبو الأديب يتقدم لذلك، ويف اأحيان اأخرى كان زكريا الأغا 

يرتاأ�ص الوفد املحاور، لكن اأغلب اللقاءات كانت مع اأبو عالء قريع، وكانت املخابرات 

الأ�صا�صي  الهدف  كان  اعتقادي  ويف  احلوارات،  لهذه  املبا�رشة  احلا�صنة  امل�رشية 

العمليات ال�صت�صهادية،  من تلك احلوارات هو حتييد عمليات املقاومة خ�صو�صاً 

والعرتاف مبنظمة التحرير، وامل�صاركة يف النتخابات القادمة لل�صلطة الفل�صطينية.

اأما ما يتعلق باملنظمة فقد  العمليات ال�صت�صهادية ب�صكل قاطع،  رف�صنا وقف 

مّت  حتى  املحددة؛  وال�صرتاطات  والو�صوح،  بالتفاهم  متيز  اإيجابياً،  حواراً  �صار 

لإعادة  وطنية  هيئة  ت�صكيل  اأ�صا�ص  على   2005 �صنة  فيها  الدخول  على  التوقيع 

جتديد منظمة التحرير، واإجراء انتخابات للمجل�ص الوطني الفل�صطيني، وبالن�صبة 

اإىل موؤ�ص�صات ال�صلطة الفل�صطينية فقد وافقنا على الدخول يف النتخابات التي جرت 

�صنة 2006 بعد �صغوط وحوارات كثرية.

نعم كان هناك �صغوٌط كبرية من داخل �صفوف احلركة، جزء كبري من قيادات 

ال�صلطة وموؤ�ص�صاتها  ُت�صارك يف  اأن  الذي ل يريد  احلركة كان ي�صغط على اجلزء 

املختلفة، كان مقتنعاً ب�رشورة دخول النتخابات، ومن جهة اأخرى كانت الوليات 

النظام  يف  نا�صئة  كمنظمة  لدجمها  النتخابات؛  يف  حما�ص  ُتقحم  اأن  تريد  املتحدة 

النظام  يف  حما�ص  لدخول  متحم�صون  امل�رشيون  وكان  الفل�صطيني،  ال�صيا�صي 

ال�صيا�صي الفل�صطيني، وكان اأبو مازن والفريق الذي يتعاون معه متلهفني لو�صع 

حركة حما�ص حتت عباءة املجل�ص الت�رشيعي كاأقلية يكن من خاللها تقييد قرارات 

�صّد  الع�صكرية  العمليات  ل�صيا�صة  الراف�صة  الأغلبية  خالل  من  و�صلوكها  احلركة 

الحتالل، وكان عدد من الدول العربية ي�صعى لذلك اأي�صاً.

الدخول يف النتخابات، كنُت مت�صجعاً؛ لأنَّ النتخابات  بالتاأكيد كنُت مع قرار 

تعبري يعك�ص ر�صى ال�صعب عن خياراتك وممار�صاتك، وهي ت�صمل كل ال�رشعيات 

الأخرى كاملقاومة، لكننا اأي�صاً نتحدث عن فرتة التحرير، فهي اأقوى �رشعية تقريباً 

واأهمها.

عديدة،  اأ�صهراً  الت�رشيعية  النتخابات  يف  للدخول  حما�ص  قرار  ا�صتغرق  لقد 

فاحلركة تتميز باأجهزة �صورية عميقة، ومناطق جغرافية متعددة؛ لذلك اأخذ وقتاً 
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حتى  اخلارج،  اأم  الداخل  يف  �صواء  احلركة  اأع�صاء  كل  ال�صورى  بلغت  فقد  كبرياً، 

و�صلت اإىل احللقة، واخللية، كان هناك م�صاورة وا�صعة يف هذا القرار امل�صريي يف 

 
6
تاريخ احلركة، ولول هذه امل�صاورات لتاأثرت احلركة كثرياً.

2006 ك�صف اأبو مرزوق   ويف اإطار موافقة حركة حما�ص للدخول يف انتخابات 

الذي  التقييم  اأنَّ  واأو�صح  املرحلة،  تلك  يف  بحركته  حتيق  كانت  التي  الأجواء   عن 

اأجرته احلركة اآنذاك كان يوؤكد اأنَّ املقاومة تتعر�ص ملوؤامرة كبرية، واأنَّ خمططاً كان 

ُيحاك يف الغرف املغلقة من اأجل �رشعنة قوانني ُيقرها املجل�ص الت�رشيعي �صّد املقاومة 

واأ�صلحتها واأفرادها، وبالتايل تتحول املقاومة اإىل “منبوذ فل�صطيني” ولي�ص مكوناً 

اأ�صا�صياً، وج�صماً قوياً يف مواجهة الحتالل. وعليه فقد تبلور تفكرٌي جدٌى يق�صي 

قانون  ُت�صكل ممانعة لأي  الت�رشيعي،  املجل�ص  ن�صبة يف  اأن تكون هناك  ب�رشورة 

ُيجرم اأحداً يف العمل الوطني، ول ُيكن لأحد اأن يتلك الأغلبية، والوزن املطلوب 

وهذا  النتخابات،  يف  الدخول  عليها  يفر�ص  مما  حما�ص،  حركة  اإل  ذلك   لتحقيق 

بال �صّك ينح ح�صانة للبع�ص من تغول ال�صلطة، وتفردها يف القرار الفل�صطيني. 

اأنَّ  وخ�صو�صاً  �صاملة،  اإ�صالح  عملية  نحو  ي�صغط  كله  ال�صعب  كان  لذلك 

غزة،  وقطاع  الغربية  ال�صفة  يف  احلياة  مناحي  معظم  اإىل  و�صل  ب�صموله  الف�صاد 

فكان ال�صغط على حما�ص من جهات عدة، اأهمها بع�ص رموز احلركة التي كانت 

وقعت  التي  الف�صاد  حالة  من  للتخل�ص  النتخابات؛  يف  الدخول  ب�رشورة  ُتو�صي 

عن  تر�صى  ل  مقاومة  اإىل  ممزقاً  اأ�صبح  الو�صع  اأنَّ  الثانية  والق�صية  ال�صلطة،  يف 

ال�صلطة، و�صلطة ل تر�صى باملقاومة. لذلك كان ل بّد من حالة تتكامل فيها الأدوار، 

ت�صمن حالة من العتدال داخل اأروقة ال�صلطة وموؤ�ص�صاتها ذات ال�صلة املبا�رشة 

يف �صنع القرار الفل�صطيني. وبناًء على ما �صبق فكرت حما�ص يف امل�صاركة اجلادة 

بالعملية النتخابية كو�صيلة حتفظ من خاللها ال�صف الفل�صطيني من النق�صام. يف 

املقابل كانت رغبة ال�صلطة نف�صها اأن تاأخذ امل�رشوعية من كل ال�صعب الفل�صطيني، 

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

اأكتوبر 2012. )بت�رشف(
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واأن ل ُيقاطعها اأحد، وخ�صو�صاً حما�ص؛ لأنَّ قرار حما�ص باملقاطعة يدفع اجلميع 

نحوها، واإذا �صاركت �صارك اجلميع اإىل حّد كبري، لذلك كانت ال�صلطة حري�صة جداً 

م�صاركة  على  اأي�صاً  حري�صاً  العربي  الو�صط  وكان  حما�ص،  حركة  م�صاركة  على 

باأي  تتمتع  ل  اأنها  غري  جانبها،  اإىل  تقف  العربية  ال�صعوب  واأنَّ  �صيّما  ل  حما�ص، 

�رشعية دولية، لذلك �صعت بع�ص الأنظمة العربية للتعامل مع حما�ص عب البوابة 

الر�صمية التي تتمثل يف ال�صلطة الوطنية ومفاتيحها الرئي�صية. 

دخول  يف  قوية  رغبٌة  الإ�رشائيلية  للحكومة  كان  اأنه  مرزوق،  اأبو  وي�صيف 

حما�ص يف ال�صلطة الوطنية، فقد فكروا كثرياً يف كيفية التخل�ص من حما�ص، وال�صلطة 

و�صيلة  من  هناك  ولي�ص  وتطبيعها،  تطويعها  من  مُتكنهم  التي  الو�صيلة  مُتثل 

من  بّد  ل  لها،  والتنظري  املقاومة  غري  اآخر  �صيئاً  حما�ص  قيادات  تتذوق  اأن  �صوى 

ال�صلطة،  الكالم، ويندجمون يف  من هذا  اأنهم �صيتغريوا، وبالتايل �صين�صون كثرياً 

الوزراء واملدراء وغريهم ممن  ال�صخية على  الكرا�صي والرواتب  ويذوقوا حالوة 

الق�صية  بهذه  اأم�صكت  اإذا  حما�ص  اأنَّ  الإ�رشائيلي  ظنَّ  لقد  وال�صلطة.  النفوذ  ُيحب 

اأو على حركة حما�ص التي  الفل�صطينية  ال�صلطة  اأن يفر�ص �رشوطه على  ي�صتطيع 

اإذا تغري و�صعها  اإل  اإيقاف مقاومتها،  اأحد  تتعاظم قوتها يف كل يوم ول ي�صتطيع 

املادي واملعنوي واأتيح لها الولوج يف اأروقة ال�صلطة ودهاليزها، اأما الوليات املتحدة 

يف  ودجمهم  لهم،  احتواًء  القائمة؛  الأنظمة  يف  الإ�صالميني  لدمج  مندفعة  كانت  فقد 

احلياة العملية.

وعليه، كما يو�صح اأبو مرزوق: 

، و�صغٌط كبرٌي حول املوافقة على النتخابات، اأعتقد  فقد اأ�صبح هناك حراٌك قويٌّ

اأنَّ الدولة الوحيدة التي كانت �صّد دخولنا يف النتخابات هي اإيران، الأمر الذي ولّد 

اإيران �صمحت حلزب اهلل بالدخول يف  اأنَّ  جدالً كبرياً، واأ�صئلة كثرية، وخ�صو�صاً 

يف  احلزب  تدعمون  ملاذا  حمدداً،  و�صوؤالً  وا�صحاً،  نقا�صاً  كان  اللبنانية.  احلكومة 

باأح�صن  لي�صت  اللبنانية  احلكومة  واأنَّ  �صيّما  ل  قرارنا،  على  وتعرت�صون  قراره 

هل  الفرن�صية.  والتدخالت  الأمريكية  الهيمنة  جهة  من  الفل�صطينية  احلكومة  من 

تدفعون بالفعالية الكبرية والتن�صيق الوا�صع فقط مع حزب اهلل من اأجل احل�صول 
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على ح�صة اأكب، ومن اأجل اقت�صام الكعكة يف هذا املجال؟ ملاذا متار�صون ال�صغط 

اأجوبة خمتلفة، لكنها  ُن�صارك يف النتخابات؟ يف احلقيقة تلقينا  األ  اأجل  الكبري من 

لكننا دخلنا  الإيرانية،  الرغبة  النتخابات على غري  لنا، وبالتايل دخلنا  غري مقنعة 

فهو  الداخلي  ال�صغط  وخ�صو�صاً  ال�صغوط  كل  من  بالرغم  عارمة  ذاتية  برغبة 

نفوٌذ  لهم  اأن يكون  اأرادوا  اأيدوا قرارنا؛ لأنهم  اأي�صاً  الأهم والأبرز. وال�صوريون 

اإرادة  ال�صكل،  بهذا  النتخابات  دخلنا  اأننا  املهم  الفل�صطيني.  املو�صوع  يف  وتاأثرٌي 

املنطقة ودولها مع دخول حما�ص يف النتخابات؛ لعتبارات خمتلفة، وبالتايل وافقنا 

على الدخول لكن لي�ص حتت عباءة اأو�صلو، بل ببناجمنا امل�صتقل.

دخول  على  اعرت�صوا  الذين  الإخوة  راأي  قيمة  من  ُنقلل  األ  علينا  يجب  لكن 

احلركة يف النتخابات؛ لأنَّ رف�صهم كان مبراً باأ�صباب منطقية اإىل حّد كبري اأي�صاً. 

�صتحكم  اأو�صلو، وحتماً  اأنَّ احلركة �صتدخل حتت قوانني  فقد كانت خ�صيتهم من 

بقوانني اأو�صلو، وحتماً �صيبقى كل ما يتعلق باأو�صلو قيد اللتزام والتنفيذ، �صواء 

كانت احلركة يف الأغلبية اأم الأقلية. ونحن ل ُيكن اأن نقبل باأو�صلو، ل �صيّما واأنَّ 

اأن يتحرر  اإىل  الفل�صطيني يعي�ص حتت نار الحتالل ال�صهيوين، وي�صعى  ال�صعب 

اأقرب وقت ممكن، والنتخابات واإجراوؤها حتت �صلطة الحتالل هي عني  منه يف 

العبث؛ لأنها بال �صيادة، فالعدو ي�صتطيع اأن يعرف املنطقة التي ُتوؤثر عليه �صلباً، 

اأمام تقدم الفل�صطيني وقادته املنتخبني، وذلك من خالل  وبالتايل يقف �صداً منيعاً 

العتقال اأو احلجز اأو باأي �صورة تعك�ص قوته وم�صاحله املن�صودة. 

املوؤ�ص�صي  العمل  ُييز  ما  وهذا  هام�صية،  لي�صت  الأخرى،  النظر  وجهة  بالتايل 

وعليه  وتفهم،  با�صتيعاب  راأيه  يقول  اأن  عليه  الراأي  ف�صاحب  قيمته،  من  وُيعلي 

الأطراف  دوافع  كانت  اإذا  وخ�صو�صاً  ودوافعه،  الآخر  الراأي  يتفهم  اأن  املقابل  يف 

كلها امل�صلحة، والبنامج، وامل�رشوع، والوطن، وقبل كل ذلك اإر�صاء رّب العاملني، 

وعليه فاإننا ل ُن�صككك يف نوايا الآخرين بل نحرتمها؛ لأنه قد ياأتي اليوم وتنعك�ص 

فيه النوايا كما ح�صل يف �صنة 1996 عندما كان اجلميع �صّد النتخابات، ثم تغري 

الراأي باجتاه امل�صاركة فيها بعد ع�رش �صنوات.
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يف ظّل ما تقدم من معطيات و�صغوطات قررت حركة حما�ص قبول دخول يف 

النتخابات باأق�صى قوة ممكنة، بهدف حت�صيل اأقوى معار�صة ت�صتطيع اأن تقف 

ناأخذ  اأن  نتوقع  مل  فنحن  يجرمها،  اأو  املقاومة  ي�صتاأ�صل  اأن  يريد  قرار  اأّي  اأمام 

الفل�صطيني،  البملان  داخل  موؤثرة  كتلة  عن  فقط  نتحدث  كنا  حدث،  كما  الأغلبية 

والوحيد الذي كان يتحدث عن 76 مقعداً يف البملان هو د. حممود الزهار، الذي كان 

يراأ�ص اللجنة املخت�صة يف اإعداد القوائم ومتابعة اأمور النتخابات ب�صكل كامل. كان 

هناك غرفة عمليات تتابع النتخابات، وتعمل على م�صاندة والت�صال والتوا�صل 

والدعم، ومبا اأنَّ غزة حمررة من تواجد اجلندي ال�صهيوين بني النا�ص فاإنَّ حركة 

ُتعاين  كانت  التي  الغربية،  ال�صفة  من  بكثري  اأ�صهل  كانت  التنقل  وحرية  النا�ص، 

املادي،  ِ بالدعم  اليومية. طبعاً اخلارج مل يكتف كثرياً من العتقالت وامل�صايقات 

النتخابات،  يف  وخباء  انتخابية،  برامج  قدم  فقد  اأي�صاً،  معنوياً  دعماً  قدم  واإمنا 

وبع�ص الو�صائل الفنية. كان الأخ عزت الر�صق يف اللجنة اخلارجية الداعمة للداخل 

الفل�صطيني، كان هناك تن�صيق ومتابعة ودعم، وكان راأي الر�صق اأي�صاً باأننا على 

اأبواب ن�رش يف النتخابات الت�رشيعية.

وبالفعل ا�صتطاعت حما�ص اأن تنجح يف النتخابات بجهود ال�صباب املتطوعني، 

اأن  ا�صتطاعت  غزة.  وقطاع  الغربية  ال�صفة  يف  دولر  مليوين  عن  تزيد  ل  وبتكلفة 

اأ�صبحت  لذلك  املمكنة،  التوقعات  اأف�صل  يف  حتى  به  حتلم  تكن  مل  جناحاً  حتقق 

الق�صية الأ�صا�صية، والأولوية الأوىل لكل الأعمال هي دعم الداخل وتعزيز جناحه.

لكن بال �صّك، بعد تطور حما�ص ودخولها الت�رشيعي، اأ�صبحت الروؤية تختلف 

عن ذي قبل، فقد اأكدت التجربة اأنَّ انت�صارك يف الداخل ل يكفي حتى ت�صتلم اأمور 

احلكم والإدارة، فهناك �رشط اآخر وهو القبول الدويل والإقليمي، والذي خال من 

جتربة حكم حما�ص، فم�رش انزعجت من هذا الفوز، واأمريكا و“اإ�رشائيل” رف�صت 

التعامل مع حما�ص، وو�صعتا ثالثة �رشوط للتعامل مع خيار ال�صعب الفل�صطيني. 

اأنَّ الق�صية لي�صت حمدودة  لذلك كل من يعمل للق�صية الفل�صطينية يجب اأن ينتبه 

ولها  مت�صعبة  كبرية  ق�صية  هي  واإمنا  الداخلية،  امليالد  ب�صهادة  ول  باجلغرافيا 

املرحلة،  هذه  من  حما�ص  ا�صتفادت  عام  بوجه  لكن  واإقليمية.  دولية  انعكا�صات 
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املوؤامرة  حتى  الفل�صطيني،  العام  ال�صاأن  مع  والتعامل  الداخلي،  �صاأنها  وطورت 

7
الكبى على خيار ال�صعب الفل�صطيني.

)انتهى كالم د. اأبو مرزوق(

ثانيًا: املوؤامرة الكربى:

يف  والعنيف  امل�صلح  اجلزء  من  تتخل�ش  اأن  حما�ش  “على 
اإلى تدمري  حزبها، واأن يتخل�صوا من برناجمهم الذي يدعو 
اإ�رشائيل، اإذا مل يفعلوا ذلك لن نتعامل معهم ولن يتم تقدمي 

برامج امل�صاعدات”
                      )جورج بو�ص(

بها  خرجت  التي  النتيجة  يتوقع  اأحد  يكن  مل   2006/1/26 يوم  �صبيحة  يف 

�صاحبة  حما�ص  حركة  حتى  املحتلة،  الفل�صطينية  الأرا�صي  يف  القرتاع  �صناديق 

املجل�ص  داخل  ممانعة  كتلة  ت�صكيل  من  مُتكنها  ن�صبة  تتوقع  كانت  ال�صاحق  الفوز 

حركة  على  املح�صوبة  والإ�صالح  التغيري  قائمة  فازت  فقد  اأكرث،  لي�ص  الت�رشيعي 

2006، وبذلك �صّكلوا  74 مقعداً يف املجل�ص الت�رشيعي الفل�صطيني ل�صنة  حما�ص بـ 

فقد  النتخابية،  الدوائر  م�صتوى  على  اأما  املجل�ص،  اأع�صاء  من   %56.1 ن�صبته  ما 

متكنت قائمة التغيري والإ�صالح من الفوز بـ 45 مقعداً م�صّكلني ما ن�صبته %68.2 

القائمة  هذه  فازت  فقد  النتخابية،  القوائم  م�صتوى  وعلى  الدوائر،  مقاعد   من 

بـ 29 مقعداً وي�صكلون ما ن�صبته 43.9% من املقاعد املخ�ص�صة للقوائم النتخابية.

من جهة اأخرى، فقد قامت حركة حما�ص بدعم اأربعة مر�صحني م�صتقلني حققوا 

اأي ما  النجاح يف هذه النتخابات، لت�صبح املقاعد املوالية حلركة حما�ص 78 مقعداً 

ن�صبته 59.1% من جمموع مقاعد املجل�ص الت�رشيعي.

اأما حركة فتح فقد منيت يف هذه النتخابات بخ�صارة، حيث مل تتمكن من ح�صد 

�صوى 45 مقعداً وي�صكلون ما ن�صبته 34.1% من هذا املجل�ص، حيث ح�صلت على 

انظر: املرجع نف�صه.  
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م�صتوى الدوائر النتخابية على 17 مقعداً، وي�صكلون ما ن�صبته 25.8% من مقاعد 

الدوائر النتخابية، يف حني متكنت فتح من الفوز بـ 28 مقعداً على م�صتوى القوائم 

 
8
النتخابية، وي�صكلون ما ن�صبته 42.4% من املقاعد املخ�ص�صة للقوائم النتخابية.

والر�صمية،  ال�صعبية  بالحتفالت  وبادرت  الكبري،  الفوز  بهذا  حما�ص  فوجئت 

مدركة حجم امل�صوؤولية التي ُتواجهها، وخطورة املرحلة التي مت�صي يف اجتهاها. 

اأما الأطراف الأخرى فقد �صّكل فوز حركة حما�ص لها �صدمة كبرية، وزلزالً �صديداً 

املختلفة،  الأفعال  القريبة والبعيدة، وهذا ما عّبت عنه ردود  ع�صف باملخططات 

اأبرزها ما ر�صده مركز درا�صات ال�رشق الأو�صط يف عمان يف درا�صته الإح�صائية 

9
وال�صيا�صية لالنتخابات الفل�صطينية �صنة 2006.

عام  ب�صكل  الفل�صطيني  امل�صهد  اأمام  التحديات  من  جملة  ظهرت  فقد  وعليه 

وحركة حما�ص على وجه التحديد، اأبرزها ت�صكيل احلكومة الفل�صطينية، واحتواء 

وق�صية  الرئا�صة،  مع  والعالقة  الفل�صطينية،  ال�صاحة  يف  اجلديد  فتح  حركة  موقع 

الدولية،  الأطراف  مع  والتعامل  “التهدئة”،  وملف  “اإ�رشائيل”  مع  املفاو�صات 

وت�صكيل قوى الأمن الفل�صطيني، وتطمني الدول العربية.

ثالثًا: ت�صكيل احلكومة:

“يرى الربوف�صور كارفر اأن التنازع �صفة اأ�صا�صية يف الطبيعة 
الب�رشية، حتى التعاون يف راأيه ما هو اإال �صورة من �صور 
اأقدر  ليكون  النا�ش  بع�ش  مع  يتعاون  فاالإن�صان  التنازع، 

على التنازع �صد البع�ش االآخر”
                      )علي الوردي(

الأرا�صي  يف  الديوقراطية  العملية  نتائج  بها  حظيت  التي  املواقف  جملة  بعد 

كتلة  به  كلّف  عبا�ص  حممود  من  رئا�صٌي  مر�صوٌم  �صدر  املحتلة،  الفل�صطينية 

موقع املجل�ص الت�رشيعي الفل�صطيني، انظر:  
8

http://www.pal-plc.org/ar_page.aspx?id=w2GChUa140859444aw2GChU

املرجع نف�صه.   
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على  حما�ص  تكن  مل  الفل�صطينية،  احلكومة  بت�صكيل  )حما�ص(  والإ�صالح  التغيري 

جوانب  يف  الإ�صالمية  احلركة  فاهتمام  اأمامها،  تقف  التي  امل�صوؤولية  بحجم  دراية 

ال�صيا�صية  جتربتها  من  جعل  الزمن  من  عقود  طيلة  واملقاومة  والرتبية  الدعوة 

وبع�ص  املتوا�صعة،  موؤ�ص�صاتها  اإدارة  يتجاوز  ل  حمدوداً  �صيئاً  والديبلوما�صية 

الطالعات ال�صخ�صية التي ُبلورت على �صكل اجتهادات فردية، عموماً تلّقت حركة 

املطلوبة  املهمة  اإجناز  على  بالعمل  وبداأت  عالية،  بجدية  الرئا�صي  تكليفها  حما�ص 

منها باأف�صل طريقة ممكنة، ويف اإطار املدة القانونية املتاحة. 

ويف هذا ال�صياق يو�صح د. اأبومرزوق امل�صهد بقوله:

عكفت حركة حما�ص على درا�صة ت�صكيل احلكومة الفل�صطينية يف اإطار امل�صلحة 

العامة التي ت�صتطيع من خاللها اأْن تتغلب على حجم املعوقات التي ُو�صعت اأمامها 

اإبان �صعودها باأغلبية حا�صمة يف النتخابات الت�رشيعية، وبعد حوارات وم�صاورات 

اأن ُت�صكل حكومة ائتالفية ت�صم جميع الأحزاب ال�صيا�صية الفاعلة  قررت حما�ص 

على ال�صاحة الفل�صطينية. 

هدفها  لتحقيق  الفل�صطينية  والف�صائل  القوى  مع  بالتوا�صل  حما�ص  انطلقت 

موقفها  حددت  فتح  فحركة  كافة،  الأطراف  من  تعاوناً  تلق  مل  اأنها  اإل  املن�صود، 

النتائج  فيها  �صدرت  التي  الأوىل  اللحظة  منذ  حما�ص  فوز  جتاه  وا�صح  ب�صكل 

النهائية، واأعلنت مقاطعتها لت�صكيل اأي حكومة تقودها حما�ص، واكتفت بدورها يف 

املعار�صة. اأما الأحزاب الي�صارية وبع�ص ال�صخ�صيات العتبارية مل ُنوفق ل�صمها 

يف حكومة م�صرتكة، لأ�صباب خمتلفة. نعم لقد حتاورنا مع الكثري منها؛ مثل اجلبهة 

ال�صوا، وغريهم، كان  البغوثي، وراوية  ال�صعبية والديوقراطية، ود. م�صطفى 

اأنها طلبت وزارات اأكب من  للجبهة ال�صعبية �رشوط للم�صاركة يف احلكومة، منها 

حجمها الطبيعي يف ال�صارع الفل�صطيني، اإل اأنَّ الرف�ص كان �صيد املوقف ابتداًء من 

10
حركة فتح ال�صاغطة على اجلميع ل�صالح عدم امل�صاركة مع حما�ص يف احلكومة.

يف  بامل�صاركة  الأخرى  الأطراف  موافقة  لعدم  حما�ص،  ت�صت�صلم  مل  بالتاأكيد 

حتدياً  املو�صوع  اعتبت  لأنها  املختلفة؛  توجهاتها  يف  وتتحكم  ترتاأ�صها  حكومة 

مقابلة للكاتب مع الدكتور مو�صى اأبو مرزوق، ت�رشين الثاين/ نوفمب 2018.  
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اأخالقياً ووطنياً، وفارقاً يف تاريخ م�صريتها الن�صالية، لذلك قاتلت كما جرت العادة 

اأن ُتكافح، وقررت ت�صكيل حكومة فل�صطينية مبفردها دون تردد اأو التبا�ص.

مل ُتقدم حما�ص على ت�صكيل احلكومة مبفردها عناداً اأو تفرداً يف احلكم والإدارة، 

فحما�ص  �صواه،  دون  واحد  م�صاٍر  على  جب 
ُ
اأ الذي  امل�صطر  خيار  ذلك  كان  واإمنا 

فازت باأغلبية �صعبية يف النتخابات الت�رشيعية، وُكلفت ح�صب القانون النتخابي 

بت�صكيل احلكومة، عر�صت على جميع الف�صائل والقوى الفل�صطينية مب�صاركتها يف 

ذلك فتخلفوا جميعاً، وعندما �صارفت املدة القانونية لت�صكيل احلكومة على النتهاء 

وعندها  تعتذر،  اأو  مبفردها  حكومة  ُت�صكل  اأن  اإما  خيارين  اأمام  حما�ص  اأ�صبحت 

كان  بها  مررنا  التي  التجربة  وبعد  اأعتقد  احلكومة.  بت�صكيل  غريك  تكليف  �صيتم 

الوزراء  رئي�ص  يذهب  اأن  مبعنى  احلكومة،  ت�صكيل  اإىل  بالذهاب  نت�صاهل  األ  يجب 

املكلّف اإىل اأبي مازن ويخبه باأنه مل ي�صتطيع ت�صكيل احلكومة التي ت�صلح خلدمة 

لت�صكيل  اأخرى  اأطراف  بتكليف  مازن  اأبو  �صيقوم  وبالتايل  الفل�صطيني،  ال�صعب 

تكنوقراط  حكومة  اأو  وطنية  وحدة  حكومة  نفر�ص  اأْن  يكن  هنا  ومن  احلكومة، 

ت�صارك فيها حما�ص بطريقة غري مبا�رشة. 

توازنية،  ون�صب  جغرافية  اعتبارات  على  بناًء  احلكومة  �صكلنا  حال  اأّي  على 

املجل�ص  رئي�ص  وكان  غزة،  لقطاع  والباقي   ،%60 الغربية  ال�صفة  ن�صبة  فكانت 

الت�رشيعي من ال�صفة الغربية بقيادة د. عزيز دويك، اأما رئا�صة الوزراء فكانت لغزة 

التحديات  من  �صل�صلة  واأمامها  احلكومة  انطلقت  هنية.  اإ�صماعيل  الأ�صتاذ  بقيادة 

مع  جدياً  تعاوناً  مازن  اأبو  ُيبد  مل  الداخلى  ال�صعيد  فعلى  واخلارجية؛  الداخلية 

حكومة اإ�صماعيل هنية، �صحيح اأنَّه اأعطى قراراً بت�صكيل احلكومة، و�صادق عليها 

بعد الت�صكيل، اإل اأنه مل ُيقدم لها اأي م�صاعدة مادية اأو معنوية �صواء يف اأثناء عملية 

ال�صلطة  رئي�ص  �صفريات  ُنف�رش  كيف  واإل  ر�صمي؛  ب�صكل  عملها  بعد  اأم  الت�صكيل 

ي�صطحب  اأن  دون  الألف  جتاوزت  التي  مازن(  )اأبو  عبا�ص  حممود  الفل�صطينية 

معه رئي�ص حكومته املنتخب اأبو العبد هنية، كيف يكن لنا اأن نتفهم حتويل جميع 

الأموال واملوازنات الت�صغيلية اخلا�صة بال�صلطة وموؤ�ص�صاتها املختلفة اإىل �صندوق 

الفل�صطيني  القومي  ال�صندوق  با�صم  جديدة  ح�صابات  فتح  فقد  التحرير،  منظمة 
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ملنظمة التحرير، وجعل كل امل�صاعدات التي كانت تاأتي لل�صعب الفل�صطيني تذهب اإىل 

ال�صندوق ول ت�صب يف ح�صابات احلكومة كما كان متعارفاً عليه من قبل، مبعنى اأنه 

�صلب احلكومة التي تقودها حما�ص حّق ال�صالحيات املالية التي تعد ع�صب احلكم 

واأهمها، وجعل �صندوق منظمة التحرير الفاعل هو الذي ُيقرر وجهة الأموال التي 

ُيكن اأن ُت�رشف للحكومة من عدمه، وبالتايل ا�صتطاع اأْن يجعل الفعل ال�صيا�صي 

وقراراته الوازنة بيد رئا�صة املنظمة، و�صحب من حكومة هنية اأّي دور حقيقي على 

ال�صاحة الفل�صطينية. يف احلقيقة لقد �صنَّ اأبو مازن حرباً حقيقية على حكومة هنية 

اأكرث من اأي جهة كانت ترف�ص اأن تقف حما�ص على راأ�ص القرار الفل�صطيني.

جادين  حلفاء  عن  وبحثنا  الع�صامي،  وجهنا  �صدرنا  املايل  التعنت  هذا  اأمام 

املطلوبة،  املوازنات  اأمر  نتدبر  اأن  تعاىل  اهلل  بف�صل  وا�صتطعنا  اأوفياء،  واأ�صدقاء 

 
11

بالرغم من جميع املعوقات.

ومن جانب اآخر كانت املوؤ�ص�صات العميقة لل�صلطة الفل�صطينية غري متعاونة مع 

وزراء حكومة حما�ص وقراراتهم اجلديدة، فاملوؤ�ص�صات احلكومية مل تكن ُتوظف 

للف�صائل  املوظفني  بع�ص  اأو  لها  املوالني  الأفراد  من  اأو  فتح  اأبناء  من  �صوى  اأحداً 

الفل�صطينية كال�صعبية والديوقراطية، وقد كان حُمرماً على اأبناء حما�ص الوظائف 

احلكومية بحجة ال�صالمة الأمنية، وبالتايل جميع العاملني يف الوزارات احلكومية 

هم رهن الإ�صارة الفتحاوية، مما �صبب اإ�صكاليات كثرية، ومناكفات بغي�صة. فعلى 

�صعيد الأمن كان مدير القوى الأمنية وال�رشطية اآنذاك ر�صيد اأبو �صباك ل ين�صاع 

امل�صكالت  فكرثت  األبتة،  اهلل  رحمه  �صيام  �صعيد  ال�صهيد  الداخلية  وزير  لأوامر 

الأمنية  الأجهزة  بع�ص  “زعرنة”  اإىل  بالإ�صافة  احلزبية،  والت�صادمات   الداخلية 

طريق  يف  ال�صري  من  مبنعه  الوزراء  رئي�ص  موكب  جتاه  جرى  ما  ولعل  رادع؛  بال 

مترداً  كان  للخارج،  �صفره  اأثناء  يف  البي  رفح  معب  يف  اغتياله  وحماولة  معني، 

حقيقياً على اإرادة ال�صعب الفل�صطيني واختياره الديوقراطي.

مقابلة للكاتب مع الدكتور مو�صى اأبو مرزوق، ت�رشين الثاين/ نوفمب 2018.  
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وقفت  التي  الدولية  الرباعية  �رشوط  يف  متثلت  فقد  اخلارجية  التحديات  اأما 

اأول يوم �صعدت حما�ص  اأمام حركة حما�ص وحكومتها اجلديدة، فمن  �صداً منيعاً 

الدولية من الأمم املتحدة، والحتاد  اإىل �صدة احلكم ُن�رش عما ي�صمى بالرباعية  به 

الثالثة  ال�رشوط  واأعلنت  الأمريكية  املتحدة  والوليات  ورو�صيا،  الأوروبي، 

املعروفة، واأنه ل اعرتاف بحكومة ترتاأ�صها حركة حما�ص اإل اإذا وافقت على تنفيذ 

التفاقيات املوقعة مع موؤ�ص�صات ال�صلطة الفل�صطينية، ونبذ “الإرهاب” )واملق�صود 

به هنا مقاومة الحتالل ال�صهيوين(، والعرتاف بـ“دولة اإ�رشائيل”، واإن رف�صت 

حما�ص ما مّت ذكره فاإنَّ املقاطعة التامة، واملحاربة املبا�رشة، واحل�صار ال�صديد هي 

اللغة الوحيدة التي يكن اأن تتحدث من خاللها مع حكومة حما�ص، وهذا ما ح�صل 

فعلياً. 

يقول د. مو�صى اأبو مرزوق:

اإزاء موقف الرباعية الدولية راأى بع�ص العلماء بحكم ال�صطرار الذي ُيجيز 

العرتاف مبطالب الرباعية الدولية، وذلك يف اإطار ال�صطرار و�صوره املختلفة. 

بجواز  لكم  ُنفتي  نحن  يل  وقالوا  امل�صلمني،  علماء  من  عدد  �صخ�صياً  قابلني  نعم 

الفقه  واأنَّ  الأمور،  هذه  مثل  �صهد  التاريخ  اأنَّ  باعتبار  بـ“اإ�رشائيل”،  العرتاف 

�صتواجهها  التي  ال�صعوبات  اأنَّ  وخ�صو�صاً  الجتهاد،  لهذا  يت�صع  الإ�صالمي 

النهاية  الفل�صطيني ب�صكل عام كبرية جداً، واأنَّ ثمن الرف�ص يف  حما�ص وال�صعب 

وعليه؛  املختلفة،  و�صوره  الت�صييق  من  اآخره  واإىل  وجوع،  ودماء،  ح�صار،  هو 

فاإنكم يف حكم امل�صطر، وت�صتطيعون فعل �صيئاً ما.

بالرخ�صة،  والأخذ  مرزوق،  اأبو  يو�صح  كما  التي�صري،  دعوات  من  وبالرغم 

بـ“اإ�رشائيل”، وقد ذكر  اأخذت بالعزية، ورف�صت العرتاف  اأنَّ حركة حما�ص   اإل 

اأبو مرزوق:

اختلف  واإن  وامل�صلحة،  ال�صيا�صية  الروؤية  من  تاأتي  غالباً  حما�ص  قرارات  اأنَّ 

النا�ص يف تقديرها، فلكل اجتهاده ح�صب فهمه لل�رشيعة الإ�صالمية، وهذه امل�صاألة 

اأننا متم�صكون مبوقفنا الذي يرف�ص العرتاف بالحتالل  اإل  اأوجه متعددة،  لها 

ال�صهيوين، ول يجوز فعل ذلك. وموقفنا وا�صح، وهو اأنَّ فل�صطني ومقد�صاتها 
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حّق  كان  اأيٍّ  اإعطاء  اأو  بها،  الت�رشف  لأحد  يكن  ل  اإ�صالمي  وقف  الإ�صالمية 

الت�رشف اأو التملك، واملقد�صات امل�صيحية هي اأمانة يف اأعناق امل�صلمني منذ العهدة 

العمرية حتى يومنا هذا. 

اإنَّ موقف القوى العظمى جتاه حركة حما�ص، خمالف ملبادئها يف الديوقراطية، 

وتبادل ال�صلطة، وحرية ال�صعوب باختيار من يثلها، فجميع الدول العربية يجب 

اإىل ت�صكيل حكومة  اأنَّ اأي جهة حتتاج  اأن تقف مع �صعبنا وخياراته، وهذا يعني 

جديدة اأو تريد اإجراء حتديث كبري داخل ال�صلطة ل بّد لها من دعم عربي.

وقد ذكر اأبو مرزوق موقفاً ذا �صلة عندما كان يف دم�صق، فقال:

برجي،  ال�صيد  اليمني  الرئي�ص  مكتب  مدير  بي  ات�صل  وفجاأة  دم�صق  يف  كنُت 

وقال: “اأريد اأن اأر�صل لك ورقة ب�صاأن امل�صاحلة الفل�صطينية”، حيث كنُت معنياً 

بهذا امللف، وبعد اأن ا�صتلمت الورقة، وكانت دعوة للحوار بني فتح وحما�ص، ات�صل 

الرئي�ص اليمني بي وقال: “�صنتوا�صل مع اجلانب الأمريكي من اأجل املوافقة على 

لقاءات فتح وحما�ص يف بالدنا”، اإنَّ هذا املوقف وغريه يوؤكد احلجم الذي ُت�صكله 

الفل�صطينية  ال�صلطة  ولي�ص  املنطقة،  يف  احلكومات  معظم  على  الأمريكية  الإدارة 

فقط. ومن هنا �صيثبت التاريخ اأنَّ حركة حما�ص حافظت على ا�صتقاللية قراراتها 

املختلفة بالرغم من اأنها ل متلك من الإمكانات ما يوؤهلها اأن تكون بقدرة اأ�صغر 

اأو معنوياً ووقف  اأنَّ من دعم حما�ص مالياً  اأي�صاً  التاريخ  دولة عربية. و�صيثبت 

اأو يغري من ثوابتها جتاه الوطن وواجباته  ُيوؤثر على قراراتها املختلفة،  معها ل 

الكبرية، واأنَّ قراراتها تنبع من موؤ�ص�صاتها. 

واأخرياً ختم اأبو مرزوق قوله:

اإنَّ جميع الإجراءات التي اتخذت من اأجل قبول حما�ص يف احلكم ُرف�صت من 

اجلميع  بدعوة  قامت  والتي  الدولية،  والرباعية  الأمريكية  املتحدة  الوليات  قبل 

املنتخبة،  وحكومتها  حما�ص  مع  التعامل  بعدم  الأوروبي  الحتاد  وخ�صو�صاً 

اإذن كيف  ال�صيا�صية ل ت�صمح بالتفاق بني حركتي حما�ص وفتح،  البيئة  فكانت 

الفل�صطيني  ال�صارع  اإحداث م�صاكل داخل  بّد من  �صينق�ص هذا التفاق؟ فكان ل 

12
لإف�صالنا، ولنف�صا�ص النا�ص عنا.

مرا�صلة للكاتب مع الدكتور مو�صى اأبو مرزوق، ت�رشين الأول/ اأكتوبر 2018.  
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خمرج  على  التوافق  الفل�صطينيني  الفرقاء  على  يجب  كان  التجربة  وخال�صة 

وتتما�صى  والدويل،  الإقليمي  املوقف  مع  تتعار�ص  ل  ب�صورة  التناق�صات  لهذه 

اللحظة.  تلك  من  واملوقع  املوقف  حت�صني  و�صيا�صات  م.ت.ف  عليه  كانت  ما  مع 

ولعل الأ�صوب يف ظّل هذه الأو�صاع عدم قبول حما�ص لت�صكيل حكومة منفردة، 

والتوجه نحو رف�ص التكليف، واقرتاح حكومة وحدة وطنية اأو حكومة تكنوقراط 

من  ال�صتقالة  احلكومة  هذه  يف  ي�صارك  من  وعلى  فيها،  وفتح  حما�ص  ت�صارك 

اأو  الفل�صطيني  الرئي�ص  مع  الت�صادم  وعدم  تنظيمه،  ومن  الت�رشيعي  املجل�ص 

 البنامج الذي وّقعت عليه جممل الف�صائل الفل�صطينية، خلدمة ال�صعب الفل�صطينني 

وو�صعه املعقد. 

اأما وجود حما�ص يف املجل�ص الت�رشيعي فهو مبثابة املراقب على البنامج التي 

اختارها النا�ص بناء عليه، ولي�ص مطلوباً منها العرتاف بالكيان ال�صهيوين، وعلى 

واأن  ال�صابقة،  التفاقيات  ح�صب  املنظمة  يف  حما�ص  مب�صاركة  تقبل  اأن  فتح  حركة 

اأن  حلما�ص  يكن  هكذا  الفل�صطيني،  ال�صعب  بخيار  وتقبل  كبيائها،  عن  تتخلى 

تخرج من مقاطعة املجتمع الدويل للحكومة الفل�صطينية ومن التناق�صات الداخلية، 

وتتوافق مع الرئا�صة والإقليم مبا يخدم ال�صعب ويطور برامج احلركة، وخ�صو�صاً 

املقاومة ال�صعبية يف ال�صفة الغربية، واإعطاء فر�صة لكل ذلك بتهدئة تتوافق عليها 

املقاومة،  على  واحلفاظ  القدرات،  ت�صادم  وعدم  املقدرات  على  للحفاظ  وطنياً، 

وامل�صتقبل مفتوح لكل جمتهد. 

رابعًا: النق�صام الفل�صطيني:

 “ال اأحد منا ميكن اأن يحقق النجاح باأن يعمل لوحده” 
                                            )نيل�صون مانديال(

على  قوياً  ح�صاراً  ُفر�ص  الدولية  الرباعية  جتاه  حما�ص  حركة  موقف  نتيجة 

الداخلية  امل�صكالت  افتعال  خالل  من  حكمها  لإ�صقاط  وُخطط  املنتخبة،  حكومتها 

التي تدفع املجتمع الفل�صطيني يف قطاع غزة وال�صفة الغربية اإىل ال�صتباك بال�صالح 
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املجتمع  ن�صيج  ُتفتت  اأهلية  حرب  نحو  الدفع  وبالتايل  الداخلي،  والقتتال  احلي، 

الفل�صطيني، وُتف�صي اإىل اإ�صقاط حكومة حما�ص ب�صهولة وُي�رش. 

وبالفعل بداأت ال�صتباكات الفل�صطينية يف �صوارع قطاع غزة تدب الرعب يف قلوب 

النا�ص ونفو�صهم، واأ�صبح ال�صباب الأ�صود ُيخيم يف م�صتقبل الق�صية الفل�صطينية 

حكومة  طوق  قد  والداخلي  اخلارجي  احل�صار  واأنَّ  �صيّما  ل  امل�رشقة،  و�صورتها 

الفل�صطينية  املقاومة  اأ�رش  اإّبان  قوياً  �صهيونياً  ُعدواناً  تخللها  كامالً  عاماً  حما�ص 

للجندي ال�صهيوين جلعاد �صاليط الذي كان ُيطلق النار على اأطفال غزة ون�صائها 

من املناطق ال�رشقية لقطاع غزة. 

واجتهد  متعددة،  واأ�صكالً  �صتى،  �صوراً  املنظمة  الأمنية  الفو�صى  اأخذت  لقد 

القائمون على تاأجيجها اأْن يجعلوا من قطاع غزة حتديداً �صاحة مفتوحة حلوادث 

اإطالق النار بني احلني والآخر، ومل يكد ير يوم اإل وي�صاب مواطن اأو يقتل اآخر 

بفعل هذا ال�صالح املنفلت من عقاله، كل ذلك على مراأى وم�صمع من الأجهزة الأمنية 

التي زاد تعداد عنا�رشها عن الـ 60 األف رجل اأمن!

وبعد دعوات لتطويق الأزمة الفل�صطينية جنحت اململكة العربية ال�صعودية من 

م�صاحلة  حُتقق  اأن  وا�صتطاعت  اأرا�صيها،  على  وحما�ص  فتح  حركتي  قادة  جمع 

وحدة  حكومة  وت�صكيل  الفل�صطيني،  الدم  حرمة  اأ�صا�ص  على  وطنية  فل�صطينية 

وطنية، دون التطرق اإىل العرتاف بالكيان ال�صهيوين، اأو �رشوط الرباعية الدولية، 

لكن اهتمام حركة فتح كان ب�رشورة التزام حكومة الوحدة الوطنية بالتفاقيات 

املوقعة مع ال�صلطة الفل�صطينية، اإل اأنَّ حما�ص اأ�رشت على لفظة “احرتام” ولي�ص 

اتفاق فل�صطيني ُعرف  اإىل   2007/2/8 الطرفان يف  اأّي حال تو�صل  “التزام”. على 
من  ح�رش  من  جمموع  وكان  ال�صعودية،  العربية  اململكة  بوا�صطة  مكة  باتفاق 

ال�صعودي امللكي كبرياً، وكانت م�صاركتهم  اأي�صاً احل�صور  اجلانبني كبرياً، وكان 

فاعلة، وقدموا من ال�صمانات ما يكفي لإجناز التفاق. 

ويف 2007/3/17 �صّكَل اإ�صماعيل هنية حكومة الوحدة الوطنية بعد التغلب على 

جملة من املعوقات الرتتيبية، اأبرزها ما تعلق بحقيبة وزارة الداخلية التي ا�صتقرت 

يف النهاية مل�صوؤولية هاين القوا�صمي. بالتاأكيد مل يوافق الحتالل ال�صهيوين على 
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هذه احلكومة، لذلك اأعلن اأنه لن يتعاون معها، واأنه �صي�صتمر يف التعاون مع رئي�ص 

ال�صلطة الفل�صطينية حممود عبا�ص فقط، واأعلنت كالً من الوليات املتحدة والحتاد 

الأوروبي ال�صيء نف�صه، فقد اأكدا اأنهما �صيتعامالن فقط مع وزراء حركة فتح. 

الأمنية  امل�صاكل  مل ي�ِص على ت�صكيل حكومة الوحدة وقتاً طويالً حتى بداأت 

دحالن  حممد  تكليف  بعد  خ�صو�صاً  جديد،  من  الفل�صطينية  ال�صاحة  على  تبز 

هاين  الداخلية  وزير  دفع  مما  عبا�ص،  حممود  ال�صلطة  لرئي�ص  اأمنياً  م�صت�صاراً 

القوا�صمي اأن ُيقدم ا�صتقالته بحجة عدم قدرته على ممار�صة �صالحياته املطلوبة 

ل�صبط الأمن وحتقيقه، الأمر الذي زاد من وترية القتتال الداخلي. وتدخلت قوى 

الدول  وبع�ص  املتحدة،  الوليات  وخ�صو�صاً  حما�ص،  على  لالنقالب  خارجية 

اأموراً  بنّي  اخل�صو�ص  بهذا  عدة  �صحف  اأجملته  وما  دايتون  خطة  ولعل  العربية، 

وا�صحة عن تلك املوؤامرة التي ت�صتهدف حركة حما�ص، والو�صع الأمني يف ال�صفة 

 
13

والقطاع.

بعد  الفل�صطيني  النق�صام  اإىل  اأدت  التي  الأحداث  عن  مقت�صب  �رشد  هذا 

النتخابات الفل�صطينية �صنة 2006، اإل اأنَّ بع�ص املراقبني يرف�صون عنونة ن�صوب 

بداأ  الفل�صطيني  النق�صام  اأنَّ  يرون  لأنهم  التاريخ؛  هذا  من  الفل�صطيني  النق�صام 

احلل  اأ�صا�ص  على   1993 �صنة  اأو�صلو  باتفاقية  الفل�صطينية  ال�صلطة  جاءت  اأن  يوم 

ال�صيا�صي “املفاو�صات املبا�رشة” مع الحتالل ال�صهيوين بدلً من الكفاح امل�صلح، 

مع العلم اأنَّ ال�صعب الفل�صطيني قبل هذه التفاقية كان متوافقاً على الكفاح امل�صلح 

و�صيلة جادة لطرد الحتالل ال�صهيوين. ومن هنا بداأ النق�صام يف �صفوف ال�صعب 

التفاقية  لهذه  موؤيداً  ذهب  بع�صهم  اإنَّ  حيث  املقاومة،  وف�صائله  الفل�صطيني 

الأمني  التن�صيق  ول�صيا�صة  لها،  معار�صاً  ذهب  وبع�صهم  املختلفة،  واإفرازاتها 

املبا�رش مع الحتالل ال�صهيوين. 

اأ�صكال النق�صام  اأنَّ تاريخ ق�صيتنا الوطنية تكتنفها بع�ص  وهنا ل بّد من ذكر 

الن�صا�صيبي  عائلتي  بني  انق�صاماً  لها  الأوىل  املراحل  اأظهرت  فقد  البداية،  منذ 

�صحيفة ال�شفري، بريوت، 2008/12/27.   
13
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اأنَّ  اإل  اأخرى،  يف  وتفرتق  مرة  تتوحد  الفل�صطينية  الف�صائل  وكانت  واحل�صيني، 

النق�صام احلايل هو الأخطر على الطالق؛ لأنه اأ�صاف على النق�صام انق�صاماً بني 

الداخل )ال�صفة الغربية وقطاع غزة(، وفتح وحما�ص، ومقاومة وت�صوية، وانفتاح 

يف جانب وح�صار يف اآخر، وهكذا. 

بني  الكامل  الطالق  ليعلن   2007 يونيو  حزيران/  �صهر  جاء  حال  اأّي  على 

برنامج حما�ص الذي يتبنى املقاومة امل�صلحة يف انتزاع احلقوق )قطاع غزة واإدارته 

باحلكومة ال�صابقة(، وبرنامج املفاو�صات لتحقيق حلم الدولة على حدود حزيران/ 

جولت  بداأت  هنا  ومن  جديدة(،  حكومة  بت�صكيل  الغربية  )ال�صفة   1967 يونيو 

امل�صاحلة الفل�صطينية يف الظهور على من�صات الإعالم املحلية والدولية.  

اأهم االتفاقيات يف االإطار الوطني:

1. اتفاقية القاهرة 2005:

املنظمة  جلنة  اإثرها  على  ت�صكلت  التي  التفاقية  هي   2005 القاهرة  اتفاقية 

برئا�صة  الوطني  املجل�ص  هيئة  هي  والع�صوية  عبا�ص،  حممود  الرئي�ص   برئا�صة 

اللجنة  يف  املتواجدين  غري  الفل�صطينية  للف�صائل  العامني  والأمناء  الأديب،  اأبو 

حما�ص،  حلركة  ال�صيا�صي  املكتب  ورئي�ص  التنفيذية،  اللجنة  واأع�صاء  التنفيذية، 

والأمني العام حلركة اجلهاد الإ�صالمي، وبع�ص امل�صتقلني، على اأن جتتمع بدعوة 

وكان  املحاور،  الوفد  �صمن  مرزوق  اأبو  يكن  ومل  عبا�ص.  حممود  رئي�صها  من 

الوفد برئا�صة اأبو الوليد رئي�ص املكتب ال�صيا�صي للحركة يف حينها، واأقّرت احلركة 

مبوؤ�ص�صاتها ذلك التفاق.

يقول اأبو مرزوق:

امل�صاألة  نقا�ص  مّت  فقد  احلركة،  اإليه  ذهبت  التي  الراأي  عن  خمتلفاً  راأيي  كان 

مبنظمة  العرتاف  ورف�صت  ال�صودان،  يف  اهلل  رحمه  عمار  اأبو  الأخ  مع  نف�صها 

اإذا اعرتفت بها قبل الدخول،  التحرير الفل�صطينية قبل الدخول فيها؛ وذلك لأين 

فاإنني اأقبل ببناجمها، واحلقيقة اأنَّ برناجمي غري برناجمها، وال�صعب مل يخرت 

من يثله.
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اأمر حيوي و�رشوري،  الفل�صطينية  التحرير  اأن دخولنا يف منظمة  كان راأيي 

عدم  بب�صاطة  معناه  دخولها  قبل  بها  العرتاف  ولكن  الن�صبة،  عن  النظر  بغ�ص 

الدخول بها، والأمر الثاين هو اأن الأمر كله و�صع بيد الرئي�ص حممود عبا�ص مما 

نتج عدم الدعوة لأي لقاء اآخر.

على كل حال مّت تطوير هذا التفاق يف اآذار/ مار�ص 2005 اإىل اأن اأ�صبح جزءاً 

موؤقت  قيادي  كاإطار  التحرير  منظمة  جلنة  عنوان  حتت  امل�صاحلة  اتفاقية  من 

لل�صعب الفل�صطيني، واأ�صيف اإىل مهام هذا الإطار مهمة �صيا�صية غاية يف الأهمية 

املوؤ�ص�صة  بقرار  التزمت  ولقد  النتقالية،  الفرتة  يف  ال�صيا�صي  ال�صاأن  اإدارة  وهي 

14
واأ�صبح التفاق اأحد التفاقيات التي يتم ا�صتدعائها عند احلاجة بدون تطبيقه.

2. وثيقة االأ�رشى 2006:

اأهم  من  هي  الوطني”  “التوافق  بوثيقة  عرف  ما  اأو   2006 الأ�رشى  وثيقة 

الف�صائل  عليه  اأجمعت  برناجماً  تعر�ص  لأنها  الداخلية؛  الفل�صطينية  التفاقيات 

الفل�صطينية مع حتفظ حركة اجلهاد الإ�صالمي، ولأنها جاءت بعد انتخابات 2006 

وفوز حما�ص يف هذه النتخابات، اأ�صبح من الأهمية مبكان اأن يكون هناك برنامج 

اإىل قوا�صم م�صرتكة يف كل  الو�صول  مّت  فل�صطيني، وبعد حوارات م�صنية  اإجماع 

وقرارات  الدولية  ال�رشعية  اأم  املقاومة  اأم  م.ت.ف  كانت  �صواء  املطروحة  امل�صائل 

اأم ق�صية  ال�صهيوين  العدو  املفاو�صات مع  اأم  الفل�صطينية  الدولة  اأم  املتحدة  الأمم 

الالجئني، وحتى اللحظة لي�ص هناك من برنامج اإجماع فل�صطيني يوازيه اأو يف�صله، 

فقد �صاركت كل الف�صائل يف احلوار واأبرم التفاق يف غزة.

3. م�رشوع اتفاقية 2009: 

هذه التفاقية �صاغتها القاهرة بِحَرفية �صديدة وبعد حوارات عديدة ا�صتمرت 

ملدة تزيد عن 14 �صهراً، فقد كان يثل حركة فتح اأبو عالء قريع يف املرحلة الأوىل 

وعزام الأحمد لحقاً، و�صارك فيها 12 ف�صيالً فل�صطينياً، و14 �صخ�صية م�صتقلة 

كان يراأ�صهم منيب امل�رشي، وكان اأبو مرزوق من يثل حما�ص يف كل احلوارات. 

مقابلة للكاتب مع الدكتور مو�صى اأبو مرزوق، ت�رشين الثاين/ نوفمب 2018.  
14
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ق�صرية  مباحثات  وبعد  للقاهرة،  مرزوق  اأبو  ُدعي   2009 �صبتمب  اأيلول/  ويف 

التفاقية،  به  مّت ت�صليمه مظروفاً  للمطار  اأثناء مغادرته  العامة، ويف  املخابرات  مع 

اأي تعديالت، و�ُصلمت ن�صخة من التفاقية يف عّمان  وكانت للتوقيع فقط، وبدون 

للرئي�ص حممود عبا�ص، وكان مطلوباً منه التوقيع اأي�صاً يف القاهرة. اعتذرت حركة 

حما�ص عن التوقيع، ووقعت حركة فتح وكان عنها عزام الأحمد باأمر مبا�رش من 

الرئي�ص حممود عبا�ص، وكان املوقف الأمريكي عك�ص هذا التوجه؛ لأنهم ل يريدون 

اأما رف�ص حما�ص  “اإرهابية” ح�صب و�صفهم يف م�صاحلة وطنية.  م�صاركة حركة 

للتوقيع على الورقة، فقد كان معلالً بخلو التفاقية على ن�ّص امل�صاركة الوطنية بني 

فتح وحما�ص يف بنودها ال�صتة، ا�صتمر احلوار بعد ذلك حتى مّت التفاق على ملحق 

على التفاقية، ومّت التوقيع عليه كجزء ل يتجزاأ من التفاقية، يف 2011/5/4، ووّقع 

كل من:

• عزام الأحمد - حركة فتح.

• د. مو�صى اأبو مرزوق - حركة حما�ص.

• ماهر الطاهر - اجلبهة ال�صعبية.

• اأحمد جبيل - القيادة العامة.

• نايف حوامتة - اجلبهة الديوقراطية.

• زياد النخالة - اجلهاد الإ�صالمي.

• منيب امل�رشي - امل�صتقلني.

• �صالح راأفت - اجلبهة العربية الفل�صطينية.

• وا�صل اأبو يو�صف - جبهة التحرير الفل�صطينية.

• �صمري غو�صة - جبهة الن�صال.

• م�صطفى البغوثي - املبادرة الوطنية.

• زهرية كمال - حزب فدا.
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4. اتفاقية 2011:

حركة  لبت  القاهرة،  لزيارة  فل�صطينياً  ف�صيالً   12 امل�رشية  املخابرات  دعت 

اأبو مرزوق رئي�صاً، وع�صوية كالً من:   حما�ص الدعوة بوفد مكون من د. مو�صى 

اهلل،  عو�ص  نزار  وم.  العلمي،  عماد  وم.  احلية،  خليل  ود.  الزهار،  خالد  اأبو   د. 

واأبو عمر حممد، وعزت الر�صق، ومت تق�صيم الوفد اإىل عدة جلان للحوار والو�صول 

اإىل ورقة م�صرتكة لكل جلنة. واللجان هي:

اللجنة الأمنية، وكان مندوب حما�ص فيها املهند�ص عماد العلمي رحمه اهلل. 	·
جلنة امل�صاحلة املجتمعية، وكان مندوب حما�ص فيها املهند�ص نزار عو�ص اهلل. 	·

جلنة م.ت.ف، وكان مندوب حما�ص فيها الأ�صتاذ حممد ن�رش. 	·
جلنة احلريات، وكان مندوب حما�ص فيها الأ�صتاذ عزت الر�صق. 	·

جلنة النتخابات، وكان مندوب حما�ص فيها د. خليل احلية. 	·

برئا�صة  الوفود  روؤ�صاء  وجتمع   ،Steering committee الرئي�صية  واللجنة 

ومنيب  قريع،  عالء  واأبو  مرزوق،  اأبو  مو�صى  د.  وفيها  القيناوي،  عمر  الوكيل 

امل�رشي، وزياد النخالة، و�صمري غو�صة، وطالل ناجي، واأبو نزار، و�صالح راأفت، 

ووا�صل اأبو يو�صف، واأبو ليلى قي�ص ال�صامراين، وم�صطفى البغوثي.

دارت حوارات مطولة ا�صتمرت �صهوراً حتى انتهى امل�رشيون من اإعداد ورقة، 

بع�ص  وناق�ص  الوليد،  اأبو  برئا�صة  حما�ص  حركة  من  وفد  ح�رش  �صدورها  وقبل 

حمتويات الروؤية امل�رشية، خ�صو�صاً مو�صوع النتخابات الفردية والقائمة، ومّت 

طويل،  نقا�ص  بعد   %1.5 احل�صم  ون�صبة  قائمة  و%75  فردي   %25 على  التفاهم 

وكان هذا التفاق حا�رشاً لدى امل�رشيني لإخراج ورقتهم التي �صاغوها بعد جهد 

كبري من خالل اللجان التي مّت ت�صكيلها، حيث كانت جميع اللجان برئا�صة �صباط 

من املخابرات العامة منهم حممد اإبراهيم، واأحمد عبد اخلالق، وعمرو حنفي، وخالد 

ثنائية  بني  ما  احلوارات  وتنقلت  واآخرين.  �صحادة  وراأفت  نبيل،  و�صامح  فوزي، 

بني املخابرات وحما�ص، وجماعية بني املخابرات واجلميع، وبني القاهرة ودم�صق، 

جميع  حّل  مّت  وقد  الف�صائل،  كل  فيها  وجماعية  وحما�ص،  فتح  بني  ثنائية  واأي�صاً 

بعبارات  اأو  واأحياناً،  فيها  لب�ص  ل  حمددة  ب�صيغة  وذلك  حولها،  املختلف  النقاط 
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حتتمل اأكرث من معنى، بحيث يف�رشها كل طرف كما يحلو له، وذلك رغبة يف اإنهاء 

النق�صام وعودة الوحدة الوطنية. ولأّن الأو�صاع كانت غاية يف ال�صعوبة من قبل 

الطرفني فتح وحما�ص، فقد مّت حّل العقد الثنائية بالتدرج، فمثالً اعتقال كوادر من 

حما�ص يف ال�صفة، وقد كانوا باملئات يف �صجون ال�صلطة الفل�صطينية كما كان هناك 

�صدورها،  متنع  اهلل  رام  كانت  التي  ال�صفر  وجوازات  فتح،  من  غزة  يف  معتقلون 

يف  فتح  مل�صوؤويل  حتدث  كانت  التي  وامل�صايقات  منها،  مطلوب  هو  ما  اإ�صدار  ثم 

غزة مّت رفعها، وامل�صادرات من الطرفني مّت حلها، ولكن بقيت هذه التفاقيات يف 

حملها دون تطبيق، وكان املعوق الأ�صا�صي لي�ص ما ي�صدر عن رام اهلل من ذرائع 

املمّول  اإنها  حيث  و“اإ�رشائيل”،  الأمريكية  املتحدة  الوليات  كانت  بل  واتهامات، 

الأ�صا�صي لل�صلطة، وكانت ترف�ص امل�صاحلة مع حركة “اإرهابية” ح�صب و�صفهم، 

حما�ص،  مع  امل�صاحلة  من  عبا�ص  حممود  الرئي�ص  موقف  هو  كان  الثاين  واملعّوق 

لأ�صباب اأبرزها ما يلي:

امل�صاألة الأمنية، حيث ل ي�صتطيع حتمل م�صوؤولية قطاع غزة وفيها هذا احلجم    اأ. 

من الأمن التابع حلما�ص، فهو ل ي�صتطيع ال�صيطرة على قطاع غزة كما يف ال�صفة 

الغربية.

وجود  مع  غزة  قطاع  م�صوؤولية  يتحمل  اأن  يريد  ل  وهو  الع�صكرية،  امل�صاألة   ب. 

�صتحمله  “اإ�رشائيل”  لأّن  وذلك  عليه،  امل�صيطر  غري  ال�صالح  من  الكم  هذا 

يتوىل  من  جاهز،  الفعل  ورد  ر�صا�صة،  اأو  �صاروخ  اأي  اإطالق  عند  امل�صوؤولية 

امل�صوؤولية يف القطاع يتحمل ردود الأفعال اأو النتقام ال�صهيوين من اأي �صيء.

امل�صاألة املالية، اإذ يعد قطاع غزة عبئاً مالياً كبرياً، ل يريد اأن يتحمله. ج. 

“اإ�رشائيل” واأمريكا ترف�صان اأن يكون يف وزارته  اأّن  امل�صاألة ال�صيا�صية، وهي    د. 

اأو حكومته اأي من “الإرهابني” كما يزعمون.

هذه الأ�صباب ال�صيا�صية واملالية والع�صكرية والأمنية وال�صغوط اخلارجية هي 

الفل�صطينية، وكل ما يقال كان ذرائع ل  التي تعرقل امل�صاحلة  الأ�صباب احلقيقية 

15
وقائع، واأوهام ل حقائق.

مرا�صلة للكاتب مع الدكتور مو�صى اأبو مرزوق، ت�رشين الأول/ اأكتوبر 2018.  
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يقول د. مو�صى اأبو مرزوق ب�صاأن ملف امل�صاحلة الفل�صطينية: 

لأنَّنا  املمكنة؛  والو�صائل  الإمكانات  بكافة  الوطنية  امل�صاحلة  اإىل  ن�صعى  نحن 

نوؤمن اأنَّ وجود حما�ص يف قطاع غزة، وفتح يف ال�صفة الغربية ب�صكل فردي ي�رش 

بامل�صلحة الوطنية، ل نريد اأن نكرر اأخطاء فتح عندما ان�صحبت من الأردن واأقامت 

يف �صورية ولبنان، اأو عندما خا�صمت الكويت واتخذت موقفاً منحازاً لطرف �صّد 

اآخر. نحن ل نريد اأن نكرر جتارب حركة فتح املا�صية، اإل اأنَّ الأخرية، ولالأ�صف 

اإنَّ  الغربية وقطاع غزة بقراراتها اخلاطئة.  ال�صديد، كر�صت النق�صام بني ال�صفة 

فل�صطني لي�صت قطاع غزة، وحدود فل�صطني نعرفها جيداً، وقطاع غزة الذي يبلغ 

تبلغ  التي  فل�صطني  م�صاحة  من   %1.5 �صوى  ُيثل  ل  تقريباً  كم   365  م�صاحته 

27 األف كم. وال�صعب الفل�صطيني لي�ص مليونني اأو يزيد، واإمنا جتاوز 12 مليوناً، 
حريته  نيل  يف  خدمته  اأجل  من  نتعاون  اأن  نريد  الذي  الفل�صطيني  ال�صعب  هذا 

لوجودنا،  معياراً  احلدود  من  وجنعل  جغرافياً،  اأنف�صنا  ُنق�صم  اأن  اأما  وا�صتقالله، 

فهذا اأمر مرفو�ص ول يكن قبوله باأي حال من الأحوال. 

اإنَّ امل�صوؤولية يف هذا امللف هي اأخالقية بالدرجة الأوىل؛ لأنَّ حما�ص مل ُتنتخب 

يف قطاع غزة فقط بل وانتخبت اأي�صاً يف ال�صفة الغربية، لذلك وجب علينا اأن ُنعيد 

الأمور اإىل ن�صابها، واأن نتخلى عن الأنانية التي تدفعنا لإق�صاء الآخر. كما علينا 

األ يكون احلكم  اأنَّ احلكم يف قطاع غزة لي�ص حكراً على حما�ص، ويجب  اأن ندرك 

يف ال�صفة الغربية حكراً على فتح، وهذا يعني اأّن ال�صعب الفل�صطيني الذي انتخب 

حما�ص باإمكانه األ ينتخبها يف جولت اأخرى اإذا اأراد. بالتاأكيد حما�ص اأدت ما عليها 

بعد اأن و�صلت اإىل قيادة ال�صلطة، لكنه لي�ص و�صولً بال تنازل، بل هو موؤقت بكل 

اأن نعززه  تاأكيد، فاختيار ال�صعب الفل�صطيني ملن يتقلد م�صوؤوليته هو الذي يجب 

نريد  ول  الفل�صطيني،  لل�صعب  الكاملة  ال�صورة  اإبراز  نريد  حتقيقه.  على  ونعمل 

الكثري، واأنَّ ما  اأنَّ نقدم  الأمر من ثمن، وهذا يتطلب منا  الوطن مهما كلف  جتزاأة 

نرت�صيه لأنف�صنا من حرية الفكر، واختيار البنامج الوطني، اأن نعطي احلق نف�صه 

لالآخر حتى يار�ص اختياراته، ويف النهاية ال�صعب يحكم على اجلميع، ويقرر من 

هو الأ�صلح له ولق�صيته العادلة، ومن هنا ل يجوز اأن اأحكم على الآخر بتو�صيفات 



201

مواقف وقرارات

اأقول،  اأترك احلكم لل�صعب ولي�ص يل. وللتاريخ  ل تليق بال�صعب الفل�صطيني، واأن 

بعد اأحداث النق�صام زار وفد من حركة حما�ص برئا�صة الأخ خالد م�صعل القاهرة، 

كانت  التي  حالها  اإىل  الأو�صاع  لعودة  م�صتعدون  “نحن  م�صعل:  قال  وقتها 

اأحتدث مع  “اأمهلني حتى  �صليمان، وقال:  الوزير عمر  اأ�صارير  فانفرجت   عليه”، 

16
اأبو مازن”، اإل اأنَّ الأخري رف�ص.

انطلقت امل�صاحلة الفل�صطينية بعد اإنتهاء حرب الفرقان 2009/2008 مبا�رشة، 

بدعوة م�رشية �صملت كل اأطياف اللون الفل�صطيني، بعد اأن كان اأبو مازن ُم�رشاً 

على اإبقاء الو�صع على حاله، حتى ترتاجع حما�ص وتعرتف بخطئها على ما ي�صفه 

لإق�صاء  �صابقة  حماولت  مع  ذلك،  على  وحما�صبتها  الع�صكري  بالنقالب  هو 

حما�ص اأو اإف�صالها يف اإدارتها لقطاع غزة، والأمثلة وا�صحة كاإقفال املعابر واملنافذ، 

وقطع  لأعمالهم،  الذهاب  عدم  املوظفني  من  املبا�رش  والطلب  احل�صار،  وت�صديد 

راتب من التحق بعمله. ولكن بعد انتهاء احلرب وتهرباً من حتمل تبعات احلرب، 

اإحلاق قطاع غزة  وبعد حوارات �صعبة وطويلة، كان طرح حركة فتح عبارة عن 

بال�صفة املحتلة، وبالتايل ي�صبح اجلميع حتت الحتالل �صواء، وحما�ص كانت ترى 

اأن التوافق الوطني وال�رشاكة قاعدة اأ�صا�صها التوافق بني الكل الفل�صطيني. 

املتحدة  الأمم  يف  الإن�صان  حقوق  جلنة  تقرير  حيثيات  يف  ذلك  ظهر   وقد 

)UNHRC( United Nations Human Rights Council )تقرير جولد�صتون 

Goldstone Report( والذي يدين الكيان ال�صهيوين خالل حربه على قطاع غزة، 

على  ال�صعبي  الإجماع  من  الرغم  على  جتاوزه،  ومّت  تفعيله،  مازن  اأبو  رف�ص  اإذ 

حما�صبة الكيان ال�صهيوين؛ واملفاو�صات الأخرية ذهب اإليها اأبو مازن يف اإطار من 

الرف�ص ال�صعبي واحلزبي والف�صائلي.

مقابلة مركز التاأريخ والتوثيق الفل�صطيني مع الدكتور مو�صى اأبو مرزوق، ت�رشين الأول/ اأكتوبر    
16

2012. )بت�رشف(
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يقول اأبو مرزوق:

من  عديدة،  ولأ�صهر  منعها،  الذي  هو  وال�رشاكة،  التوافق  على  حما�ص  اإ�رشار 

التوقيع على الورقة امل�رشية؛ وحينما وافق اأبو مازن، مّت توقيع الورقة امل�رشية 

الوطنية  ال�رشاكة  التوافق على  لها عنوان غري  لي�ص  املرفقة، والتي  املالحظات  مع 

التوقيع على عدد كبري من  التوقيع على الورقة امل�رشية مّت  يف �صوؤوننا كلها. بعد 

الهدف  اإىل  َبعُد  ن�صل  مل  ولكن  والتف�صيالت،  والإجراءات  واملواعيد  التعديالت 

احلقيقي، وهو اإنهاء النق�صام والوحدة الوطنية.

اأما عن اتهام حما�ص بتعويق امل�صاحلة الوطنية، فهذه ذريعة ل اأ�صل لها، واإن 

الآخر.  البع�ص  يعالج  ومل  بع�صها  عالج  مّت  وقد  الطرفني،  من  اأخطاء  هناك  كانت 

وهناك جوانب اإيجابية حدثت وُتعد مك�صباً �صيا�صياً يف 2012/11/29 عندما اأخذت 

فل�صطني �صفة “دولة مراقب غري ع�صو” يف الأمم املتحدة، وانت�صار املقاومة على 

العدوان ال�صهيوين )حرب حجارة ال�صجيل يف ت�رشين الثاين/ نوفمب 2012( �صّد 

قطاع غزة. فقد اتخذت خطوات كاإطالق �رشاح املعتقلني، وتخفيف حدة الرتا�صق 

الإعالمي، وال�صماح بتنظيم مهرجانات متبادلة، وعودة جلنة النتخابات املركزية 

وحدة  حكومة  وت�صكيل  النق�صام  بانتهاء  القرب  اأجواء  اأ�صاع  مما  غزة،  لقطاع 

وطنية من تكنوقراط، برئا�صة اأبو مازن.

معوقات حالت دون اإمتام امل�شاحلة:

مهمة  مبلفات  يتحكم  اإذ  ال�صهيوين،  الكيان  هنا  واملق�صود  اخلارجي:  العامل   .1
وقدرته  والنتخابية،  والإعالمية  ال�صيا�صية  واحلرية  والنتخابات،  كالأمن، 

الوليات  كذلك  الغربية.  ال�صفة  يف  حتفظ  بدون  والنواب  الوزراء  اعتقال  على 

من  تدفعه  ما  مقدار  وكذلك  املانحني،  على  ال�صغط  على  وقدرتها  املتحدة 

م�صاعدات لل�صلطة، وكالهما )اأمريكا والكيان ال�صهيوين( �صّد امل�صاحلة و�صّد 

اإنهاء النق�صام، و�رشوط الرباعية الدولية خري مثال على ذلك.

ولقد مار�صت ال�صلطات ال�صهيونية عملياً اإجراءات عقابية �صابقة؛ كحجز اأموال 

الت�رشيعي،  املجل�ص  واأع�صاء  رئا�صة  واعتقال  الوزراء،  واعتقال  ال�رشائب، 

للرئي�ص  نتنياهو  تهديد  نذكر  زلنا  وما  البلدية.  املجال�ص  واأع�صاء   ورئا�صة 
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اأبو مازن بقوله: “اإّن على اأبي مازن اأن يختار بني ال�صالم وحما�ص”، حيث ل 

ُيكن املُ�صي يف كال الجتاهني. 

برنامج  برناجمني،  الفل�صطينية  ال�صاحة  يف  يوجد  ال�صيا�صية:  البامج  عقدة   .2
ومقاومته  ال�صهيوين  بالكيان  العرتاف  عدم  حيث  من  ومقت�صياته  املقاومة 

الأمني، ويرف�ص  التن�صيق  لحتالله الأر�ص واملقد�صات، وهو برنامج يرف�ص 

التفاو�ص مع الكيان ال�صهيوين، ويتبنَّى عدم التعاطي مع حّل الدولتني، ومن 

ال�صهيوين،  بالكيان  والعرتاف  ال�صيا�صية  الت�صوية  برنامج  يوجد  ثانية  جهة 

ومواجهة  الأرا�صي،  وتبادل  الأمني،  والتن�صيق  الحتالل،  مع  والتفاو�ص 

اإيجاد  يف  كبرية  �صعوبة  جند  الوجهتني،  اختالف  يف  ال�صبب  ولهذا  املقاومة؛ 

القوا�صم امل�صرتكة واللغة املطلوبة التي نتعامل بها، ولعل وثيقة الوفاق الوطني 

كانت من اأجنح املعاجلات، ولكن بقيت هذه العقدة )عقدة البنامج ال�صيا�صي( 

من اأكب املعوقات.

اأبو مازن ال�صيا�صية: ل يريد مواجهة مع الكيان ال�صهيوين،  اأولويات الرئي�ص   .3
للتفاو�ص  هي  عنده  والأولوية  للم�صاحلة،  الراف�ص  الأمريكي  الراعي  مع  ول 

باب  قفل 
ُ
اأ اإذا  الداخلي  احلوار  على  ُيقبل  هنا  ومن  واملفاو�صات؛  ال�صيا�صي 

يجعل  مما  التفاو�ص،  بدء  عند  امل�صاحلة  عن  ويرتاجع  ال�صيا�صي،  التفاو�ص 

م�صاألة امل�صاحلة م�صاألة ثانوية عنده.

�شبل جتاوز االنق�شام:

1. الإرادة ال�صيا�صية: لو توفرت الإرادة ال�صيا�صية بال�صكل الكايف لتجاوز ال�صعب 
لدرجة  ال�صيا�صية  الإرادة  ت�صل  مل  ولكن  ال�صعوبات،  من  الكثري  الفل�صطيني 

التوافق ال�صيا�صي، ولو توفرت مثل هذه الإرادة، ثم ُجعل لهذا الأمر الأولوية 

الفل�صطيني  ال�صعب  تخدم  �صحيحة  بطريقة  الأولويات  ترتيب  لَتمَّ  الق�صوى، 

وحقوقه.

املحيط  يف  حادثة  كل  اأمام  طويالً  النتظار  وعدم  عليه،  التوافق  مّت  ما  تطبيق   .2
العربي اأو املباحثات مع ال�صهاينة.
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التوافق  وثيقة  اأنَّ  مرزوق  اأبو  ويعتقد  واحد،  �صيا�صي  برنامج  على  التفاق   .3
الوطني ت�صلح اأن تكون اأر�صية لذلك.

4. ل بّد من �صند عربي، وفهم العمق احلقيقي لق�صيتنا، واإحياء هذا املفهوم، وعدم 
ترك الق�صية لالأمريكان والهيئات الدولية.

17
5. التفاهم حول حكومة وحدة وطنية ت�صمل الف�صائل الفل�صطينية.

خام�صًا: الثورات والتغريات يف العامل العربي:

اأبو مرزوق اأن التغريات يف العامل العربي عميقة ول يكاد يخلو نظام من  يرى 

الحتمالت امل�صتقبلية املطروحة �صواء كانت تلك البالد �صمن من دخل يف م�صمى 

ثورات الربيع العربي اأم ما جاورهم من اأقطار مبعطيات وظروف داخلية خمتلفة. 

نحو  �صنوات  عدة  و�صتاأخذ  كبرية  وتغريات  خما�صات  يف  ير  العربي  العامل  واأن 

ال�صتقرار على قواعد �صيا�صية وا�صحة. القوى املتدافعة داخل كل قطر من الأقطار 

عليها  ي�صعب  بحيث  ال�صعف  ومن  امل�صهد،  من  اإزاحتها  ي�صعب  بحيث  القوة  من 

احتواء الآخرين. ول يقت�رش امل�صهد يف اأيٍّ من الأقطار على قواه املتدافعة بل تتعدى 

امل�صاألة اإىل تدخالت خارجية موؤثرة.

اأي�صاً  التدافع  هذا  خالل  من  تنعك�ص  التي  ال�صلبيات  اأن  مرزوق  اأبو  وي�صيف 

مت�صعبة، فالأمن، والقت�صاد، وم�صتوى الفقر، والبطالة، وال�صترياد، والت�صدير، 

والتعليم، وال�صلم املجتمعي، كل ذلك وغريه يتاأثر بالتدافع الداخلي. والع�رش الذي 

نعي�ص فيه ي�صعب معه حكم الأقليات �صواء دينية، اأم عرقية، اأم مهنية، اأم غري ذلك، 

و�صتنت�رش اإرادة ال�صعوب يف النهاية، ولكن �صيكون لهذا الأمر ثمن كبري من دماء 

واأموال وجراح كبرية، ولعل التدخل اخلارجي حل�صم الق�صايا الداخلية قد يكون 

مدخالً ل�صتعمار جديد على بالدنا، ن�صاأل اهلل تعاىل العفو والعافية واملعافاة التامة 

 
18

يف الدنيا والآخرة.

مقابلة للكاتب مع الدكتور مو�صى اأبو مرزوق، ت�رشين الثاين/ نوفمب 2018.  
17

مقابلة للكاتب مع الدكتور مو�صى اأبو مرزوق، ت�رشين الثاين/ نوفمب 2018.  
18
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�صاد�صًا: مكت�صبات احلروب:

“لي�ش من يكتب باحلرب كمن يكتب بدماء القلب” 
                                      )جبان خليل جبان(

حما�ص  حركة  لقيادات  كبرية  باعتقالت  الحتالل  جي�ص  قام   1989 �صنة 

واأدواتها  حما�ص  حركة  �صفوف  يف  كبرياً  فراغاً  �صبب  مما  الفاعلني،  وكوادرها 

املحتلة، واأعاد  الفل�صطينية  الأرا�صي  اإىل  اأبو مرزوق  الفاعلة، وبناًء على ذلك جاء 

ا�صم  عليها  واأطلق  جديدة،  ع�صكرية  جمموعات  و�َصّكَل  التنظيم،  هيكلة  ترتيب 

كتائب ال�صهيد عز الدين الق�صام، بعد اأن كان العمل الع�صكري يحمُل اأ�صماًء خمتلفة، 

اأبرزها كتائب عبد اهلل عزام. وعليه؛ فقد �صهد مطلع  وي�صرُي من خالل جمموعات 

الت�صعينيات عمالً مقاوماً قوياً من ناحيتي ال�صكل وامل�صمون. 

مكت�شبات احلروب:

يقول اأبو مرزوق:

لي�صت  لأنها  للحرب؛  ت�صعى  ل  املقاومة  واحلركات  مقاومة،  حركة  حما�ص 

الأوىل  بالدرجة   Guerrilla الع�صابات  حرب  على  تعتمد  واإمنا  نظامية،  جيو�صاً 

ال�صهيونية  والعتداءات  بغزة  يتعلق  فيما  اأما  نف�صها،  عن  الدفاع  يف  والأخرية 

النظر عن  املقاومة فر�صاً، بغ�ص  اأهلها، فقد فر�صها الحتالل على  املتكررة �صّد 

اإف�صال  يقت�صي  الدفاع  خط  يف  املتمركز  املقاومة  موقع  لأنَّ  واأ�صبابها؛  البدايات 

اأجنزته  ما  وهذا  املرجوة،  اأهدافه  حتقيق  لقواته  ال�صماح  وعدم  اخل�صم،  هجوم 

ال�صهيوين مل يجتث حركة حما�ص، ومل يق�صِ على  الفل�صطينية، فالعدو  املقاومة 

�صواريخ املقاومة، ومل ي�صتعد الأ�صري جلعاد �صاليط اإل ب�صفقة وفاء الأحرار. اإذن 

ف�صل الحتالل من حتقيق اأهدافه التي �صدع الإعالم بها دون اإجناز، مما يعني اأنَّ 

املقاومة انت�رشت اأمام اعتداءاته الأربعة، واأف�صلت اأهدافه املتغطر�صة. 

اأما على �صعيد الق�صية الفل�صطينية فاإنَّ اأهم مكت�صب حققته املقاومة هو تر�صيخ 

احلق الفل�صطيني يف �صمري الأمة العربية والإ�صالمية، واإف�صال م�رشوع الت�صوية، 

الذي مل يتحول اإىل خيار ا�صرتاتيجي. لو غابت املقاومة لأ�صبح امل�رشوع النهزامي 
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خياراً واقعياً ل مفرَّ منه، باعتقادي اأنَّ اأمل الق�صية الفل�صطينية وانت�صارها معقوٌد 

يف نوا�صي املقاومة التي يقودها �صيا�صي حكيم.

هل كان احل�شار واحلروب املتتالية ثمناً الأ�رش جلعاد �شاليط؟ 

ع�صكري  موقع  اقتحام  هو  الهدف  كان  بل  لها،  خمططاً  يكن  مل  العملية  اأولً: 

اأفراده  ُيطلق النار جتاه املدنيني ليل نهار، واإيقاع اخل�صائر الع�صكرية يف �صفوف 

اأن  ح�صل  الذي  جنود.  اأ�رش  يف  التفكري  دون  الن�صحاب  ثم  ومن  املتغطر�صني، 

�صاليط  اجلندي  كان  لالن�صحاب  طريقهم  ويف  دقة،  بكل  العملية  نفذوا  املجاهدين 

مبقدور  يكن  مل  املجاهدين  قب�صة  يف  اأ�صبح  ولأنه  ينتبه،  اأْن  دون  معهم  يرك�ص 

ُتخرج  مل  اإن  املقاومة  من  الفائدة  فما  واإل  مقابل،  دون  اجلندي  ت�صليم  حما�ص 

الأ�رشى الفل�صطينيني من �صجون الحتالل! وما الفائدة منها اإن مل تكن الت�صحية 

عنواناً لبناجمها املقاوم!

اأن  ال�صيا�صة  علم  يف  الأ�صل  لكنَّ  الأ�رشى،  تبادل  حوارات  يف  اأ�صارك  مل  ثانياً: 

اخلا�صة،  م�صلحتك  على  النا�ص  عموم  م�صلحة  وُتقّدم  اخلا�ص،  على  العام  ُيقّدم 

ا�صرتاتيجياً يربح من ُيقّدم ل�صعبه اأكرث، ولي�ص من يهتم بذاته اأكرث، وهذا ما تفعله 

بع�ص الف�صائل املتوا�صعة، اإذ حُتاول اأن تهتم كثرياً يف ذاتها على ح�صاب املجموع، 

لذلك هي يف قلة م�صتمرة، اأو ذوبان متال�صي. 

)انتهى كالم د. اأبو مرزوق(

ق�شة عدوان 2008:

منذ �صنة 1948 مل ت�صهد فل�صطني املحتلة عدواناً كالذي ح�صل �صّد �صكان قطاع 

غزة �صنة 2008، اإذ قتل الحتالل ال�صهيوين يف الدقيقة الأوىل من عدوانه اأكرث من 

200 �رشطي كانوا قد ا�صطفوا يف طابور ال�صباح، ملبا�رشة اأعمالهم التي ُتنظم حياة 

املواطنني، وحتفظ حقوقهم املختلفة، ثم �صبَّت قواُتُه فوق روؤو�ص الأطفال والن�صاء 

القا�صي ريت�صارد  والرجال جحيماً من النريان املحرمة دولياً. وقد تطرق تقرير 

جولد�صتون اإىل جملة من النتهاكات الدولية، والإجراءات الإجرامية التي ارتكبتها 
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“اإ�رشائيل” �صّد قطاع غزة؛ فاأورد ح�صار قطاع غزة، واأكد اأنه �صمل منع دخول 
الوقود  اإمدادات  وقطع  واخلدمات،  النا�ص  تنقل  اأمام  املعابر  واإغالق  الب�صائع، 

والكهرباء لأيام طويلة. كما اأ�صار التقرير اإىل عدد �صحايا العدوان الإ�رشائيلي الذي 

ا�صتمر من 2008/12/27 حتى 2009/1/18، تراوح بني 1,387–1,417، م�صرياً اإىل 

1,444 بينما احلكومة الإ�رشائيلية تتحدث  اأوردت ا�صت�صهاد  اأنَّ ال�صلطات يف غزة 

واأفراد،  مبان  على  هجمات  عدة  �صنّت  “اإ�رشائيل”  اأنَّ  التقرير  وذكر   .1,166 عن 

التقرير  واأ�صار  غزة،  يف  الرئي�صي  وال�صجن  الت�رشيعي  املجل�ص  مبنى  فا�صتهدفت 

اإىل الق�صف الإ�رشائيلي ملراكز ال�رشطة الفل�صطينية يف القطاع التي اأدت ل�صت�صهاد 

اأن�صار احلركة  اإنه بغ�ص النظر عن وجود عدد كبري من  240 �رشطياً، وقال  نحو 

لتعزيز  “وكالة مدنية  تبقى �رشطة غزة  ال�رشطة  اأفراد  امل�صلحة بني  اأو اجلماعات 

القانون”، واأنَّ ق�صفهم ي�صكل انتهاكاً للقانون الإن�صاين الدويل.

كما اأ�صار التقرير اإىل الق�صف الإ�رشائيلي ملقر الأونروا، بالرغم من اأنه كان ملجاأ 

ملا بني 600 و700 مدين، وقال اإنَّ ت�رشف القوات امل�صلحة الإ�رشائيلية هذا ينتهك 

متطلبات القانون الدويل العريف باتخاذ كل الحتياطات لتجنب مقتل املدنيني، كما 

انتقد الهجوم الإ�رشائيلي على م�صت�صفى الوفاء يف مدينة غزة، وتقاطع الفاخورة 

قرب مدر�صة تابعة لالأونروا يف جباليا كانت توؤوي 1,300 مدين.

وانتقد التقرير كذلك ا�صتخدام “اإ�رشائيل” لأ�صلحة بعينها مثل قنابل الفو�صفور 

الأبي�ص والقذائف امل�صمارية، وقال اإنه بالرغم من اأن القانون الدويل ل يجرم حتى 

الآن ا�صتخدام الفو�صفور الأبي�ص، وجدت اللجنة اأن ا�صتخدامها يف املناطق املاأهولة 

كان “متهوراً ب�صكل منهجي”.

املدنيني  اتخاذ  مزاعم  من  غزة  يف  الفل�صطينية  املقاومة  �صاحة  التقرير  وبّراأ 

الفل�صطينيون يف جميع الأوقات  اإنه رمبا مل ينجح املقاتلون  دروعاً ب�رشية، وقال 

اأن اجلماعات  اأن اللجنة مل جتد دليالً على  اإل  اأنف�صهم عن ال�صكان املدنيني،  بعزل 

الفل�صطينية امل�صلحة قادت املدنيني اإىل املناطق التي ت�صن منها الهجمات اأو اأجبتهم 

على البقاء يف املكان الذي تنطلق منه.
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من ناحية ثانية اأ�صار التقرير اإىل اأنه حتقق من اأربع حالت ا�صتخدم فيها اجلي�ص 

الإ�رشائيلي املدنيني الفل�صطينيني دروعاً ب�رشية، منبهاً اإىل اأن مثل هذا ال�صلوك يعد 

19
“انتهاكاً للقانون الإن�صاين الدويل وي�صكل جرية حرب”.

يقول اأبو مرزوق:

قبيل انتهاء اتفاق التهدئة الأخري واملقرر يف 2008/12/19، قررت حما�ص جتديد 

كانت  املتكررة.  واعتداءاته  الحتالل  تغّول  من  ال�صعب  حتفظ  ب�رشوط  التهدئة 

احلركة على توا�صل مبا�رش مع الوزير عمر �صليمان لتجديد اتفاق التهدئة ملدة �صتة 

اأ�صهر قادمة، وكانت روؤية احلركة هي اإلزام العدو مبا مّت التفاق عليه، ومبا اأنه مل 

التهدئة. وب�صكل مفاجئ �صنت عدواناً غا�صماً  يلتزم بذلك رف�صت حما�ص جتديد 

�صّد قطاع غزة، وهنا نطرُح �صوؤالً مهماً، هل رف�ص جتديد التهدئة �صبٌب لأْن ت�صن 

اأنَّ لالحتالل  اأعتقد  اآخر؟  اأم �صيٌء  املدنيني يف غزة؟  “اإ�رشائيل” حرباً مدمرة �صّد 
اأهدافاً اأخرى؛ اإذ ا�صتغل حالة ا�صطفاف ال�رشطة يف الطابور ال�صباحي، وقام بقتل 

عدد كبري منهم، ثم اقتحموا غزة من ثالثة حماور بهدف تقطيع اأو�صالها، وقطعوا 

جميع �صبكات الت�صال. 

اإرجاع �صاليط بالدرجة الأوىل، واإ�صعاف حما�ص  “اإ�رشائيل”  اأهداف  اأحد  كان 

بالدرجة الثانية، ومل تكن ت�صعى لإنهاء حكمها، لأنَّ البديل الذي �صي�صبط احلالة 

اأْن تبقى حما�ص  “اإ�رشائيل”  الأمنية التي تقوم بها حما�ص متعذر. نعم كان هدف 

عزل  اإىل  �صعت  كما  مواجهتها،  اأمام  و�صعيفة  الداخلي،  الأمن  حفظ  على  قادرة 

ال�صفة الغربية عن حما�ص من خالل تكري�ص النق�صام، غري اأنها ف�صلت يف تدجني 

الفل�صطينية  املقاومة  بها  تتمتع  التي  ال�صعبية  احلا�صنة  لأنَّ  واإ�صعافها؛  حما�ص 

قوية جداً، وهذا بف�صل التوا�صل املبا�رش مع جميع فئات املجتمع، فحما�ص حركة 

�صاملة، ولي�صت مقاومة فقط، بل حركة جماهريية، دعوية، مقاومة، لذا ا�صتطاعت 

اأْن تبني ج�صور الثقة مع اجلميع. 

 http://www.aljazeera.net :اأبرز ما جاء بتقرير غولد�صتون، موقع اجلزيرة.نت، 2009/10/2، انظر  
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اإطالق  وقف  مو�صوع  يف  خا�صة  روؤية  �صليمان  لعمر  كان  العدوان،  اأثناء  يف 

تفكريه  وطريقة  الإ�رشائيلي  باجلي�ص  معرفته  عن  كبرية  بثقة  حتدث  حيث  النار، 

جتاه ان�صحابه من قطاع غزة، نظراً خلبته الع�صكرية ال�صابقة، ثم عر�ص �رشوط 

الحتالل لالن�صحاب من غزة، التي كان من بينها ت�صليم �صاليط. يف احلقيقة مل ترتدد 

احلركة يف رف�ص ال�رشوط املذكورة، وبعد يومني ان�صحب اجلي�ص ال�رشائيلي من 

غزة، وكان الوفد برئا�صة الأخ عماد العلمي ما يزال يف القاهرة، املوقف الذي �صبب 

حرجاً كبرياً لتوقعات اللواء عمر �صليمان رحمه اهلل.

احلركة على توا�صل مبا�رش مع ال�صوريني يف حتركاتنا ال�صيا�صية من باب العلم 

يف  امل�صت�صيفة  الدولة  و�صع  علينا  ي�صتوجب  اأرا�صيهم  على  فوجودنا  والإحاطة، 

�صورة ما نراه �صيا�صياً والنتائج املرتتبة عليها. وللحقيقة التاريخية، ال�صوريون 

كانوا اإيجابيني �صيا�صياً، ومتبنني ملواقف احلركة ب�صكٍل كامل، وداعمني للحركة يف 

خمتلف امليادين واأحياناً كانوا ُين�صقون معنا. 

م�رشية  اأ�صول  من  اأمريكي  اأكاديي  زارين  ال�صهيوين،  العدوان  انتهاء  بعد 

الأزمات  ملجموعة  رئي�صاً  وكان   ،Robert Malley مايل  روبرت  ا�صمه  يهودية 

الرئي�ص  عهد  يف  واأ�صبح  وا�صنطن،  يف   International Crisis Group الدولية 

Barack Obama ع�صواً يف جمل�ص الأمن القومي الأمريكي. قال يل  باراك اأوباما 

بعد اأن اأطلعته على الورقة التي اتفقنا عليها مع اجلانب امل�رشي: “جئُت الآن من تل 

اأبيب، وقد اطلعُت على الورقة التي عندهم، وادعوا اأنهم ا�صتلموها من امل�رشيني، 

واحلقيقة ل عالقة لها بالورقة اخلا�صة بكم”، ال�صوؤال هنا، هل هذا الكالم دقيق اأم 

ل؟ وما تف�صري ذلك؟ بالتاأكيد ل ن�صتطيع اأْن جنزم الإجابة باجتاه حمدد، فامل�صاألة 

كانت يف حكم املباحثات غري املبا�رشة، واملعروف اأنَّ الو�صيط له اجتهادات يف بع�ص 

الأحيان لإر�صاء الأطراف املتنازعة. 

ال�صهيوين  الأ�صري  على  قب�صتها  حُتكم  غزة  واأ�صبحت  حما�ص،  قوة  تعاظمت 

جلعاد �صاليط، وقد ف�صلت كل حماولتهم التج�ص�صية واحلربية، مبا فيها مناطق 

بعدوان  يتعلق  فيما  اأما  منه.  التخل�ص  اأو  لنقاذه  فيها،  متواجد  اأنه   اعتقدوا 

اإدارة  “اإ�رشائيل”، واإمنا حالة من  2012، فلم يكن هناك تفاهمات تهدئة مع  �صنة 
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ميدان املقاومة، بحيث ل يتم اإطالق �صواريخ باجتاه الأرا�صي املحتلة اإل بتوافق 

وكان  الفل�صطيني.  ل�صعبنا  وخدمة  باملقاومة،  متعلقة  ترتيبات  و�صمن  وطني، 

هناك جهود كبرية لل�صيطرة على الظاهرة ال�صلفية املت�صددة اأو ما ُعرف فيما بعد 

با�صتمرار لإطالق �رشبات  ت�صعى  كانت  �صبابية  بداع�ص، وكان هناك جمموعات 

ع�صوائية جتاه الحتالل من اأجل زعزعة الأمن العام. وفعالً مّت �صبط امليدان من 

خالل توافق ف�صائلي كامل. وبينما كانت ال�صورة فيها الكثري من الإجناز بقيادة 

الأخ اأحمد اجلعبي، اأقدم الحتالل بخبٍث كامل على اغتيال القائد اأحمد اجلعبي 

الهزية  مرارة  جترع  ي�صتطع  مل  ال�صهيوين  اجلي�ص  اأنَّ  باعتقادي  حممد(.  )اأبو 

ح�صاباته  �صفى  حتى  ومتاأملاً  خائباً  فبدا  امل�صمومة،  اأ�صنانه  بني  من  اُنتزعت  التي 

مع اجلعبي، الذي كان اأيقونة احلوارات الطويلة، ومهند�ص �صفقة وفاء الأحرار 

الأحكام  ذوي  من  اأ�صرياً   450 بينهم  من  كان  اأ�صرياً،   1,027 باإخراج  ُتوجت  التي 

املوؤبدة. هذا العتداء ال�صارخ على اأحد اأركان املقاومة وقادتها الكبار، دفع املقاومة 

لأول  اأبيب  تل  �رُشبت  عندما  الكبرية  املفاجاأة  وكانت  قوة،  بكل  للرد  الفل�صطينية 

مرة منذ عقود، ولعل اجلعبي كان يتوقع ال�صهادة، حيث قال يل بعد النتهاء من 

�صفقة وفاء الأحرار “اإنَّ الإ�رشائليني يدبرون �صيئاً”، وكان ا�صتعداده لذلك كبرياً، 

فقد ذهب لأداء منا�صك احلج، وعاد مبا�رشة اإىل غزة ليلقى ربه �صهيداً. 

الأمريكية كلينتون، والرئي�ص الرتكي  القاهرة كٌل من وزير اخلارجية  اإىل  جاء 

حينه،  يف  الأوروبي  الحتاد  خارجية  ووزير  حمد،  ال�صيخ  قطر  واأمري  اأوردغان، 

الإ�رشائيلي �صّد غزة. جل�ص وفٌد كبرٌي من  العدوان  اإيقاف  اأجل  جميعهم جاء من 

وقف  عن  احلديث  ومّت  املو�صوع،  ليناق�صهم  م�صعل  خالد  برئا�صة  حما�ص  حركة 

اإطالق النار، وفتح املعابر، وتخفيف احل�صار، واإي�صال امل�صاعدات الإن�صانية لغزة 

واأهلها املت�رشرين من عدوان الحتالل. ويف خ�صم املوقف وتطور اأحداثه ات�صلُت 

امل�رشي  بالرئي�ص  وات�صلُت  العربي،  نبيل  العربية  الدول  جلامعة  العام  بالأمني 

حممد مر�صي، ودعوتهما للذهاب اإىل غزة لدعم املقاومة وتعزيز �صمودها والعمل 

على وقف العدوان، فا�صتجابا، واأر�صل الأول قافلة ب�رشية م�صوؤولة وكبرية نيابة 

عن جامعة الدول العربية، واأر�صل الثاين رئي�ص وزرائه ه�صام قنديل. اأعتقد اأنَّ هذه 

تخفيف  عن  احلديث  ومّت  الإ�رشائيلي،  العدوان  اإيقاف  يف  جنحت  وغريها  اجلهود 
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حما�ص  تتكفل  اأن  مقابل  الإن�صانية،  امل�صاعدات  واإدخال  املعابر،  وفتح  احل�صار، 

ال�صالح، ووقف تطوير  الكاملة عن قطاع غزة، وتتعهد بعدم تهريب  بامل�صوؤولية 

اأم  ت�صنيعاً  �صواء  بال�صالح  املتعلقة  العدو  �رشوط  الأخرية  رف�صت  ال�صواريخ. 

تهريباً اأم تطويراً، وم�صت يف �صبط ال�صتباك الع�صوائي، للمحافظة على امل�صلحة 

العامة. 

اإعمار ول حت�صني  اإعادة  اأنه ل  اأبلغهم  اأن توين بلري  اإىل  اأبو مرزوق  اأ�صار  وقد 

�صيا�صي  ببنامج  والقبول  امل�صاحلة،  هي:  �رشوط،  بخم�صة  اإل  املعي�صة  مل�صتوى 

حركة  هي  احلركة  باأن  وتاأكيد   ،67 حدود  يف  فل�صطينية  دولة  قاعدته  فل�صطيني 

فل�صطينية لتحقيق اأهداف فل�صطينية، ولي�صت جزءاً من حركة اإ�صالمية ذات اأبعاد 

موؤقتاً،  ولي�ص  لل�رشاع  نهائي  الدولتني  حل  باأن  القبول  اإىل  بالإ�صافة  اإقليمية، 

لـ“الإرهاب” يف �صيناء،  باأنها—اأي حما�ص—لي�صت قاعدة  ور�صالة طماأنة مل�رش 

واأنه �صيكون هناك تفاو�ٌص مع احلكومة امل�رشية ملنعه.

وت�صاءل اأبو مرزوق يف رده على اأ�صئلة ممثل الرباعية، قائالً:

نيابة  يتحدث  الذي  حما�ص،  حلركة  الدويل  املجتمع  قبول  �رشوط  هي  هذه  هل 

عنه توين بلري، وهل هي كذلك ال�رشوط لإعادة الإعمار، وحت�صني م�صتوى معي�صة 

اأبناء قطاع غزة؟ 

وعاد اأبو مرزوق لر�صائل توين بلري اخلم�صة ليتحدث عنها واحدة واحدة فقال:

الفل�صطينية، تتوله م�رش، وحما�ص م�صتعدة لتقدمي  الر�صالة الأوىل امل�صاحلة 

ما هو مطلوب منها، ول اأدري ما هو املطلوب اأكرث من حما�ص. اأما الر�صالة الثانية، 

فهو يتحدث عن دولة فل�صطينية يف حدود 67، هل امل�صكلة عند الفل�صطينيني يف هذه 

الق�صية حتديداً؟ اأعتقد اأن امل�صكلة لي�صت عندنا، ولكن عند اجلانب الآخر، ويجب 

 67 لـ“اإ�رشائيل”، هل تقبل بدولة فل�صطينية يف حدود  اأن يوجه توين بلري حديثه 

ال�صتيالء على  امل�صتوطنات، وترك  يقبلون ترك  لفل�صطني؟ هل  والقد�ص عا�صمة 

الغربية  ال�صفة  اإىل   1967 تتجاوز حدود  اهتماماتهم  ما زالت  اأم  ال�صفة؟  اأرا�صي 

لبتالعها وفر�ص �صيا�صة الأمر الواقع عليها.
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وعن الر�صالة الثالثة، فاإن حما�ص هي حركة فل�صطينية، تعمل لتحقيق الأهداف 

الفل�صطينية، ولي�صت جزءاً من اأي حركة ذات اأبعاد اإقليمية، لأننا حتت الحتالل، 

اأكرث منها حقيقة، وذلك  اأن الكثريين يتخذون من هذه العبارة ذريعة  فنحن نعلم 

لالأ�صباب الآتية:

اإن كل حركة اإ�صالمية قياداتها حملية، وبنت بيئتها وم�صهدها ال�صيا�صي، ولذلك   •
جتد �صيا�صة يف اليمن غري املغرب، و�صيا�صة يف م�رش مغايرة لتون�ص، ولي�ص هناك 

اأهداف  لي�صت  فهي  اإذن  واملتناق�صة،  املتغايرة  ال�صيا�صات  تلك  يجمع  جامع  من 

و�صيا�صات عابرة للحدود كما كان الفكر ال�صيوعي مثالً.

م�صاركة  كلها  الإ�صالمية  احلركات  اأن  اإل  املنطقة،  يف  الأنظمة  تباين  من  بالرغم   •
هناك نظام ملكي، وهناك  ال�صيا�صية لبالدها؛ فمثالً  بالنظم  باأخرى  اأو  ب�صورة 

واحلركات  وهكذا،  خمتلط  نظام  وهناك  برملاين،  نظام  وهناك  جمهوري،  نظام 

الإ�صالمية مبا فيها الإخوان امل�صلمون جزء من النظام ال�صيا�صي.

على  تدل  حلقيقة  بحاجة  اإقليمية،  اأبعاد  ذات  اإ�صالمية  حركة  هناك  باأن  الدعاء   •
هذا الفرتا�ص، مثل: خطة وبرنامج و�صيا�صات، فاأين هي تلك اخلطة والبنامج 

وال�صيا�صات. !!

حترر  حركة  هي  حما�ص  فاإن  احلركة”،  “فل�صطينية  مو�صوع  يخ�ص  ما  اأما 

من  ولي�ص  وحركات،  دول  من  ي�صاعدنا  من  كل  اإىل  بحاجة  ونحن  فل�صطينية. 

م�صلحتنا ول من برناجمنا معاداة اأي طرف مهما كان الختالف يف الأيدولوجية 

خارج  عملية  اأي  منار�ص  ومل  فل�صطني،  املقاوم  عملنا  وم�صاحة  ال�صيا�صات،  يف  اأو 

لقيادات  الغتيال  حالت  يف  حدث  كما  اعتداء،  على  رداً  كانت  ولو  حتى  فل�صطني 

وكوادر من احلركة عب العقود الثالثة املا�صية.

الأخرى  واحلركات  الحتالل،  ومواجهة  املقاومة  حما�ص؛  برنامج  قاعدة  اإن 

اأن ُنقارن بني  اإ�صالحي، ول يكن  حركات قاعدتها وبرناجمها الأ�صا�صي برامج 

هذين البناجمني.

اإن حتالفاتنا وعملنا ال�صيا�صي م�صاحته ال�صاحة الفل�صطينية، وقواها ال�صيا�صية، 

ودخلنا  الفل�صطينية،  القوى  وحتالف  الع�رش،  الف�صائل  حتالف  ت�صكيل  فتم 
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قبلنا  من  العرتاف  ومت  الفل�صطيني.  الأ�صا�صي  بالقانون  ملتزمني   النتخابات 

بـ م. ت. ف، ونعمل على دخولها والندماج ببنامج �صيا�صي متفق عليه.

وبخ�صو�ص الر�صالة الرابعة؛ بالتاأكيد يعلم توين بلري باأن اأي اتفاقيات ظاملة ل 

يكن اأن يكتب لها احلياة، واأي اتفاقيات تفر�صها موازين القوى احلالية ل يكن 

والهوية  والطموحات  الآمال  اأن  اأي�صاً  ويعلم  القوة،  موازين  تغيري  عند  تبقى  اأن 

والرتباط بالأر�ص واملعتقد ل يكن اأن ُتزيلها اأو ُتغريها توقيعات زعيم اأو موافقة 

ف�صيل، وحركة حما�ص حركة لن تر�صى بالظلم، حتى واإن تعاي�صت معه مرحلة 

من املراحل، ولن تقبل اأن توقع على م�صادرة حقوق واآمال �صعبنا الفل�صطيني.

جارة،  دولة  جمرد  لي�صت  لنا  بالن�صبة  م�رش  فاإن  اخلام�صة  الر�صالة  وعن 

قوة  وقوتها  مطلقة  فل�صطينية  م�صلحة  اأرا�صيها،  ووحدة  وا�صتقرارها  واأمنها 

لل�صعب الفل�صطيني، ول اأحد من بني العرب بحاجة مل�رش على هذه ال�صورة، مثل 

الفل�صطينيني، وخ�صو�صاً �صكان قطاع غزة.

ل يكن اأن يكون القطاع مكاناً لإيذاء م�رش، اأو وقوع �رشر لها، ومل نهمل اأي 

باأمن  الأمر  يتعلق  حينما  خ�صو�صاً  وم�صوؤولية  بجدية  معه  نتعامل  مل  اأو  ات�صال 

م�رش، وقطعاً لن تكون غزة مرتعاً لالإرهاب اأو موطناً لأية حركات اإرهابية. 

اآمال  لتحقيق  ت�صعى  مقاومة،  اإ�صالمية  عربية  فل�صطينية  حركة  هي  حما�ص 

املرحلة،  هذه  يف  اأولوياتها  واأهم  والتحرر،  واحلرية  بالعودة  الفل�صطيني  �صعبها 

هو حتقيق امل�صاحلة الفل�صطينية واإنهاء النق�صام، ووحدة ال�صعب الفل�صطيني يف 

اأماكن تواجده، والعمل بتوافق وطني لن�صحاب الحتالل من ال�صفة الغربية  كل 

الو�صائل  بكافة  القد�ص،  وعا�صمتها  امل�صتقلة  الفل�صطينية  الدولة  واإقامة  والقد�ص 

اأ�صقائنا  كل  مع  متميزة  لعالقات  وال�صعي  الكامل،  التحرير  طريق  على   املتاحة 

ل �صيّما م�رش العزيزة.

اأن  اأخرى  دولية  وجهات  بلري  لتوين  �صبق  قد  الإجابات  هذه  اإنَّ  احلقيقة،  يف 

ت�صلمتها عب ر�صائل وا�صحة، ولكن يبدو اأن وراء الأكمة ما وراءها!!
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اإن اأ�صلوب التظاهر الذي يف احلوار ال�صيا�صي ل ُيغفل اإمكانيات اخل�صم وقوته، 

فالقوي ي�صتطيع اأْن يت�صاهل �صيا�صياً، واأْن يتظاهر مبا ل ُيريده، لأّن قوته متكنه 

لأي  فاإقراره  لل�صعيف،  متاح  غري  وهذا  �صاء،  وقٍت  اأّي  يف  قدمه  ما  ا�صتعادة  من 

املباحثات  يف  باملوافقة  التظاهر  اأنَّ  يعني  وهذا  عليه،  ُيحا�صب  التزام  هو  كان  اأمٍر 

ال�صيا�صية مرفو�ص، لأنه �صيدرج حتت باب التنازلت التي �صتتواىل فيما بعد. ويف 

احلقيقة اأنَّ ما ُييز حما�ص اأنها مل ُتقدم تنازلت �صيا�صية، �صواء يف حالة ال�صعف 

اأْن ُتغري احلركة مواقفها  ال�صعوبة مبكان  الإكراه والتهديد، وبالتايل من  اأم حتت 

التكتيكية، والو�صائل  بالهوام�ص  يتعلق  اأما فيما  الفل�صطينية،  الثوابت  التي تخ�ص 

احلوارات،  جميع  يف  تنظر  اأن  ولك  وا�صحة،  مرونة  لديها  احلركة  فاإنَّ  املتغرية، 

اأو كلمة منطوقة تتعلق بالعرتاف بالكيان  اأو الجتماعات، لن جتد ورقة مكتوبة 

منطقة  يف  الوقوف  اأو  العودة،  حق  عن  التنازل  اأو  الدولية،  والرباعية  ال�صهيوين، 

 
20

�صبابية جتاه املقاومة باأ�صكالها املختلفة.

حما�س والعالقة مع املخابرات؟

ل�صنا دولة، وبالتايل ل ُن�صكل ِنداً للدول الأخرى، لذلك فاإنَّ امللف الفل�صطيني يف 

ال�صيا�صية، هكذا كل حركات التحرر،  غالبه يف يد الأجهزة الأمنية، ولي�ص الدوائر 

والدول عادة هي التي حتدد من يتعامل معك، ولي�ص اختيارك. وال�صيا�صة امل�رشية 

ل تقبل التوقيع على اأّي ورقة لها عالقة ب�صاأن التهدئة اأو املباحثات اأو التفاهمات 

التي نتو�صل اإليها بطريقة غري مبا�رشة مع الحتالل؛ وبالتايل لْن جتد ورقة واحدة 

بيننا وبني امل�رشيني، ولكنك �صتجد اأنَّ كل طرف يكتب حم�رش الجتماع بالطريقة 

يكتب  يكْن  مل  عرفات  يا�رش  حتى  املوحدة.  لل�صيغة  الهتمام  دون  يراها،  التي 

اأول لقاء جمع بني حما�ص ومنظمة التحرير  اأنَّ  اأذكر  حما�رش اجتماعات موحدة، 

اإبعاد مرج الزهور، كان عرفات رئي�صاً  اإّبان   1992 كان يف كانون الأول/ دي�صمب 

لوفد املنظمة الذي فاق الثالثني، كنُت رئي�صاً لوفد حما�ص املكون من �صتة اأ�صخا�ص 

تقريباً، وملا جل�صنا قلُت لعرفات: “اأين الوفد؟” فقال: “هذا!” فـقلُت م�صتغرباً: “كل 

هذا الوفد!” فقال: “هذه هي القيادة الفل�صطينية”.

مقابلة للكاتب مع الدكتور مو�صى اأبو مرزوق، ت�رشين الثاين/ نوفمب 2018.  
20
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كان يهدف بفعله، اإىل اأنه قائد للفل�صطينيني جميعاً، مبا فيهم حركة حما�ص، لذلك 

كان ترتيب اجلل�صة على طاولة راأ�صها اأبو عمار منفرداً، وملا بداأت اجلل�صة، �صاألته: 

نوتة  اأخرج  ثم  حم�رشه”،  يكتب  واحد  “كل  اأجاب:  املح�رش؟”  �صيكتب  “كيف 
اأنه كان يكتب  اأعتقد  “هذه خا�صة بي”،  ليكتب عليها، وقال:  �صغرية من �صدره 

بطريقته اخلا�صة، ولي�ص مبا يدور يف اجلل�صة، وكان يعتمد على فهمه الذي يخدم 

م�صاحله. 

)انتهى كالم د. اأبو مرزوق(

ق�شة عدوان 2014:

يف 2014/6/12، ُخطف ثالثة م�صتوطنني يف مدينة اخلليل، وبعد 72 �صاعة من 

يقارب  ما  دام  بحث  بعد  جثثهم  على  العثور  الحتالل  اأعلن  عنهم،  املكثف  البحث 

وقامت  العملية،  خلف  بالوقوف  حما�ص  حركة  اتهمت  “اإ�رشائيل”  يوماً،   20 الـ 

بحملة ع�صكرية وا�صعة يف ال�صفة الغربية، ومن هنا توترت الأحداث ب�صكل كبري يف 

ال�صاحة الفل�صطينية، بيد اأنها مل تكن �صاخنة لتندلع مواجهة �صاملة مع قطاع غزة. 

اأنَّ جمموعة من كتائب الق�صام كانت متواجدة  لكنَّ التطور الذي حدث يف غزة هو 

بق�صف  ال�صهيوين  اجلي�ص  قام  رفح،  مبدينة  ال�رشقية  احلدود  على  نفق  داخل 

النفق ب�صواريخ خا�صة، اأدت اإىل مقتل �صتة جماهدين من عنا�رش الق�صام، مما دفع 

املقاومة الفل�صطينية للرد على عملية الغتيال بق�صف غالف غزة، وعلى اإثره قرر 

الحتالل �صّن عملية ع�صكرية وا�صعة يف قطاع غزة. 

تنوي  غزة  يف  الفل�صطينية  املقاومة  كانت  هل  هنا،  نف�صه  يطرح  الذي  ال�صوؤال 

�صحيفة  اأجرت  لقد  الغتيال؟  عملية  على  الرد  خالل  من  الحتالل  مع  الت�صعيد 

القد�ص املحلية لقاًء حوارياً مع اأبو مرزوق ُقبيل اإعالن الحتالل العدوان على غزة 

ب�صاعات، حيث اأكد من خالله اأنَّ �صيا�صة حركة حما�ص الثابتة هي عدم الذهاب اإىل 

الت�صعيد الع�صكري مع الحتالل يف تلك املرحلة، ولكنها لن ت�صمت اإزاء انتهاكات 

مرزوق  اأبو  دعى  لذلك  غزة.  وقطاع  الغربية  ال�صفة  يف  الفل�صطينيني  �صّد  العدو 

املقاومة الفل�صطينية اأن تاأخذ كافة الإجراءات الالزمة لتفادي غدر الحتالل �صواء 
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بداأ  اأنَّ الحتالل هو من  القد�ص  اأم ل، كما و�ّصح يف حواره ل�صحيفة  كان متوقعاً 

بداأت  من  هي  املقاومة  باأنَّ  ادعاءه  واأنَّ  البا�صلة،  ومقاومتها  غزة  على  بالعتداء 

يف  املختطفني  اأنَّ  يعلم  فهو  ب�صيء،  ال�صحة  اإىل  يت  ل  باطل  ادعاٌء  عليه  العتداء 

ال�صفة الغربية قد قتلوا من اللحظة الأوىل، اإل اأنه اأراد اأن يعتدي على قطاع غزة باأي 

اإعالمياً واأمنياً حتى قام بقتل �صتة  �صكل ممكن، فبداأ ُي�صخن ال�صاحة الفل�صطينية 

من عنا�رش كتائب الق�صام، املقاومة الفل�صطينية ردت على اعتدائه بق�صف غالف 

 
21

غزة، وهذا ل يعني اأنَّ املقاومة اأرادت بذلك ت�صعيداً ع�صكرياً.

وبالرغم من موقف حركة حما�ص الوا�صح من العتداء، وما مت عليه من رّد، اإل 

اأنَّ الأو�صاع امليدانية تدحرجت نحو مواجهة �صاملة مع قطاع غزة يف ظّل ظروف 

اإقليمية وحملية معقدة، وبناء على ذلك وجهنا �صوؤالً مبا�رشاً لأبو مرزوق مفاده، 

2014 يف ظّل املعطيات الواقعية يف تلك املرحلة كان �صائباً؟  هل قرار احلرب �صنة 

اأجاب:

عام  ب�صكل  املقاومة  اأو  حما�ص  حركة  ل�صالح  الظروف  تكن  مل  اعتقادي  يف 

خلو�ص حرب مع “اإ�رشائيل” يف تلك املرحلة؛ لأ�صباب عدة اأبرزها ما يلي:

ال�صيا�صة  اأ�صواأ حالتها نتيجة  الفل�صطينية يف  الإمداد للمقاومة  كانت خطوط   .1

امل�رشية جتاه قطاع غزة ب�صكٍل عام. 

يوجد �صبه ح�صار مطبق من جميع الأطراف املحيطة بقطاع غزة، وعليه فقد   .2

كانت الت�صالت ال�صيا�صية اأي�صاً غري مريحة مع البيئة الإقليمية، حيث كانت 

اأهدافاً  و�صعنا  ولذلك  بجانبها،  والوقوف  حما�ص  دعم  عن  بعيدة  جمملها  يف 

للمعركة، ُفر�صت على الأر�ص هو ك�رش احل�صار، وبناء ميناء بحري، ومطار 

على  قادرة  املقاومة  كانت  هل  نف�صه،  يطرح  الذي  ال�صوؤال  بقي  لكن  جوي، 

حتقيق ذلك؟ 

اأعتقد اأنَّ امل�صاألة كانت اأ�صعب مما كان يت�صورها البع�ص، فخو�ص حرب من 

اأجل تلك الق�صايا يف وجود معطيات �صبه �صفرية ُت�صبه الرجل الذي وقع يف حفرة، 

انظر: القد�س، 2014/7/6.   
21
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فبداأ يحفر للخروج منها، واحلقيقة اأنه بقي يغو�ص يف القاع عمقاً، على اأّي حال 

22
ُفر�صت احلرب علينا وكان ل بّد من دخولها؛ للدفاع عن غزة وحقها يف احلياة.

الإ�رشائيلي  الهجوم اجلوي  بداأ   2014/7/8 الواحدة من فجر يوم  ال�صاعة  بعد 

�صّد قطاع غزة با�صتهداف منزل املواطن الفل�صطيني حممد العبادلة يف بلدة القرارة 

طلق 
ُ
اأ ع�صكرية  حملة  بدء  عن  “اإ�رشائيل”  اإعالن  الهجوم  وتبع  القطاع،  جنوبي 

عليها ا�صم “اجلرف ال�صامد”، بهدف تدمري قدرات ف�صائل املقاومة الفل�صطينية، 

والق�صاء على ما تبقى من بنية غزة التحتية، وهدم منازل املواطنني وممتلكاتهم. 

ح�صابات  اأربكت  قد  الفل�صطينية  املقاومة  كانت  املواجهة  اندلع  من  اأيام  وبعد 

متاخمة  اإ�رشائيلية  م�صتوطنات  ق�صف  خالل  من  وذلك  املعلنة،  واأهدافه  العدو 

وامل�صتوطنات  والقرى  الرئي�صية  املدن  ع�رشات  ليطال  ق�صفها  تو�صع  ثم  للقطاع، 

 Ben Gurion اأبيب ومطار بن جوريون داخل اخلط الأخ�رش، مثل القد�ص وتل 

واأ�صدود  ليت�صيون  وري�صون  وهرت�صليا  والرملة  واللد   International Airport

اإىل مناطق البحر امليت وحتى بئر ال�صبع. لقد راأى العامل مقاومة  وحيفا، و�صولً 

عليها  اأطلقت  التي  العملية  يف  الإ�رشائيلي  العدوان  اأيام  مدى  على  ونوعية  �رش�صة 

كتائب الق�صام عملية “الع�صف املاأكول”، اأما اجلهاد الإ�صالمي فقد اأ�صماها عملية 

23
“البنيان املر�صو�ص”.

يف الأ�صبوع الأول من املواجهة الع�صكرية، طالب اأبو مرزوق ال�صلطة الفل�صطينية 

التوحد �صّد  اإىل  اإل �صفحة الوطن، ودعاهم  الكثري من ال�صفحات  يف رام اهلل بطي 

فل�صطني  تلفزيون  يبقى  اأن  ُيعقل  ل  “اإنه  وقال:  الإجرامية،  واعتداءاته  الحتالل 

اأن  يجوز  ول  غزة،  قطاع  يف  تنزف  الفل�صطيني  الدم  وم�صرية  الطبخ  الن�صاء  ُيعلم 

يتعر�ص موظفوا غزة لق�صف الحتالل بالنريان احلارقة، وق�صف ال�صلطة بقطع 

مقابلة اأجراها الكاتب مع مو�صى اأبو مرزوق، الدوحة، 2019/3/27.  
22

انظر: العدوان الإ�رشائيلي على غزة 2014، اجلزيرة.نت، 2014/12/5.  
23
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ا�صتمرار  اآخر  ت�رشيح  يف  مرزوق  اأبو  ا�صتنكر  كما   
24

لهم”، املخ�ص�صة  رواتبهم 

يف  الفل�صطيني  ال�صعب  بينما  والحتالل  الفل�صطينية  ال�صلطة  بني  الأمني  التن�صيق 

غزة ُيقتل، وقال: “اإنَّ املطلوب يف هذه الظروف ال�صعبة هو تعزيز الوحدة الوطنية، 

والرتاحم والرتابط فيما بيننا، فامل�صاب واحد، وحماربة ال�صائعات، والتعاون مع 

الأجهزة الأمنية، وتوا�صل اإدارات احلكومة يف رام اهلل مع نظرائهم يف غزة، خا�صة 

وزارة ال�صحة والداخلية واملالية”، كما �صدد على �رشورة وقف التن�صيق الأمني، 

والتحرك ال�صيا�صي والديبلوما�صي على كافة الأ�صعدة من اأجل ال�صعب الفل�صطيني 

 
25

الذي يتطلع اإىل عمقه واأهله.

ويف ت�رشيح منف�صل هاجم اأبو مرزوق ريا�ص املالكي وزير خارجية ال�صلطة 

الفل�صطينية، وو�صفه بوزير خارجية نتنياهو، وذلك رداً على ت�رشيحاته التي قال 

املالكي فيها: “من حّق )اإ�رشائيل( الدفاع عن نف�صها طاملا ا�صتمر اإطالق ال�صواريخ، 

والرد الإ�رشائيلي يجب اأْن يبقى منا�صباً، واأْن نتجنب املدنيني باأق�صى درجة، واأل 

يوؤدي اإىل تقوية حما�ص”، واختتم اأبو مرزوق ا�صتهجانه من ت�رشيح املالكي بقوله 

26
“ل تعليق”.

الو�صيط امل�رشي مبادرة لوقف  املواجهة، قدم  الأول من  الأ�صبوع  انتهاء  قبل 

اأبرزها  اأطراف عدة،  النار. در�صت حما�ص مبادرة امل�رشيني، وبحثتها مع  اإطالق 

الفل�صطينية حممود عبا�ص، ورئي�ص خمابراته ماجد فرج، وع�صو  ال�صلطة  رئي�ص 

اللجنة املركزية عزام الأحمد، فقد التقى اأبو مرزوق رئي�ص ال�صلطة حممود عبا�ص يف 

2014/7/16 يف القاهرة، وبحثا مو�صوع التهدئة واملبادرة امل�رشية، وناق�صا كيفية 

من  الكثري  طي  ت�صتلزم  علينا  املفرو�صة  احلرب  مرزوق:  اأبو  جديدة،  ت�صاحلية  ر�صالة  يف  انظر:   
24

https://www.amad.ps/ar/post/31065 :ال�صفحات، موقع اأمد لالإعالم، 2014/7/9، انظر

انظر: اأبو مرزوق: الحتالل يق�صف بيوتنا، ويقتل اأطفالنا، ون�صتمر يف التن�صيق الأمني..ل ُيعقل،   
25

�صما، 2014/7/10.

اأبو مرزوق ي�صف املالكي بـ“وزير خارجية نتنياهو”، اأمد لالإعالم، 2014/7/12، انظر:  
26

https://www.amad.ps/ar/post/31720
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“قدمت  اأبو مرزوق:   يقول 
27

اآليات لتطبيق بنود املبادرة املن�صو�ص عليها. اإيجاد 

القاهرة اأول املبادرات ال�صيا�صية لوقف اإطالق النار، ولأنَّ الذي مّت عر�صه مل يكن 

 
29

 فقد مّت تعديله وت�صليمه لالأ�صقاء يف م�رش”.
28

مالئماً،

وقد بنّي اأبو مرزوق ل�صحيفة ال�رشق الأو�صط ال�صعودية تفا�صيل اللقاء الذي 

جمعه بالرئي�ص حممود عبا�ص، فقال:

يف  الأحمد  عزام  الأخ  وكذلك  عبا�ص  حممود  الفل�صطيني  بالرئي�ص  التقيُت 

اجتماعني منف�صلني، واجتماعني لإخوة كانوا موجودين مع الرئي�ص، واأقول بكل 

�رشاحة اإنَّ هناك اختالفاً يف وجهات النظر؛ لأننا طالبنا باأن نتفق اأولً، من خالل 

الفل�صطيني  للمواطن  اليومية  للحياة  والالزمة  امل�رشوعة  مطالبنا  على  احلوار، 

اأنَّ  الثانية هي  النار. والق�صية  اإطالق  الأرا�صي املحتلة، ثم بعدها نقرر وقف  يف 

التفاق،  ذلك  بعد  يجري  ثم  اأولً  النار  اإطالق  وقف  يرى  كان  مازن  اأبو  الرئي�ص 

وهذا خالف جوهري. لكن يف نهاية اللقاء مع الرئي�ص اأبو مازن، ذكر اأنه �صيناق�ص 

اأن نقدمه  الذي ن�صتطيع  ال�صي�صي، وبالتايل ما  الفتاح  الرئي�ص عبد  الأمر مع  هذا 

حتى نخرج براأي واحد، فذكرُت له مطالب ال�صعب الفل�صطيني يف غزة، ومطالب 

املقاومة لوقف العدوان واإنهاء احل�صار عن قطاع غزة بكل م�صتلزماته، واللتزام 

بعيداً  الفل�صطيني  ال�صعب  اإىل  الطبيعية  احلياة  وعودة  متطلباتها،  بكل  بالتهدئة 

عن القتل والدمار. وبالطبع �صجل الرئي�ص كل مالحظاتنا، اإ�صافة اإىل مالحظات 

 ،2014/7/16 لالإعالم،  اأمد  والتهدئة،  امل�رشية  املبادرة  معه  وبحث  مرزوق  اأبو  التقى  عبا�ص  انظر:   
27 

 https://www.amad.ps/ar/post/32375 :يف

و�رشوطها  التهدئة  عن  احلديث  “كرث  بقوله:  القاهرة  ملقرتح  حركته  رف�ص  عن  مرزوق  اأبو  عقب   
28

ال�صهداء،  اأحبتنا من  النازف وفراق  اأ�صد الأمل جرحنا  وتوقيتها، نحن ل�صنا بتجار حروب، ويوؤملنا 

ونحزن لهذا اخلراب الذي ي�صنعه النازيون اجلدد”، يف اإ�صارة اإىل اجلي�ص الإ�رشائيلي الذي يوا�صل 

تكثيف غاراته اجلوية على اأهداف يف قطاع غزة، وتابع اأن الإ�رشائيليني “ي�صنعون كل ذلك للت�صليم 

�صالحنا  لإلقاء  ذلك  يفعلون  هم  اغت�صبوه.  ومبا  بهم  والعرتاف  البي�صاء،  الرايات  ورفع  بالواقع، 

وترك املقاومة”. مبيناً اأن الإ�رشائيليني، “هم من بداأوا املعركة، و�صنبقى على اأر�صنا وامل�صتقبل لنا”. 

انظر: موقع بوابة ال�رشق الإلكرتونية، 2014/7/13. 

مقابلة اأجراها الكاتب مع مو�صى اأبو مرزوق، 2019/3/27.  
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الرئا�صة  الأحمد، ليحمالها كلها يف حوار مع  الأخ عزام  اأخرى تف�صيلية �صجلها 

 
30

امل�رشية، هذا الذي جرى يف الجتماع الذي دار على مدار يومني.

ومن جانب اآخر فقد ك�صف عزام الأحمد مالحظات حركة حما�ص على املبادرة 

هما؛  املبادرة  لهذه  اأ�صا�صيتني  نقطتني  اإ�صافة  تريد  حما�ص  “اإنَّ  فقال:  امل�رشية، 

بني  املعابر  فتح  ت�صمل:  التي  وحما�ص(  اإ�رشائيل  )بني   2012 تفاهمات  تفعيل 

م�صافة حتى  ال�صيد  يف  الفل�صطينيني  ال�صيادين  وحق  غزة،  وقطاع   اإ�رشائيل 

بني  احلدودية  باملناطق  تتعلق  ترتيبات  اإىل  اإ�صافة  غزة”،  �صواطئ  من  ميالً   12
القطاع و“اإ�رشائيل”.

اأن تن�ص املبادرة على اإطالق �رشاح  “اإنَّ حما�ص ُتطالب اأي�صاً  واأ�صاف الأحمد 

57 فل�صطينياً، كان قد مّت الإفراج عنهم يف اإطار �صفقة مبادلتهم يف 2011 باجلندي 
 
31

الإ�رشائيلي جلعاد �صاليط ثم اأعادت اإ�رشائيل اعتقالهم جمدداً”.

من جهته اأ�صار اأبو مرزوق يف ت�رشيح �صحفي اأنَّ حركته مل تربط موقفها من 

املبادرة امل�رشية على �صدور قرار م�رشي بفتح معب رفح، “ومل يتم طرح الأمر 

داخل الغرف املغلقة، وما اأثري يف �صاأنه جمرد تعبري عن تطلع ال�صعب الفل�صطيني 

32
مل�صاعدة م�رشية بتخفيف حدة احل�صار املفرو�ص عليه”.

وجمهورية  حما�ص  حركة  بني  البون  لزيادة  ت�صعى  كانت  اأطرافاً  ثمة  اأنَّ  يبدو 

امل�رشية  املبادرة  بنود  فيه  و�صح  الذي  مرزوق  اأبو  ت�رشيح  وما  العربية،  م�رش 

بنود  اأنَّ  فحواه  ادعاء  ثمة  “اأنَّ  مرزوق:  اأبو  ذكر  فقد  ذلك،  على  دليالً  اإل  للتهدئة 

املبادرة امل�رشية هي نف�صها بنود تفاهمات 2012، ولو اأنَّ مر�صي هو الرئي�ص لقبلت 

حما�ص بها”. وهذا كالم غري �صيا�صي، ول �صند له كما و�صفه اأبو مرزوق، واأو�صح 

ال�رشق  �صحيفة  م�رش،  جتاوز  يريد  بحما�ص  قيادي  يوجد  ل  الأو�صط”:  لـ“ال�رشق  مرزوق  اأبو   
30

https://aawsat.com/home/article/141761 :االأو�شط، لندن، 2014/7/20، انظر

اأبو مرزوق �صلم القيادة امل�رشية مالحظات حما�ص على املبادرة، اأمد لالإعالم، 2014/7/16، انظر:  
31

 https://www.amad.ps/ar/post/32410

اأبو مرزوق: حما�ص مل ترهن موقفها من املبادرة على �صدور قرار بفتح معب رفح، اأمد لالإعالم،   
32

https://www.amad.ps/ar/post/33617 :2014/7/21، انظر
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اأنَّ امللف الفل�صطيني بيد املخابرات العامة بغ�ص النظر عن الرئي�ص امل�رشي املوجود، 

�صوءاً  تكون  رف�صها  ففي  حما�ص؛  لتُحرج  جاءت  املطروح  ب�صكلها  املبادرة  واأنَّ 

و�صفت  اأنها  وخ�صو�صاً  وهزية،  ا�صت�صالم  قبولها  ويف  غزة،  ل�رشب  اأخ�رشاً 

اأعمال املقاومة بالعدائية وهذا اأمر مرفو�ص. كما عّب اأبو مرزوق عن جميل اأمله يف 

الدور امل�رشي املهم، حيث رف�ص اأْن يكون امل�رشي جمرد و�صيط فيما يجري على 

اأر�ص فل�صطني، بل اإنَّ دور م�رش اأكب من ذلك خ�صو�صاً يف ظّل حماولت ت�صوية 

33
اجلالد بال�صحية.

للقيادة  حركته  رّد  مرزوق  اأبو  ت�صليم  من  التايل  اليوم  يف  اأي   ،2014/7/17 يف 

Jon Hanssen- باور  هان�صن  جون  الرنويجي  ال�صالم  مبعوث  جاء  امل�رشية، 

Bauer برفقة ال�صفري الرنويجي ال�صيد تور من تل اأبيب اإىل مطار القاهرة مبا�رشة، 

لأبو  باور  قال  والرتحيب،  ال�صتقبال  وبعد  مبا�رشة،  مرزوق  اأبو  بيت  اإىل  ثم 

مرزوق: “جئتك من مكتب نتنياهو مبا�رشة بر�صالة مفادها اأنَّ اجلي�ص الإ�رشائيلي 

اأبو مرزوق:  اإيقاف احلرب فوراً”. اأجابه  اإذا مل يتم  ُيعد العدة لهجوم بري وا�صع 

“هذا الذي ننتظره؛ لأننا ل منلك و�صائل ملواجهة الطريان، حيث ل منتلك ما ندافع 
به عن اأطفالنا ون�صائنا، والهجوم البي ُيعطينا فر�صة لالنت�صار يف ظّل حرب غري 

متكافئة”. 

“لكنَّ  اأبو مرزوق و�صمت لبهة، ثم قال:  فوجىء املبعوث الرنويجي من رّد 

احلرب �صتكون قا�صية جداً؟” فاأجابه اأبو مرزوق: “احلرب البية �صتكون قا�صية 

34
على الطرفني ولي�ص على طرف واحد”.

اأن يكون الرد �صلبياً، وبالتايل عاد  اأن يتوقع  اأبو مرزوق دون  غادر باور بيت 

التحدي، وبعدها ب�صاعات قليلة بداأ جي�ص الحتالل حملته البية �صّد قطاع  برّد 

فح�صب  فادحة؛  خ�صائر  الإ�رشائيلي  اجلي�ص  تكبد  وفعالً  عدة،  حماور  من  غزة 

للحوار،  فل�صطني  �صبكة  موقع  غزة،  قطاع  يف  للتهدئة  امل�رشية  املبادرة  بنود  يفند  مرزوق  اأبو   
33

https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=1152750 :2014/7/27، انظر
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الرواية الإ�رشائيلية فقد ُقتل 64 جندياً اإ�رشائيلياً، وثالثة مدنيني كانوا بالقرب من 

�رش جنديان، اأحدهما يف مواجهات حّي ال�صجاعية، والآخر 
ُ
املكان، وُجرح 357، واأ

يف �رشقي مدينة رفح، اأعلن الحتالل فيما بعد اأنهم ُقتلوا يف اأثناء املعركة ولي�صوا 

اأحياء. ويف اأثناء احلوارات مّت اإلقاء القب�ص على اجلندي الأثيوبي الذي دخل غزة، 

35
والذي ادعى الحتالل اأنه جمنون.

الوفود  بداأت  الفل�صطينية  للمقاومة  والتحدي  ال�صمود  م�صهد  ظّل   ويف 

ال�صيا�صية تطرق اأبواب املبادرات العملية لوقف اإطالق النار، فقد ذكر اأبو مرزوق 

اأنَّ م�صهد املعركة ال�صيا�صية يف عدوان 2014 بداأ فعلياً يف اليوم الـ 18 من العدوان 

�صيا�صية  حتركات  اأي  هناك  يكن  مل  اأنه  يعني  وهذا  غزة،  قطاع  على  الإ�رشائيلي 

لوقف اإطالق النار �صوى ما بادر امل�رشيون به. 

حما�ص  حركة  عن  حواراً  يقود  مرزوق  اأبو  كان  الع�صكرية  املواجهة  خ�صم  يف 

التي كانت على  القطرية  اآخر مع اخلارجية  القاهرة، وكان م�صعل يقود حواراً  يف 

الرواية  تتبنى  الأخرية  كانت  ولالأ�صف  الأمريكية،  الإدارة  مع  مبا�رش  توا�صل 

الإ�رشائيلية يف �صبب العتداء على غزة وتفا�صيله الإجرامية، بالإ�صافة اإىل تعوي�ص 

الإ�رشائيليني عن جميع الذخائر التي ا�صتخدموها يف احلرب. يف املقابل كان الأتراك 

على النقي�ص من املوقف الأمريكي، فقد اأدانوا العدوان ال�صهيوين �صّد قطاع غزة، 

املعركة  يف  غزة  دعموا  اأنهم  مبعنى  وتف�صيالً،  �صكالً  الفل�صطينية  الرواية  وتبنوا 

دعماً اأدبياً و�صيا�صياً ومعنوياً. 

معركة  خا�ص  الذي  الأحمد  عزام  بقيادة  امل�صرتك  الوفد  ت�صكيل  اآلية  عن  اأما 

ال�صيد  اأنَّ  مرزوق  اأبو  بني  فقد  القاهرة،  يف  الحتالل  مع  املبا�رش  غري  التفاو�ص 

حممود عبا�ص كان يف زيارة للدوحة، واتفق مع الأ�صتاذ خالد م�صعل، رئي�ص املكتب 

قرار  مرزوق  اأبو  وعلل  التفاو�ص؛  وفد  الأحمد  يقود  اأن  على  حلما�ص،  ال�صيا�صي 

م�صعل بجملة من العوامل اأبرزها اأنَّ ثمة اأزمة حقيقية كانت قد تبلورت بني حركة 

حما�ص والنظام امل�رشي اإّبان تويل الرئي�ص عبد الفتاح ال�صي�صي رئا�صة البالد، مما 

العدوان الإ�رشائيلي على غزة 2014، اجلزيرة.نت، 2015/7/7.  
35
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ال�صابقة،  2014. واملتتبع للحروب  التفاو�ص يف حرب  انعك�ص �صلباً على جمريات 

حرب 2006 اإبان اأ�رش جلعاد �صاليط، وحرب 2009/2008، وحرب 2012، كل هذه 

احلروب كانت حما�ص جُتري عملية التفاو�ص مبا�رشة مع الو�صيط امل�رشي دون 

اللجوء اإىل منظمة التحرير اأو من ُيثل عنها، اأما عن راأي اأبو مرزوق برئي�ص الوفد 

معه  التو�صل  ي�صعب  لكن  قدمي،  �صديق  الأحمد  عزام  “الأخ  قال:  فقد  املفاو�ص 

36
لنتيجة وا�صحة، لذلك كنُت اأتوقع األ ن�صل لنتيجة جدية يف مفاو�صات القاهرة”.

يف الواقع كان الوفد الذي �ُصكل �صنة 2014 للتفاو�ص غري املبا�رش مع الإ�رشائيلي 

ولي�ص  العنوان  فقط  منه  الغر�ص  كان  فقد  مرزوق،  اأبو  و�صفه  كما  عجيبة  خلطة 

مباحثات  يف  املبا�رش  التفاو�ص  تنتهج  التي  الفل�صطينية  ال�صلطة  فدخول  املحتوى، 

اأهداف  اأنَّ  اإىل  بالإ�صافة  الواقع،  مع  حقيقة  ين�صجم  ل  املبا�رش  غري  التفاو�ص 

املفاو�صني مل تكن واحدة، وللو�صيط اأي�صاً اأهداف اأخرى ل بّد من الإقرار بها، لذلك 

 على اأّي حال، �صّم الوفد مندوبني عن حركة حما�ص، وحركة 
37

لن تخرج باأي نتائج.

اجلهاد الإ�صالمي، ومنظمة التحرير؛ فكان د. مو�صى اأبو مرزوق، ود. خليل احلية، 

والأ�صتاذ عزت الر�صق، والأ�صتاذ حممد ن�رش، والأ�صتاذ ب�صام ال�صاحلي، وال�صيد 

قي�ص عبد الكرمي، وعزام الأحمد، واللواء ماجد فرج، والأ�صتاذ زياد النخالة.

اأما فيما يتعلق بالأجندة التي توافق عليها الوفد لطرحها على طاولة املفاو�صات، 

فقد تقيدت يف اأغلبها مبا �رشحت به كتائب الق�صام قبيل بدء عملية املفاو�صات غري 

املبا�رشة، يقول اأبو مرزوق: 

لنا يف هذا  ال�صيا�صي ليعطينا بل لي�صمح  اأن املرحلة والو�صع  واإن كنا نعلم 

ذكرها  التي  بال�رشوط  املفاو�ص  الوفد  الت�رشيُح  األزم  حال  اأّي  على   الإجناز، 

اأبو عبيدة، الناطق الر�صمي با�صم الق�صام، وبغ�ص النظر عن طبيعتها تبنى الأحمد 

�صاأناً  عّده  اإذ  غزة،  قطاع  يف  املوظفني  خم�ص�صات  دفع  عدا  املذكورة  ال�رشوط 

اأبرز املعوقات  اأحد  رمبا كانت هذه هي  داخلياً ل عالقة لالحتالل به.  فل�صطينياً 

التي كانت اأمام الوفد ال�صيا�صي املقاوم يف �صاحة املعركة، فعندما تكرث الأطراف 

مقابلة للكاتب مع الدكتور مو�صى اأبو مرزوق، ت�رشين الثاين/ نوفمب 2018.  
36
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غرينا،  رئي�صة  اأطراف  ثالثة  لدينا  كان  حيث  املختلفة،  الأجندات  تبز  املفاو�صة 

املمكنة،  بالفر�صة  لتحقيقها  وي�صعى  اخلا�صة،  م�صاحله  عن  يبحث  طرف  وكل 

تقود  نتيجة  اأّي  عنهما  يتبلور  فلم  وعليه  تعقيداً،  اأكرث  املفاو�صات  ُت�صبح  هكذا 

 
38

لوقف اإطالق النار.

وبعد �صل�صلة من املفاو�صات غري املبا�رشة، والت�صالت املبا�رشة، واملراوغات 

اإىل  15 من متوز/ يوليو متجهاً  القاهرة يف  اأبو مرزوق  املعتادة، غادر  ال�صهيونية 

�صيتم  التي  النهائية  ال�صيغة  ب�صاأن  احلركة  قيادة  مع  الت�صاور  بهدف  الدوحة 

اإر�صالها اإىل اجلانب الإ�رشائيلي، وفعالً مّت التوافق على �صيغة ت�صمن حّق غزة يف 

املقدمة. وهذا ما جاء على ل�صان  الورقة  الإ�رشائيلي رف�ص  اأنَّ اجلانب  اإل   احلياة، 

اأبو مرزوق عندما �رشح بقوله: “اإنَّ الوفد الإ�رشائيلي قدم تعديالت اأعادت الو�صع 

�صاملة،  حرباً  خا�ص  فقد  الداخلية،  للتناق�صات  اأ�صري  نتنياهو  الأول،  املربع  اإىل 

التي و�صعها لنف�صه، لقد تبقى على  اأهدافه  اجلوي والبي والبحري، ومل يحقق 

التهدئة املتفق عليها �صاعات وقد ل جتدد ملرة ثالثة، ولن يتنازل الوفد عن اأي من 

 وقد اأكد اأبو مرزوق يف غري ت�رشيح اأنَّ الحتالل ي�صع �رشوطاً 
39

حقوق �صعبنا”.

زمنية وقانونية ُتعيق التقدم يف املفاو�صات غري املبا�رشة.

وبني زحمة الأحداث املتتابعة والت�رشيحات اليومية التي كان ُيديل اأبو مرزوق 

بها عب �صفحته على الفي�صبوك Facebook، وجد م�صاحة لينعي �صاعر املقاومة 

الفل�صطينية �صميح القا�صم، فقال:

الذين  الكبار  الفل�صطينية  املقاومة  �صعراء  اآخر  الن�صال  �صهوة  عن  وترجل 

يف  الفل�صطينية  الق�صية  �صورة  و�صكلوا  الفل�صطيني  املنا�صل  �صورة  ر�صموا 

اأذهان اجلماهري.

لعل �صميح القا�صم برحيله املفاجئ يف زمن املقاومة املظفرة التي ع�صقها وغنى 

اأ�صعاره  لكن  دنيانا  عن  ج�صده  برحيل  فراغاً  ترك  قد  الثائرة  باأ�صعاره  دوماً  لها 

اإبداعه  لأن  الكلمات؛  مبدع  برحيل  كثرياً  تتاأثر  ل  بقوة  اجلماهريي  الوعي  متالأ 

حمفور بعمق نافذ.

مقابلة اأجراها الكاتب مع مو�صى اأبو مرزوق، 2019/3/27.  
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ودروبها  املقاومة  طريق  ت�صيء  منارة  الثائر  املقاومة  �صاعر  كلمات  تبقى 

امللتهبة،  املحتل تكويه ب�صلياتها  العدو  نار على  اأبياته ر�صقات  املنتف�صة، وتظل 

 
40

ونتطلع لبزوغ جنم �صعراء مقاومة كبار يكملون م�صرية الأدب املقاوم.

على  مرزوق  اأبو  ح�صاب  اإيقاف  من  الإ�رشائيليون  يتواَن  مل  وذاك  تلك  وبني 

اأنَّ  الإعالمية  اأمد  موؤ�ص�صة  ذكرت  فقد  في�صبوك،  الجتماعي  التوا�صل  �صفحات 

للمرة  اأبو مرزوق تعر�صت لالإغالق  بالدكتور مو�صى  �صفحة في�صبوك اخلا�صة 

الرابعة على التوايل. 

يقول اأبو مرزوق:

لوفده  اأمراً  نتنياهو  اأ�صدر  املعهودة،  وغطر�صته  الإ�رشائيلي  التعنت  واأمام 

املفاو�ص بالن�صحاب من القاهرة، ورداً على ذلك غادر ُجزٌء من الوفد الفل�صطيني 

املتمثل يف اأع�صاء منظمة التحرير القاهرة يف 2014/8/20. اأما يف امليدان فقد حاول 

للراأي  يخرج  حتى  ال�صيف،  حممد  الق�صام  لكتائب  العام  القائد  اغتيال  الحتالل 

الأبراج  جتاه  �رشباته  من  وزاد  ذلك،  يف  ف�صل  اأنه  اإل  بالن�رش،  منت�صياً  الداخلي 

باأ�رشع  املواجهة  اإيقاف  �رشورة  منها  ُيفهم  وا�صحة،  تهديد  ر�صالة  يف  ال�صكنية 

اإطالق  وقف  على  حما�ص  وافقت  امل�رشي،  الوفد  ات�صالت  وبعد  ممكن.  وقت 

النار ب�رشوط تفاهمات عدوان 2012، دون اأن ُيحيط هذه التفاهمات اأّي �صمانات 

�صوى الو�صيط امل�رشي باعتباره الراعي لها، وعليه فاإذا مل يلتزم الحتالل مبا مّت 

التفاق عليه، نحن اأي�صاً ُن�صبح يف حٍل من اأمرنا، وُت�صبح م�صاحات التحرك لدينا 

 
41

اأكب، والقيود التي مّت طرحها يف املفاو�صات ُت�صبح غري موجودة.

واأ�صاف اأبو مرزوق: “مطالبنا التي مّت الإعالن عنها )ميناء، ومطار، ورواتب 

املوظفني، وفتح املعابر، وتو�صيع م�صاحة ال�صيد، واإلغاء املنطقة العازلة( كل هذه 

املطالب مل يتم التوافق على اأّي منها يف اأثناء مباحثات الوفد برئا�صة عزام الأحمد”. 

ماذا قال ابو مرزوق عن رحيل ال�صاعر �صميح القا�صم؟، اأمد لالإعالم، 2014/8/21، انظر:  
40
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ان�رشف الوفد من القاهرة، وبداأت “اإ�رشائيل” بت�صعيد غري متوقع، فقد ا�صتهدفت 

البنايات ال�صكنية املرتفعة، التي حتتوي على ع�رشات ال�صقق املدنية، كانت الر�صالة 

خلف هذا التدمري وا�صحة، وهي ل بّد من وقف اإطالق النار. وهذا ما مّت يف ات�صال 

املخابرات امل�رشية مع الدكتور مو�صى اأبو مرزوق، حيث دار احلديث حول اإيقاف 

الطرف  وافق  ال�صابقة.  و�رشوطها   2012 حرب  تفاهمات  اأ�صا�ص  على  احلرب، 

هذه  عن  الإعالن  وقبل  امل�رشي،  الطرف  مع  عليه  التفاق  مّت  ما  على  الإ�رشائيلي 

التفاهمات قال الطرف امل�رشي اإن ال�رشورة تقت�صي اإخبار اأبو مازن بالإعالن عن 

وقف اإطالق النار؛ لأنَّ التعامل كان مع املنظمة ولي�ص مع حما�ص، فاأ�صبح اجلدل 

الطرفان يف توقيت حمدد.  اأن يعلن  التفاق على  الإعالن، ومت  املطروح عن كيفية 

الرئي�ص بها،  الرئي�ص عن الوقت املتفق عليه، فاأعلنت حما�ص ثّم حلق  اإعالن  تاأخر 

42
فبدت ال�صورة اأنَّ التفاق مّت بني حما�ص و“اإ�رشائيل”.

اآثارها  اأنَّ  اإل  املذكورة،  بالطريقة  الع�صكرية  املواجهة  توقفت  حال،  اأّي  على 

التدمريية، والنف�صية، واجل�صدية، ما زالت حا�رشة يف وجدان الإن�صان الفل�صطيني 

وكينونته التي �صمدت اأمام اآلة البط�ص ال�صهيونية، ويف ظّل هذا امل�صهد التاريخي 

يكن  ما  اأهم  مبو�صوعية،  اأحداثها  على  والوقوف  املعركة،  تقييم  ق�صية  تبقى 

الإجرامية  واأدواته  ال�صهيوين  الحتالل  مع  املعركة  اأنَّ  �صيّما  ل  عنه،  نتحدث   اأن 

طويلة. 

يقول اأبو مرزوق:

للحالة  ا�صتمرار  هي  املعركة  تكون  اأن  يف  ال�صهيوين  الكيان  جنح  الواقع  يف 

التي حدثت يف اخلليل، وهي قتل امل�صتوطنني الثالثة، وحتميل حما�ص امل�صوؤولية 

املبا�رشة عن ذاك العتداء، متذرعاً بات�صالت لالأخوين مروان القوا�صمي وعامر 

اأبو عي�صة بغزة من قبل بع�ص الأ�رشى املحررين ولحقاً تذرعوا بت�رشيح الأخ 

اأنَّ عنا�رش حما�ص هم من قاموا  اأكد فيه  2014/8/20 والذي  �صالح العاروري يف 

بالعملية الفدائية، وبناًء عليه فقد اأقدم الحتالل على احلرب بهدف حتييد حما�ص 
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حتديداً من ا�صتمرارية املواجهة على احلدود مع الكيان اأو يف ال�صفة الغربية، اأو 

بتعبري الحتالل يريد ردع حما�ص من اأي اإجراء يف املقاومة، ولالأ�صف كان راأي 

اأنَّ  كٍل من ال�صعودية والإمارات هو حتميل حما�ص م�صوؤولية هذه املعركة. ومبا 

الأجواء ال�صيا�صية كانت �صعبة مع اجلانب امل�رشي، وخ�صو�صاً يف قطاع غزة؛ 

فقد كان امل�صهد حممالً بغيوم داكنة، والإعالم امل�رشي كان يقف كله يف مهاجمة 

كل  يف  م�صبوقة  غري  معركة  يف  الق�صام  كتائب  �صمود  لكن  واإدانتها،  احلركة 

معارك العرب، جعل حما�ص تعك�ص نتائج املعركة على الأر�ص �صيا�صياً وحت�صد 

اأوقع الق�صام خ�صائر كبرية يف  51 يوماً مع الكيان،  اإيجابية. فقد ا�صتمرت  نتائج 

املعركة البية، وكان لديهم قدرة �صاروخية حتى اليوم الأخري يف املعركة، اإل اأنَّ 

كان  اإن  نتجنب احلرب  اأن  املعركة مل يكن يف �صالح حما�ص، وكان يجب  توقيت 

اأنَّ توا�صل اجلانب امل�رشي مع حما�ص مل يكن يف  هذا ممكناً يف حينه، خ�صو�صاً 

اأح�صن حالته. �صحيح اأنني كنُت على توا�صل دائم مع املخابرات امل�رشية بحكم 

وجودي يف القاهرة يف تلك املرحلة، اإل اأنَّ اجلفوة بني العالقات كانت هي املظهر 

و�صيا�صاتها،  احلركة  عن  اأدافع  كنُت  لذلك  امل�رشي،  اجلانب  مع  للعالقة  العام 

وال�صعب الفل�صطيني وحقوقه، ل �صيّما املقيمني يف م�رش، وللحق ُيح�صب لالأ�صقاء 

بديه. 
ُ
يف م�رش حتملهم ملا كنُت اأ

يف اأثناء العدوان، اعرت�ص اأبو مرزوق على طريقة الإعدامات يف ال�صاحات العامة، 

وطلب  الفعل،  انتقد  النتقادات،  بع�ص  من  حما�ص  لتبئة  كانت  الت�رشيحات  كل 

حما�صبة امل�صوؤولني عن هذه الق�صية، هذا الت�رشيح اأنقذ احلركة من م�صوؤولية هذا 

الأمر اأمام املحاكم الدولية، وما �صابه ذلك من اأذى احلركة.

ويف موقف منف�صل، نفى اأبو مرزوق ما تردد عن تورط وفد الإغاثة الإماراتي 

يف اأعمال جت�ص�ص داخل قطاع غزة، وو�صح ل�صحيفة ال�رشوق امل�رشية اأنَّ بع�ص 

الأفراد من غزة فهموا خطاأ، معتباً اأنه من الطبيعي اأن يكون الوفد ع�صكرياً، فهو 

بعد  غادر  واإمنا  غزة،  من  ُيطرد  مل  الوفد  اأنَّ  اأكد  كما  ع�صكري،  ميداين  م�صت�صفى 

 
43

انتهاء مهمته املتعلقة بت�صغيل امل�صت�صفى وت�صليمه لوزارة ال�صحة.

لالإعالم،  اأمد  جت�ص�ص،  اأعمال  يف  الإماراتي  الإغاثة  وفد  تورط  عن  ورد  ما  ينفي  مرزوق  اأبو   
43

 https://www.amad.ps/ar/post/34845 :2014/7/26، انظر
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الغزيون  وبداأ  غزة،  قطاع  على  الإ�رشائيلي  العدوان  توقف   ،2014/8/26 يف 

ركز  فقد  الإعمار،  معركة  الأ�صا�صي  عنوانه  املقاومة،  ف�صول  من  جديداً  ف�صالً 

التحتية،  البنية  �رشب  على  غزة  قطاع  على  عدوانه  اأثناء  يف  ال�صهيوين  الحتالل 

والبيوت ال�صكنية، حتى ي�صنع رعباً نف�صياً جتاه اأّي مواجهة قادمة، وكياً للوعي 

بع�ص  بادرت  وكالعادة  املختلفة،  واأن�صطتها  املقاومة  جتاه  اجلمعي  الفل�صطيني 

الدول الأجنبية بحملة دولية جلمع التبعات املالية؛ لإعمار قطاع غزة، اإل اأنَّ امللف 

واجه �صعوبات خمتلفة. 

يقول اأبو مرزوق:

حر�صت القاهرة على اأن يكون ملف اإعمار قطاع غزة بيدها، لذلك بعد اأن قام 

الرنويجيون بتقدمي م�رشوع من اأجل اإعمار ما دمره الحتالل، �صغط امل�رشيون 

لعقد املوؤمتر يف القاهرة على اأن يتحمل الرنويجيون نفقات املوؤمتر. وفعالً انعقد 

والرنويجيني،  امل�رشيني  اإدارة  حتت   2014/10/12 بتاريخ  القاهرة  يف  املوؤمتر 

التبعات  جممل  بلغ  وقد  غزة،  اإعمار  باإعادة  التعهد  املوؤمتر  نتائج  اأهم  وكانت 

 ولأنَّ املوؤمتر مل يكن يحتوي على اآليات فاعلة من اأجل الإيفاء بهذه 
44

5.4 مليار.
لالإعمار،  املالية  املخ�ص�صات  �رشف  عن  املانحة  الدول  توقفت  فقد  التبعات، 

اأر�صل  فقد  الدول  بقية  اأما  املوؤمتر،  يف  به  تعهدت  ما  نفذت  التي  الوحيدة  وقطر 

بع�صها ال�صيء القليل مما تعهد به، والغالبية مل يدفعوا �صيئاً. 

وبعد ذلك ارتبطت كل امل�صاعدات بال�صلطة الفل�صطينية، كما ُيو�صح اأبو مرزوق، 

ت�صري  كانت  التي  هي  و�صيا�صاتها  امللف،  بهذا  املعنية  هي  ال�صلطة  كانت  وبالتايل 

حما�ص،  حركة  مع  متعاونة  الأ�صغال  وزارة  كانت  فقد  الإعمار،  مراحل  تنفيذ  يف 

وكذلك وكالة الغوث التي كانت ت�رشف اأموالً للبيوت املت�رشرة، وال�صلطة اأي�صاً 

لها يف  اأن�صاأت مكتباً  اأنَّ قطر  القطرية، خ�صو�صاً  امل�صاعدات  مل تكن تعرت�ص على 

الكويت وال�صعودية والإمارات  اأما  ال�صكنية،  الطرق وال�صقق  باإعمار  غزة، وبداأت 

45
وامل�صاعدات الأوروبية كانت تاأتي اأغلبها عن طريق الأمم املتحدة.

موؤمتر اإعادة اإعمار غزة: تعهدات بـ 5.4 مليار دولر للفل�صطينيني، بي بي �صي، 2014/10/12، انظر:   
44
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قرار وت�رشيح وموقف:

بعد عدوان 2014، زار اأبو مرزوق قطاع غزة، وقد ت�صاءلت العديد من ال�صحف 

الإعالمية  امل�صادر  بع�ص  بالتحديد،  التوقيت  ذاك  يف  زيارته  �صبب  عن  الإعالمية 

املقربة من حركة فتح، قالت اإنَّ الزيارة جاءت ل�رشورات تتعلق بالو�صع الداخلي 

حلركة حما�ص، ومنها ت�صكيل جلنة حتقيق يف اغتيال ال�صهداء الثالثة؛ رائد العطار، 

الق�صام،  العام لكتائب  القائد  اأبو �صمالة، وحممد برهوم، وحماولة اغتيال  وحممد 

حممد ال�صيف، الأمر الذي ا�صتدعى اأن يكون اأبو مرزوق على راأ�ص جلنة التحقيق، 

اآخر  اأف�صح م�صدر  تقارير قيادة احلركة يف قطاع غزة. وقد  العتماد على  وعدم 

امل�صتقبلي  ال�صيا�صي  الو�صع  على  للوقوف  كان  مرزوق  اأبو  زيارة  �صبب  اأنَّ 

ال�صيا�صي  اإف�صاح الفر�صة للمكتب  الق�صام ب�رشورة  حلركة حما�ص، واإقناع قادة 

احلركة،  يف  والدولية  والإقليمية  الوطنية  العالقات  �صياغة  لإعادة  اخلارج،  يف 

وخ�صو�صاً عالقة حما�ص بال�صلطة الفل�صطينية، واإعطاء حكومة التوافق الوطني 

ال�صالحيات الكاملة للقيام مبهامها، وم�صاعدتها يف املرحلة القادمة لإجناح عملية 

46
اإعادة اإعمار قطاع غزة.

يقول اأبو مرزوق:

قرار مكوثي يف غزة كان �صابقاً للحرب، فقد بلورُت خطة كاملة لطبيعة عملي 

الذي  ال�صاطئ  اتفاق  يف  و�صاركُت  للموظفني،  وا�صحة  هيكلية  واأعددُت  غزة،  يف 

قبيل  غزة  من  خرجُت  لكني   ،2014/6/2 يف  الوطني  التوافق  حكومة  عنه  انبثق 

رغبتي  ازدادت  احلرب  وبعد  �صحية،  تكون  قد  خا�صة  لظروف  باأيام  احلرب 

كانت  التي  احلرب  اآثار  من  اخلروج  يف  الإمكان  قدر  للم�صاعدة  هناك،  املكوث  يف 

�صديدة الوطاأة على النا�ص ونفو�صهم، وبالغة التدمري على بيوتهم، وقد تزامنت 

هذه الرغبة مع موافقة املخابرات امل�رشية للذهاب اإىل غزة مع عدم اإغالق مكتبي يف 

القاهرة. كانت فر�صة حقيقية مّت اغتنامها جتاه حت�صني عالقة حما�ص بالقاهرة، 

امل�رشيون  كان  اإذ  وتطويرها،  الت�صالت  لتعميق  �صبباً  كان  غزة  يف  فوجودي 

ما اأ�صباب زيارة مو�صى اأبو مرزوق اإىل قطاع غزة..؟، اأمد لالإعالم، 2014/9/5، انظر:   
46

https://www.amad.ps/ar/post/41187
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الأعمال يف �صيناء، ولكن مل تكن قناعتهم  اأنَّ احلركة تقف وراء جميع  يعتقدون 

التحرير كما يدعي بع�ص  واأحداث ميدان  ال�صجون،  باقتحام  يتعلق  مماثلة فيما 

يتم  �صيناء  يف  امل�صلحني  جرحى  اأنَّ  على  اأدلة  لديهم  كان  فقد  امل�رشي،  الإعالم 

عالجهم واإمدادهم وتدريبهم يف غزة، وخ�صو�صاً اأنَّ املعلومات كانت ت�صلهم من 

ال�صهيوين، وحممد دحالن، واأجهزة  الفل�صطينية، والحتالل  ال�صلطة  خمابرات 

وكان  هوؤلء،  ا�صتمرارية  وراء  غزة  باأنَّ  تامة  قناعة  على  فكانوا  اأخرى،  �صيادية 

غزة  يف  مرزوق[  ]اأبو  وجودي  اأنَّ  وجدوا  لذلك  احلركة،  �صّد  اأ�صده  على  التوتر 

 
47

�صيعمل على فكفكة هذه امل�صاكل على اعتبار اأنه حلقة الت�صال يف ذلك.

وبعد �صهر تقريباً من وقف احلرب �صنة 2014، �رشح اأبو مرزوق خالل مقابلة 

2014/9/10، باإمكانية التفاو�ص املبا�رش  �صحفية على قناة القد�ص الفل�صطينية يف 

مع الكيان ال�صهيوين، واأنه من الناحية ال�رشعية ل غبار على مفاو�صة الحتالل، 

واأنَّ الظروف التي متر بها حما�ص قد تدفعها اإىل ذلك، خ�صو�صاً اأنَّ التفاو�ص مع 

لالإقدام   وبالرغم من نفي بع�ص قيادات حما�ص 
48

�صعبياً. اأ�صبح مطلباً  الحتالل 

على هذه اخلطوة يف الوقت الراهن، اإل اأنَّ ت�رشيح اأبو مرزوق فجر قنبلة كبرية يف 

الأو�صاط ال�صيا�صية الفل�صطينية، فقد ان�صلت التعليقات ال�صحفية املختلفة، والردود 

الر�صمية، والتحليالت ال�صيا�صية، تداولً لهذا الت�رشيح الذي جاء على ل�صان اأحد 

اأبرز رجالت حركة حما�ص. فقد عدَّ اللواء عدنان ال�صمريي، الناطق الر�صمي با�صم 

املوؤ�ص�صة الأمنية، ت�رشيح اأبو مرزوق على اأنه ر�صالة ح�صن نية لدولة الحتالل، 

وراأى   
49

مواقفها. وتناق�ص  احلكم  يف  ف�صلها  بعد  حما�ص  حركة  ارتباك  نتيجة 

املتحدث الر�صمي با�صم حركة فتح بال�صفة الغربية، اأحمد ع�صاف، اأنَّ التفاو�ص مع 

مقابلة اأجراها الكاتب مع مو�صى اأبو مرزوق، 2019/3/27.  
47

مو�صى اأبو مرزوق: املفاو�صات مع الحتالل اأ�صبحت مطلب �صعبي ولي�صت حمرمة �رشعاً، �صبكة   
48

نباأ الإخبارية نقالً عن قناة القد�ص الف�صائية على موقع يوتيوب، 2014/9/11، انظر:

 https://www.youtube.com/watch?v=iCM8SPVhzTo

�صفحة دنيا الوطن الإلكرتونية، 2014/9/14، انظر:  
49

https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2014/09/14/591172.html
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 وو�صفه 
50

“اإ�رشائيل” خارج اإطار ال�رشعية الفل�صطينية )منظمة التحرير( خيانة.
الكاتب ر�صيد �صاهني بالذكاء التكتيكي، و�صنفه د. اأحمد عزم، بال�رشاحة وال�صدق 

“م�صاك�صات  ا�صتخدم  فقد  حرب  جهاد  الكاتب  اأما  به،  مرزوق  اأبو  يتمتع  الذي 

اأبو مرزوق” عنواناً ملقاله الذي ناق�ص من خالله الت�رشيح، بينما و�صف  مو�صى 

 اأما و�صف 
51

الكاتب اأ�رشف اأبو الهول ت�رشيح اأبو مرزوق بال�صجاعة ال�صيا�صية،

“بقنبلة اأبو مرزوق”، فقد جاء يف اإطار  د. �صفيان اأبو زايدة لت�رشيح اأبو مرزوق 

“انعكا�ص حلالة الإحباط من ف�صل اتفاق خميم ال�صاطئ، وما نتج عنه من حكومة 
 
52

ظلماً �ُصميت بحكومة وفاق”، كما يقول اأبو زايدة.

يقول اأبو مرزوق:

كان الغر�ص من الت�رشيح هو اإر�صال ر�صالة لالأطراف امل�صاركة يف املفاو�صات 

�صواء الف�صائل الفل�صطينية مثل فتح وحزب ال�صعب وغريهم، اأم الو�صيط امل�رشي 

اأن ُيخففوا من مطالبهم يف التفاهمات مع الحتالل، وهنا �صاأعطيك مثالً على ذلك، 

كان اأحد مطالبنا يف التفاو�ص، ال�صماح بدخول الأموال اخلا�صة برواتب املوظفني 

ال�صلطة  اأنَّ  اإل  اإىل غزة، ووافق الحتالل على ذلك  املختلفة  الوزارات  العاملني يف 

اإذ اعتب عزام الأحمد هذه امل�صاألة �صاأناً  الفل�صطينية اعرت�صت على هذا ال�رشط، 

فل�صطينياً داخلياً. يف احلقيقة كان من املمكن حتقيق ذلك لأن “اإ�رشائيل” هي من 

اأقدمت على املوافقة ملرور الأموال لغزة، لكنَّ ال�صلطة اعرت�صت على ذلك لتبقى 

هذه الورقة بيدها ل اأْن تكون اأحد نتائج املفاو�صات.

حتقيق  على  موافق  الإ�رشائيلي  وامليناء(،  )املطار  ب�رشط  يتعلق  الثاين  املثال 

اجلانب  اإىل  نقلها  ورف�ص  الفكرة،  هذه  رف�ص  امل�رشي  اجلانب  اأنَّ  غري  ذلك، 

اأنَّ وزير املخابرات امل�رشي، اللواء حممد فريد التهامي قال  الإ�رشائيلي، واأذكر 

اأن  قبل   Veto فيتو  و�صع  وبهذا  غزة”،  قطاع  يف  م�صتحيلة  م�صاألة  “هذه  حينها: 

راأي اليوم، 2014/9/11.   
50

م�صاك�صات مو�صى اأبو مرزوق، موقع وكالة وطن لالأنباء، 2014/9/19، انظر:   
51

 https://www.wattan.tv/ar/news/106309.html

�صفيان اأبو زايدة، قنبلة اأبو مرزوق، راأي اليوم، 2014/9/14.  
52
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ال�صفة  ف�صل  عدم  بحجة  اعرت�ص  الذي  هو  الو�صيط  “اإ�رشائيل”،  على  يطرحها 

الأطراف  على  لل�صغط  تكتيكياً  كان  )التفاو�ص(  ت�رشيح  اإذن  غزة،  عن  الغربية 

 
53

امل�صاركة يف املفاو�صات حتى يخففوا من طلباتهم.

م�شريات العودة الكربى:

يف  املختلفة  بالن�صاطات  تتفاعل  الكبى  العودة  وم�صريات   2018/3/30 منذ 

غزة  يف  الثائر  الفل�صطيني  ال�صباب  انطلق  فقد  عاماً،   13 منذ  املحا�رش  غزة  قطاع 

بتجديد فكرة املقاومة ال�صلمية يف وجه الحتالل ال�صهيوين كخيار يخدم ال�صعب 

الحتالل  ُتقاوم  التي  اخليارات  كل  مع  ويتكامل  الراهنة،  املرحلة  يف  الفل�صطيني 

وتف�صح ممار�صاته العن�رشية �صّد ال�صعب الفل�صطيني، وقد اتكاأت هذه امل�صريات 

مدنهم  اإىل  الفل�صطينيني  رجوع  ب�رشورة  القا�صي   194 املتحدة  الأمم  قرار  على 

كانت  لذلك  التعوي�ص،  مع  وقت  اأ�رشع  يف   1948 �صنة  منها  ُهجروا  التي  وقراهم 

اأماكنهم، وخ�صو�صاً  الفل�صطينيني يف خمتلف  الغزي ت�صمل جميع  ال�صباب  دعوة 

ال�صفة الغربية، ودول الطوق، وبالرغم من موافقة الحتالل على هذا القرار اإل اأنه 

ازداد غطر�صة يف تهجري الفل�صطينيني، بدلً من اأن ي�صمح بتطبيق قرار الأمم املتحدة 

التي رف�صت ع�صوية “اإ�رشائيل” حتى وافقت الأخرية على القرار املذكور. 

قال اأبو مرزوق:

اإزاءها،  اإيجابياً  قراراً  اتخذت  وحما�ص  ممتازة،  فكرة  العودة  م�صريات  كانت 

فكرة املقاومة ال�صلمية تاأتي على راأ�ص الفعاليات يف ظروف معينة، قد تكون فكرة ل 

نظري لها لو ُطبقت بكلياتها، بحيث يكون لها تاأثرٌي على امل�صتوى الدويل والإقليمي، 

على اعتبار اأنها �صتح�صل يف كل اأماكن تواجد الالجئني؛ �صورية، ولبنان، وال�صفة 

الالجئني،  ماليني  فقط  الأردن،  يف  الالجئون  حترك  لو  تخيل  والأردن.  الغربية، 

ن�صف مليون �صوري، لبنان 300 األف، مليون و300 األف يف غزة، لو حترك هوؤلء 

كلهم يف اآن واحد، بالتاأكيد �صيحدث فارٌق على امل�صتويات كافة، خ�صو�صاً اأنه عمل 

مقابلة اأجراها الكاتب مع مو�صى اأبو مرزوق، 2019/3/27.   
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�صلمي يتوافق مع قرارات الأمم املتحدة، واأنَّ ات�صاع هذه اجلبهات مُتثل �صعوبة يف 

“اإ�رشائيل” ا�صتعانت باأنظمة حاكمة قيدت حركة الفل�صطينيني  اأنَّ  مقاومتها. غري 

يف كل مكان. اأما قطاع غزة فالو�صع خمتلف، لأنه حتت �صلطة املقاومة وم�رشوعها 

الن�صايل، الذي يجب اأن يكون على راأ�ص اأولويات ال�صعب الفل�صطيني؛ لأنه م�رشوع 

فاعل اإذا لفظت املنظمة التفاقيات والتكل�ص الذي تعي�ص فيه الآن. 

اخرتاق  خاللها  من  ومّت   ،2011 �صنة  مور�صت  فقد  قدية،  الفكرة  اأنَّ  �صّك  ل 

احلدود، وا�صت�صهاد الع�رشات يف �صاحتي لبنان و�صورية، وجرح املئات، والكثري 

فقد  الأردن  يف  اأما  حيفا،  اإىل  بع�صهم  وو�صل  احلدود،  اخرتقوا  املتظاهرين  من 

الفكرة  مور�صت  فقد   ،2018 �صنة  يف  اأما  كبرية.  باأعداد  الوطن  حدود  اإىل  و�صلوا 

�صغوطات  اإثر  تولدت  التي  الأفق،  وان�صداد  اخلانقة،  الأزمة  نتيجة  جديد   من 

الإعالم  ا�صتعل  باأ�صهر  الأر�ص  يوم  وقبل  الرواتب.  قطع  يف  و�صيا�صته  مازن  اأبو 

الرقمي بفكرة م�صريات العودة التي ا�صتجابت احلركة لها �رشيعاً، ودعت مل�صريات 

يف كافة التواجد الفل�صطيني، وكان اأبرزها م�صريات غزة. 

الفل�صطينية،  للق�صية  الكثري  اأ�صافت  امل�صريات  هذه  اإنَّ  اأقول  اأن   واأ�صتطيع 

احل�صار  اأجواء  من  غزة  واأخرجت  الأوىل،  العرب  كق�صية  لها  العتبار  واأعادت 

تتكرر  فعل  كردات  ولي�ص  املبادرة،  زمام  ا�صتعادت  اأنها  كما  املازنية،  والعقوبات 

�صورتها يف اأحداث عدة، وهنا مع تكبيد اخل�صائر املادية للعدو، والإزعاج والتهديد 

وكّر�ص  كبرية،  ب�صورة  الحتالل  على  �صغط  مما  غزة،  قطاع  حميط  يف  امل�صتمر 

حّق العودة، الذي اأقرته الأمم املتحدة وال�رشعية الدولية بقرار عودة الفل�صطينيني 

والتي  ال�صعبية،  لالإرادة  العتبار  اأعاد  ذاته  بحد  وهذا  اخل�صائر،  عن  وتعوي�صهم 

 .2018 حتى   1948 �صنة  منذ  الفل�صطيني  ال�صعب  من  متتابعة  اأجيال  بها  حلمت 

كما اأنها وحدت القوى الفل�صطينية مع الهيئات واملنظمات املدنية والنقابات املهنية 

حققته  كما  اإيجابية  نتائج  حقق  واأي�صاً  اعتيادي،  غري  زخماً  اأعطاها  مما  حتتها، 

اإقليمياً  بنا  املحيط  ال�صيا�صي  الظرف  اأنَّ  �صيّما  ل  ال�صابقة،  الثالثة  احلروب  نتائج 

 
54

ودولياً كان يف منتهى ال�صعوبة.

مقابلة اأجراها الكاتب مع مو�صى اأبو مرزوق، الدوحة، 2019/3/31.  
54



234

د. مو�سى اأبو مرزوق: يف العمق

ونظراً لالأزمة التي يعي�صها قطاع غزة ب�صكل عام نتيجة احل�صار، والت�صييق 

الكبري الذي ُيحيط بحركة حما�ص على وجه اخل�صو�ص، ياأتي ال�صوؤال الطبيعي يف 

هذا ال�صياق، هل تبنّي حما�ص لفكرة املقاومة ال�صلمية ياأتي يف ال�صياق العميق لهذه 

الفل�صفة يف املقاومة، اأم اأنها خيار امل�صطر؟

اأجاب اأبو مرزوق: 

حما�ص حينما انطلقت بالعمل املقاوم �صنة 1987 بداأت من خالل الحتجاجات 

املدنية، واملظاهرات ال�صعبية. كانت حما�ص يف بداية العمل الن�صايل متنع ا�صتخدم 

ال�صالح، حلرمان العدو من ا�صتخدام تفوقه بال�صالح �صّد اجلماهري العزل، ومن 

هنا تظهر قوة اأ�صحاب احلق، لذلك اخت�رشنا اأعمالنا على املقاومة ال�صعبية، وهي 

ثالث  بعد  ولكن  الحتالل.  حتت  �صعبنا  اأّن  ويعرف  يتحرك،  العامل  جعلت  التي 

�صنوات تقريباً، ومع زيادة عدد ال�صهداء واملعتقلني، اأخذ عدد ل باأ�ص به من اأبناء 

فعل  كرد  امل�صلحة  املقاومة  اإىل  ال�صعبية  املقاومة  من  للتحول  الفل�صطيني  �صعبنا 

طبيعي على ممار�صات الحتالل الذي اأمعن يف قتل املعتقلني واملتظاهرين بدم بارد، 

وبالتايل اأ�صل فكرة حما�ص هي حركة مقاومة �صاملة، مقاومة �صعبية، ثم خ�صنة، 

وع�صكرية. 

مع  حما�ص  وتفاهمات  الوطني،  الوفاق  وثيقة  تفاهمات  اأنَّ  اأي�صاً  اأذكر   وهنا 

ولكن  ال�صعبية،  املقاومة  حول  مركزة  كلها  كانت  الأخرية  ال�صنوات  يف  مازن  اأبي 

لالأ�صف اأبو مازن مل يلتزم حتى يف املقاومة ال�صعبية. اأهم نقطة يف �صعف م�صريات 

العودة هي ا�صتفراد الحتالل بغزة، ولو كانت امل�صريات يف كل الأماكن لكان فعل 

القطاع  يف  ح�صل  الذي  التن�صيق  ح�صل.  ما  اأ�صعاف  ونتائجها  ال�صعبية  املقاومة 

اأن  بدل  الن�صيطني  الفل�صطينيني  بع�ص  الفل�صطيني،  التواجد  من  تن�صيٌق  ُيقابله  مل 

يدعموا ن�صاط فل�صطيني مماثل يف اأوروبا، واإذا بهم يكتفون مبا ح�صل يف غزة فقط. 

الأهداف  بع�ص  حتقق  اأن  با�صتطاعتها  كان  عدمية،  تكن  مل  غزة  يف  امل�صريات 

املرحلية، اأبرزها ك�رش احل�صار اأو تخفيفه، وذلك من خالل فتح املعابر، وتو�صيع 

برامج  من  وغريها  العمل،  عن  العاطلني  ت�صغيل  برامج  وتفعيل  ال�صيد،  م�صاحة 

الواقع حتت الحتالل واحل�صار ال�صرتاتيجي،  الأ�صا�صية لقطاع غزة،  امل�صاعدة 
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وبالتايل كان من املهم اأن نغتنم اأي فر�صة تلوح لنا مع ت�صغري اخل�صائر، يف ال�صنة 

ي�صعب  لأ�صباب  ُت�صتكتمل  مل  لالأ�صف  ولكن  فر�صة،  لنا  جاءت   )2018( املا�صية 

 
55

ذكرها الآن.

مفهوم الهدنة:

يف ني�صان/ اأبريل 1994 قدم اأبو مرزوق من خالل مقابلة �صحفية مع �صحيفة 

وقطاع  الغربية  ال�صفة  يف  كيان  اإقامة  من  كثرياً  تقرتب  �صيا�صية  مبادرة  ال�صبيل 

القرار  اأ�ص�ص ت�صمن ا�صتقاللية  اأبو مرزوق كان يعتمد على  اأنَّ ما قدمه  غزة، بيد 

الأمني،  التن�صيق  ت�صرتط  التي  ال�صهيونية،  ال�صطوة  من  وجتريده  الفل�صطيني، 

و�رشعنة ال�صتيطان ومتدده، وغريها. 

قال اأبو مرزوق يف مبادرته:

نحن كحركة مقاومة نرى اأنه اإذا اأرادت حكومة العدو اأن تخرج من هذا املاأزق 

ال�صعب  على  ال�صت�صالم  فر�ص  لي�ص  فالطريق  املقاومة(  )يق�صد  تعي�صه  الذي 

الفل�صطيني، نحن نقول اإنه يكن اأن يكون هناك معاهدة �صالم اأو هدنة؛ حتى نرتك 

جمالً للخروج من الأو�صاع الإقليمية املعقدة والنفكاك من هذه الأزمة.

القد�ص  الغربية مبا فيها مدينة  ال�صفة  الدولية عدَّت  ال�رشعية  اأنَّ قرارات  ومبا 

وجود  يف  الفل�صطيني  ال�صعب  فيها  ويعي�ص  يلكها  حمتلة  اأرا�صٍ  غزة  وقطاع 

الحتالل، واإذا اأراد الحتالل اأن تتوقف املقاومة يف هذه اللحظة فاملطلوب:

1. ان�صحاب القوات ال�صهيونية من ال�صفة والقطاع والقد�ص.
2. تفكيك امل�صتوطنات.

3. التعوي�ص عن اخل�صائر وال�صحايا الناجمة عن الحتالل.
القيادة  هذه  املنتخبة،  قيادته  الفل�صطيني  ال�صعب  ليقرر  حرة  انتخابات  اإجراء   .4
املنتخبة هي التي �صتعب عن طموحات ال�صعب الفل�صطيني وم�صتقبل ال�رشاع، 

فاإذا ما انتخبت احلركة فلها موقف وا�صح من ال�رشاع، اأّما اإذا كانت اأقلية فاإنها 

�صتعب عن وجهة نظرها بكامل حريتها، و�صنحرتم راأي الأغلبية املنتخبة.

مقابلة اأجراها الكاتب مع مو�صى اأبو مرزوق، 2019/3/27.  
55
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التحرير  منظمة  تفاو�ص  اأّما  احلايل،  املاأزق  من  للخروج  طريقة  هو  نطرحه  ما 

مع العدو ال�صهيوين فاإننا نرى اأنها تقوم على اأ�ص�ص غري �صليمة، لذلك فاإنَّ اجلهة 

التي لها احلق يف طرح روؤى تتعلق مب�صتقبل ال�رشاع، هي اجلهة التي مُتثل ال�صعب 

الفل�صطيني من خالل انتخابات حرة ونزيهة، ونحن ل نعار�ص باأن ُي�رشف على 

الإدارات  اأو  فل�صطينية  �رشطة  اأو  دولية  اإ�رشاف  قوات  والقد�ص  والقطاع  ال�صفة 

56
العربية التي كانت خا�صعة لها اأو جزء منها قبل عدوان 1967.

الدنيا  قامت  “اإ�رشائيل”،  رف�صتها  والتي  مرزوق  اأبو  مبادرة  ُطرحت  عندما 

املبادرة  من  يومني  بعد  تو�صيحي  بيان  لإ�صدار  حما�ص  وا�صطرت  تقعد  ومل 

)1994/4/21( توؤكد فيه على موا�صلة اجلهاد والعمليات الع�صكرية �صّد الحتالل 

اإ�صارة  اإىل النهر(. وعلى الرغم من  حتى حترير كامل فل�صطني املحتلة )من البحر 

اأبو مرزوق اإىل قرارات ال�رشعية الدولية واحرتامها، اإل اأنَّ ترحيب وزير اخلارجية 

كان  املبادرة  لهذه   Warren Christopher كري�صتوفر  وارن  حينئذ  الأمريكي 

 
57

بتحفظ، وكذلك موقف بع�ص امل�صوؤولني الإ�رشائيليني.

لكنَّ املالحظ من خالل مبادرة اأبو مرزوق ظهور م�صطلح “الهدنة”، ومبا اأنَّ 

الوقوف على مفهومه،  بّد من  املرحلة، كان ل  تلك  الأول من نوعه يف  طرحه كان 

واأ�صوله الدللية التي انبثق منه.

يقول اأبو مرزوق:

من  اأما  حمددة،  مدة  القتال  ترك  ومعناها  �رشعي،  مفهوم  اأ�صلها  يف  الهدنة 

هناك  حلل.  الو�صول  عدم  مع  النار  اإطالق  وقف  تعني  فهي  ال�صيا�صي،  اجلانب 

 جدل بني الفقهاء حول الهدنة و�رشوطها، م�صتنبطني ذلك مما فعله الر�صول ملسو هيلع هللا ىلص يف 

حديث �صحايف لرئي�ص املكتب ال�صيا�صي حلركة املقاومة الإ�صالمية يف فل�صطني )“حما�ص”( يعر�ص   
56

 ،5 املجلد  الفل�صطينية،  الدرا�صات  موؤ�ص�صة  الفل�شطينية،  الدرا�شات  جملة  �صيا�صية،  مبادرة  فيه 

العدد 18، �ص 281.

اأ�صامة اأبو ار�صيد، اإ�صكالية التفاو�ص والعرتاف باإ�رشائيل كاأمنوذجني: الديني وال�صيا�صي يف فكر   
57

حما�ص، �صحيفة القد�س العربي، لندن، العدد 5200، 2006/2/16، انظر: 

https://www.alquds.co.uk
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�صلح احلديبية، فقد هادن امل�رشكني ع�رش �صنوات، وعليه ُطرح ال�صوؤال التايل، هل 

املدة  هل  لكن  املدة،  حتديد  بلزوم  يقول  الفقهاء  جمهور  الهدنة؟  مدة  حتديد  يلزم 

اأق�صاها ع�رش �صنوات؟ اختلف الفقهاء يف ذلك، فمنهم من راأى اأنها لي�صت �رشطاً، 

والبع�ص الآخر عدها �صقفاً ملزماً، والأرجح اأنَّ امل�صلحة واجتهاد الإمام يف ذلك هي 

التي حتدد املدة الزمنية، وعلى هذا القول احلنفية واملالكية والزيدية، وخ�صو�صاً 

اأهدافهم  حتقيق  من  يكنهم  ل  الذي  ال�صعف  من  حالة  يف  امل�صلمون  يكون  عندما 

 بالقتال، �صواء كان ذلك من حيث العدد اأم من حيث العدة، وهذا هو الراجح، فقد منع 

ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص امل�صلمني يف مكة من حمل ال�صالح وال�صب على البالء، وهنا القدرة 

ڻ  ں  ں  ڱ  )ڱ  تعاىل:  اهلل  قول  وكذلك  معتبة،  الأعداء  مواجهة  على 

ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 
معتب  العدد  هنا   .]66 الآية:  الأنفال،  ]�صورة  ۇ   ۆ(   ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 
ومقدر يف ال�رشع، اأما العدة ف�رشطها اإرهاب العدو، فاإن كانت ل ُترهب العدو ول 

ببندقية مقابل  اأن تخو�ص حرباً  املعركة، فال يجوز  يف  توازناً  اأن حتدث  ت�صتطيع 

اأما يف جهاد الدفع فال  مدفع و�صالح نووي وغري ذلك خ�صو�صاً يف جهاد الطلب، 

اأما  ذلك.  على  دليل  خري  وجماهدونا  واملواجهة،  واملجابهة  اجلهاد  �صوى  قاعدة 

اأر�صنا  احتلت  التي  ال�صهيونية  الع�صابات  العربية مع  الدول  التي عقدتها  الهدنة 

فهي مل تكن م�رشوطة مبدة، وهي ما زالت قائمة مع اأطراف دون اأخرى، مثل توقيع 

 اتفاقيات ال�صالم بني م�رش والكيان ال�صهيوين يف كامب ديفيد �صنة 1979، واتفاقية 

1994، وما زالت اتفاقية الهدنة  وادي عربة بني الأردن والكيان ال�صهيوين �صنة 

اأخرى. ولكن ما  ال�صهيوين من جهة  قائمة بني �صورية ولبنان من جهة والكيان 

اأراه هو اأنَّ الق�صية فيها �صعة، وذلك ح�صب الظروف التي حُتيط باحلدث وموازين 

اأم  اأم طويالً، جزئياً  اتفاق، �صواء كان ق�صرياً  املرجوة من هكذا  القوى وامل�صالح 

كامالً، واأنَّ هذا الذي اأبرمه ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص لي�ص توقيفياً، مثل تبادل الأ�رشى الذي 

ثبته القراآن الكرمي يف قول اهلل تعاىل: )ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 

ې( ]�صورة الأنفال، الآية: 67[ فهذه امل�صاألة من خ�صو�صيات الر�صل.
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الهدنة،  التهدئة ولي�ص  الآن هو  ال�صتخدام  ُنف�صله يف  الذي  امل�صطلح  واإن كان 

ال�صبيل  �صحيفة  مع  حديثي  يف   1994 �صنة  مرة  لأول  امل�صطلح  هذا  طرحُت  وقد 

الأردنية، حيث واجه القرتاح موجة من العرتا�صات يف ذلك الوقت، فتم �صحب 

التداول يف هذه امل�صاألة، ثّم قدم ال�صيخ اأحمد يا�صني رحمه اهلل، اقرتاحاً م�صابهاً، ومل 

تكن هناك اعرتا�صات كبرية عليه، ثم تكررت امل�صاألة يف اأحداث متفرقة جرى فيها 

املوافقة على تهدئة موؤقتة وق�صرية. ولعل م�صريات العودة اأحد اأهم هذه املحطات، 

امل�صاحبة  اخل�صنة  الأدوات  كل  اإثرها  على  يتوقف  تهدئة  على  التوافق  مّت  حيث 

للم�صريات مع اإبقاء امل�صريات دون الو�صول اإىل ال�صلك، ولكن العدو ال�صهيوين مل 

يلتزم، حتى الآن مل نعهد عليه التزاماً يف اأّي اتفاقية اأو تفاهم معنا اأو مع اأّي طرف 

فل�صطيني.

اخلال�صة اأنَّ التهدئة هي رغبة يف ترك القتال لفرتة حمدودة؛ لعجز الطرفني من 

حتقيق اأهدافهما الكلية يف ال�رشاع، وبالن�صبة لنا فاإننا ُن�صيف ملا ُذكر، وجوب اأن 

58
تكون التهدئة مقيدة مب�صلحة راجحة.

�صابعًا: قراءة حتليلية يف العمق العربي:

“ال ت�صع كل البي�ش يف �صلة واحدة”
                      )حكمة �صينية(

امل�صلمة مع  فل�صطني  اأجرت جملة  نيويورك،  1996، ومن �صجن  مايو  اأيار/  يف 

اأنَّ  املطروحة،  الأ�صئلة  لقاًء �صحفياً مطولً، وكان من بني  اأبو مرزوق  د. مو�صى 

“الإ�صالم ال�صيا�صي” �صوف ت�صل اإىل ال�صلطة واحلكم  هناك توقعات باأنَّ تيارات 

“اإ�رشائيل” كدولة  اأنَّ النظرة الإ�صالمية جتاه  القادم، فهل ترى  مع بدايات القرن 

معادية �صتتغري؟ واإذا حدث عك�ص ذلك ب�صبب �صيا�صات التطبيع الثقايف وال�صيا�صي، 

فما هو ت�صورك لطبيعة العالقة مع “اإ�رشائيل” الدولة وال�صعب؟ 

مرا�صلة للكاتب مع الدكتور مو�صى اأبو مرزوق، ت�رشين الأول/ اأكتوبر 2018.  
58
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اأجاب اأبو مرزوق:

اإنَّ تيارات احلركة الإ�صالمية تخو�ص خما�صاً �صعباً يف هذه املرحلة،  بال �صك 

فمواجهة احلكومات لبع�ص تيارات احلركة �صيقود بع�صها اإىل التطرف مما يزيد 

الأمر �صوءاً، كما اأنَّ التطرف قد ُيوؤدي اإىل العزلة التي ينتج عنها �صعف يف الروؤية 

وانح�صار يف التفكري، مما يعود بال�صلبية على املجتمعات العربية، فيخرج البع�ص 

ليواجه اأ�رشته وجمتمعه مبا ل يحتملوه اأو يتوقعوه. 

وعالج هذه الظاهرة، لي�ص بقلب ظهر املجن، واإغالق اأبواب احلوار، وفتح النار، 

وامتالء ال�صجون، فمثل هذه الإجراءات لن ت�صتاأ�صل الأفكار واملعتقدات، والطريق 

املفتوح.  بالعمل  الإ�صالم  لتيارات  املجال  واإف�صاح  والنقا�ص،  احلوار  هو  ال�صليم 

والتخلف  الفقر،  وليد  التطرف  اأن  من  وال�صحفيني  الكتاب  بع�ص  يردده  ما  اأما 

القت�صادي، وتفاوت م�صتويات املعي�صة فهذا لي�ص �صحيحاً على اإطالقه، قد يكون 

البيئة،  فهناك  ملجموعهم؛  لي�ص  بالتاأكيد  ولكن  معينة،  ل�رشيحة  بالن�صبة  �صحيحاً 

واملجتمع، واملدر�صة، واملعلم، واملناهج، والأ�صدقاء، والفطرة، والعادات املوروثة، 

وهناك الت�صور، والفكر، و�صغط الدولة، و�صغط املجتمع، وعلى كل حال فللحركة 

اأن  يجوز  ل  ولكن  وال�صنة،  الكتاب  من  تفكريها  مناهج  اأخذ  يف  احلق  الإ�صالمية 

تنقلب  وباأل  ال�صلطة  بتداول  تر�صى  اأن  وعليها  قد�صية،  اجتهاداتها  على  ُت�صفي 

عليها، ول ترف�ص م�صاركة اأبناء الوطن الواحد من اأبناء امللل الأخرى فهم �رشكاء يف 

الوطن. كما اأنَّ املراأة �صقيقة الرجل، وعلى احلركة الإ�صالمية اأن ت�صتوعب موازين 

القوى املحلية والإقليمية والدولية والإمكانات املتاحة للجميع. اإنَّ البامج والأفكار 

ل تت�صح �صحتها وهي نظريات، ولكن التطبيق العملي هو المتحان احلقيقي لهذه 

البامج والأفكار، حيث ُيظهر التطبيق �صالحية الأفكار اأو احلاجة اإىل تعديلها اأو 

اإلغائها بالكلية. اإذ ي�صعب القفز على �صالمة املجتمع بقرارات فوقية اأو خطوات غري 

حم�صوبة، اأو جتاوز القوى الإقليمية والدولية، لذلك ي�صعب قراءة امل�صتقبل بدون 

معرفة اجلغرافيا ال�صيا�صية والظروف املو�صوعية والذاتية، والتغيري متوقع، اأما 

حجمه ومداه وطبيعته فاأمر ي�صعب توقعه. 
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احلوار  �صبل  وتعزيز  الآخر،  قبول  اإىل  ي�صعى  الذي  الديوقراطي،  املنهج  اإذاً 

البناء، واحلفاظ على ال�صلم املجتمعي، هو ت�صور اأبو مرزوق القدمي اجلديد، وهذا 

بالتاأكيد ل يتناق�ص البتة مع الت�صور العام حلركة حما�ص الذي ينتهج عدم التدخل 

يف �صوؤون الدول العربية، اأو النحياز اإىل اأحد الأطراف. 

فقد اأكدت حركة حما�ص مراراً وتكراراً اأنَّ �صيا�صتها جتاه الدول العربية تقت�صي 

املتدافعة،  ال�صيا�صية  الأحزاب  مع  التحالف  اأو  الداخلية،  �صوؤونها  يف  التدخل  عدم 

الإقليمية والكيانات املحلية؛ لأنَّ  القوى  واأنَّها تقف على م�صافة واحدة من جميع 

م�صلحة الق�صية الفل�صطينية تتطلب جهوداً جمعية، وقوة عربية موحدة يف مواجهة 

الحتالل ال�صهيوين، واأنَّ جتربة منظمة التحرير اأثبتت اأنَّ التدخل يف �صوؤون الدول 

اأو النحياز لطرف �صّد اآخر قد كلّف ال�صعب الفل�صطيني ثمناً باهظاً على  العربية 

امل�صتويات كافة. 

تاريخ  يف  عملية  جتربة  وقدمت  طويل،  طريق  يف  التحرير  منظمة  �صارت  ملا 

فوجدنا  املو�صوعي،  النقد  طاولة  على  م�صريتها  و�صعنا  الفل�صطيني،  الن�صال 

اإبراز  يف  القرارات اخلاطئة، خ�صو�صاً  نتائج  يتحمل  دائماً  الفل�صطيني  ال�صعب  اأنَّ 

خ�صو�صية  لها  فل�صطني  ق�صية  لكون  املنطقة؛  هويات  بني  الفل�صطينية  الهوية 

مهمة يف معادلة ال�رشاع. لكن ب�صكل عام فاإنَّ املنظمة اأخطاأت اأخطاء كبرية اأ�رشت 

مب�صتقبل الفل�صطينيني، ومن اأبرز ال�صيا�صات التي نتحدث عنها هي عدم التدخل يف 

�صوؤون الدول وق�صاياها اخلا�صة اأو العامة، اإننا مل نتدخل يف اأزمة الكويت والعراق 

كما فعلت املنظمة، وهذا دفع الأطراف املاأزومة اإىل �صكرنا على موقفنا بعد اإنتهاء 

خ�صومتهم، نحن ل نقف مع دولة �صّد اأخرى، مل نتدخل يف اخل�صومة التي حدثت 

بني اإيران وال�صعودية، ول يف اخل�صومة التي حدثت بني ال�صعودية والعراق، نحن 

نتعامل مع جميع من ُيوؤيد الق�صية الفل�صطينية ب�صكل عام، لذلك ل نقف مع طرف 

دون اآخر، ول ُنحدث م�صاكل بني الأطراف عن طريق نقل الكالم اأو ما �صابه ذلك، 

فهذه ق�صايا ل بّد اأن ُنحيدها ب�صورة اأو باأخرى. 
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الق�صية الثالثة، نحن دخلنا جميع الدول التي اأقمنا فيها اأو زرناها من البوابة 

فمثالً  نتجاوزها،  األ  حُتب  �صوابط  من  دولة  كل  ترغب  مبا  والتزمنا  الرئي�صية، 

بع�ص الدول قالت: ما تقابلوا الإخوان امل�صلمني اأو اأحد من كوادرها، كنا نلتزم بهذه 

الرغبة. كنا ل ننفتح على اأّي دولة اأو اأّي نظام قبل اأن نذهب اإىل اجلهات املخت�صة 

هذا  هل  ونتفاهم  وا�صحة،  الأمور  تكون  حتى  معنا  بالتوا�صل  املعنية  الدولة  يف 

اأم نرتك لهم  اللقاءات  اأن نتحدث بالإعالم عن  اأم علني؟ هل تريدون  اللقاء �رشي 

احلديث من عدمه؟ مبعنى اأننا حري�صون على خمرجات اأّي حديث تكون مر�صية 

للطرفني، ولي�ص طرفاً واحداً. واإذا تعاملنا مع اأحد الأنظمة، فنحن نلتزم بالتعامل 

اإ�صالمية.  خلفية  ذات  حترر  حركة  نحن  معه،  نتعامل  اأن  يجب  الذي  الطرف   مع 

ل �صّك اأنَّ العالقات بني الدول ي�صوبها العديد من العتبارات اخلا�صة؛ لذلك كنا ناأتي 

املخابرات  رغبة  ح�صب  وذلك  امل�صلمني،  الإخوان  بقيادة  نلتقي  اأن  دون  م�رش  اإىل 

العامة، وكنا نذهب اإىل العراق ونلتقي بجهات خمتلفة دون التطرق لذلك اإعالمياً، 

ا�صتمرار  على  ُنحافظ  جعلنا  الذي  ال�صبب  امل�صيفة،  الدول  برغبة  نلتزم  كنا  هكذا 

59
احلد الأدنى من العالقات اجليدة مهما اختلفت الظروف اأو تغريت الأحوال.

لكن هل حافظت حركة حما�ص على هذه ال�صيا�صة ُبعيد ثورات الربيع العربي 

التعاطف  نحو  انزلقت  اأنها  اأم   ،2011 �صنة  العربية  الدول  بع�ص  يف  ا�صتعلت  التي 

مع احلركات الإ�صالمية التي بداأ جنمها ي�صعد يف تون�ص وم�رش وليبيا، وو�صعت 

م�صتقبلها يف �صلة الربيع العربي الذي تبددت اأحالمه اإىل هذا الوقت؟ 

يقول اأبو مرزوق:

الأوىل  كالنتفا�صة  ال�صعبية  املواجهات  يف  رواداً  وكنا  �صعبية،  حركة  حما�ص 

والثانية، و�صيا�صاتنا كانت عدم التدخل يف �صوؤون الدول الأخرى، وذلك خال�صة 

اأنها  من  بالرغم  �صورية،  من  خرجنا  ولذلك  العربية،  الدول  مع  م.ت.ف  لتجارب 

ال�صاحة الأف�صل بالن�صبة لنا، وذلك حتى نبتعد عن تاأييد اأو م�صاندة اأي طرف من 

الأطراف، وذلك عندما طلب منا ر�صمياً ح�صم املوقف من الو�صع يف �صورية. 

مقابلة مركز التاأريخ والتوثيق الفل�صطيني مع الدكتور مو�صى اأبو مرزوق، ت�رشين الأول/ اأكتوبر    
59

2012. )بت�رشف(



242

د. مو�سى اأبو مرزوق: يف العمق

وعلى العموم نحن مل نقطع توا�صلنا مع املكونات الأ�صا�صية الر�صمية وال�صعبية، 

ولكن امل�صكلة هي اأن اخلالفات البينية والداخلية اأ�صغلتهم عن الق�صية الفل�صطينية، 

اإبان  الكثرية  التغريات  ب�صبب  اأوقف  غالباً  الأنظمة  لنا من  يقدم  الذي كان  والدعم 

الربيع العربي، ولكننا فقدنا البي�ص دون اأن ن�صعه يف �صلة واحدة.

الثورات والتغريات يف العامل العربي:

يقول اأبو مرزوق:

التغريات يف العامل العربي عميقة، ول يكاد يخلو نظام من الحتمالت امل�صتقبلية 

املطروحة، �صواء كانت تلك البالد �صمن من دخل يف م�صمى ثورات الربيع العربي 

ير  العربي  العامل  خمتلفة،  داخلية  وظروف  مبعطيات  اأقطار  من  جاورهم  ما  اأم 

قواعد  على  ال�صتقرار  نحو  �صنوات  عدة  و�صتاأخذ  كبرية،  وتغريات  خما�صات  يف 

بحيث  القوة  من  الأقطار  من  قطر  كل  داخل  املتدافعة  القوى  وا�صحة.  �صيا�صية 

ي�صعب اإزاحتها من امل�صهد، ومن ال�صعف بحيث ي�صعب عليها احتواء الآخرين، 

اإىل  امل�صاألة  تتعدى  بل  املتدافعة  قواه  على  الأقطار  من  اأيٍّ  يف  امل�صهد  يقت�رش  ول 

تدخالت خارجية موؤثرة.

ال�صلبيات التي تنعك�ص من خالل هذا التدافع اأي�صاً مت�صعبة؛ فالأمن، والقت�صاد، 

الفقر، والبطالة، وال�صترياد، والت�صدير، والتعليم، وال�صلم املجتمعي،  وم�صتوى 

كل ذلك وغريه يتاأثر بالتدافع الداخلي، والع�رش الذي نعي�ص فيه ي�صعب معه حكم 

الأقليات �صواء دينية، اأم عرقية، اأم مهنية، اأم غري ذلك، و�صتنت�رش اإرادة ال�صعوب 

كبرية،  وجراح  واأموال  دماء  من  كبري،  ثمن  الأمر  لهذا  �صيكون  ولكن  النهاية،  يف 

ون�صاأله تعاىل العفو والعافية واملعافاة التامة من كل �رش. يجب على الكتل الوطنية 

60
يف كل بلد من البلدان اأن يعملوا �صوية ولي�ص ب�صكل تناف�صي.

والنا�ص،  القاهرة  قناة  الأول،  اجلزء  مرزوق،  اأبو  مو�صى  الدكتور  مع  خليفة  طوين  اأجراها  مقابلة   
60

“اأجراأ كالم،” 2013/5/15.
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كيف يقراأ اأبو مرزوق الربيع العربي؟

يقول اأبو مرزوق: 

العربي غري �صحيح،  الربيع  باأحداث  اأمريكا  الكاملة على  امل�صوؤولية  اأن جتعل 

هذه  يف  العوامل  لأنَّ  �صحيح،  غري  اأي�صاً  حدوثه  يف  الرئي�صي  ال�صبب  جتعلها  واأن 

امل�صاألة متداخلة. بال اأدنى �صك �صعت اأمريكا اإىل تعزيز الديوقراطية يف املنطقة، وفق 

املعار�صة، ودعمت احلريات  الأحزاب  معايريه واعتباراتها، ف�صجعت احلوار مع 

يف  امل�صلمني  الإخوان  مثل  الإ�صالمية،  باحلركات  بالغاً  اهتماماً  واأبرزت  العامة، 

واأوروبا  اإ�صبانيا  يف  كثرية  مراٍت  بقياداتهم  فاجتمعت  وم�رش،  واملغرب  اجلزائر 

ُتعزز  التي  الديوقراطية  الفكرة  واإر�صاء  العامة،  اأفكارهم  على  التعرف  اأجل  من 

الأ�صواق  وت�صجيع  الأمريكية،  الإدارة  ترى  كما  املنطقة  يف  “اإ�رشائيل”  وجود  من 

احلرة، واملبادرات ال�صخ�صية، وهذا يتطلب اإنهاء الأنظمة )ال�صمولية( التي حتتكر 

ال�صديد،  الفقر  نتيجة  النهيار،  نحو  املجتمع  وتدفع  الن�صيابية،  وحركته  ال�صوق 

وال�رشاع بني فئات املجتمع. كما هدف الأمريكان اإىل مواجهة التيارات الإ�صالمية 

اإيران بتجربة  ب�صكٍل عام، و“الإ�صالم ال�صيا�صي” ب�صكٍل خا�ص؛ فقد خرجوا من 

قا�صية، وتعلموا اأنَّ تبعية الدول ل�صيا�صاتها العامة، تتطلب �صوراً اأخرى غري تبعية 

فت�صبح  م�رش،  مثل  الأ�صا�صية  الدول  �صقوط  من  خافوا  لقد  لها،  احلاكم  النظام 

التي  اأ�صحاب جتارب خمتلفة، فقد ا�صتح�رشوا جتربة كوريا  اأنهم  كاإيران، ومبا 

احلرب  اإبان  للديوقراطية  ت�صجيعهم  نتيجة  لهم،  ا�صرتاتيجياً  حليفاً  اأ�صبحت 

العاملية الثانية، وتبني لهم اأنَّ الدول الديوقراطية ل تفتعل القتال، واأّنها ُتف�صل لغة 

احلوار يف حتقيق امل�صالح املت�صابكة. هذه العوامل املتداخلة دفعت اأمريكا اإىل تعزيز 

الديوقراطية يف املنطقة العربية، وتعزيز احلوار لدى املجتمع وفئاته املختلفة. 

بال�صورة  امليدان  مع  تتفاعل  ل  والقلم  الورقة  ح�صابات  اأنَّ  فيه  �صك  ل  مما 

عن  مُتيزها  التي  الطبيعة  بخ�صو�صية  حتتفظ  ما  دائماً  املجتمعات  لأنَّ  املطلوبة، 

غريها، وهذا ما تبني نتاجه يف ال�رشق الأو�صط، الذي يتلك اإرثاً ح�صارياً، وفكراً 

يف  “اإ�رشائيل”  وجود  العري�صة  جماهريه  رف�صت  اإذ  عريقاً،  وتاريخاً  تنويرياً، 

املنطقة ب�صكل قاطع، ومت معاداتها ب�صكٍل �صارخ اإبان ثورات الربيع العربي، فما 
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الديوقراطية  العربية، وواأد  الثورات  النقالب على  اإل  اأمريكا وحلفائها  كان من 

حتت �صاللت كبرية من دماء املدنيني.

اأما بخ�صو�ص العوامل الداخلية التي �صاعدت اأمريكا يف النقالب ال�رشيع على 

�صندوق القرتاع ونتائجه النزيهة، فقد اأرجع اأبو مرزوق امل�صاألة اإىل اأ�صل امل�صكلة 

وجذرها، و�صخ�ص احلالة منذ انهيار الدولة العثمانية، فقال اأبو مرزوق:

الإ�صالمية،  هويتها  عن  الأمة  انف�صلت   1924 �صنة  العثمانية  الدولة  نهاية  مع 

املتنوعة  ومظاهره  الدين  غاب  فقد  احلقيقية،  �صخ�صيتها  اإىل  تنتمي  ل  واأ�صبحت 

عن احلياة، وحلَّ ال�صتعمار ب�صوره املختلفة يف املنطقة باأ�رشها؛ فكان ال�صتعمار 

يف  الجنليزي  ال�صتعمار  وكان  اإفريقيا،  و�صمال  و�صورية  ال�صام  يف  الفرن�صي 

الهوية  تر�صيخ  اإىل  �صعى  الذي  واخلليج،  والعراق  وال�صودان،  وفل�صطني،  م�رش، 

الأو�صط  ال�رشق  م�صطلح  اأطلقوا  ثم  الغائبة،  الهوية  من  بدلً  الوطنية  اأو  القومية 

الإ�صالحية  الفرتة برزت احلركات  “اإ�رشائيل” كاأحد مكوناته. يف تلك  ل�صتيعاب 

باألوانها املختلفة ومرجعياتها املتعددة، لكنَّ العن�رش الأهم يف ذلك، هو ظاهرة البعث 

العربية،...  واجلزيرة  وم�رش،  وال�صام،  واجلزائر،  اإفريقيا،  �صمال  يف  الإ�صالمي 

املوؤ�ص�ص  ال�صهيد  بقيادة  امل�صلمني”  الإخوان  “جماعة  با�صم  انطلقت   والتي 

متيزت  ولأنَّها  العربية.  للمنطقة  الإ�صالمية  الهوية  اإعادة  بهدف  البنا،  ح�صن 

انت�رشت  فقد  املن�صود،  الهدف  لتحقيق  املتجددة،  وبالآليات  الوا�صحة،  بالنظرية 

ب�صكل وا�صع، وحققت جناحات كبرية، فظهر اآلف من الدعاة وامل�صلحني واملربني، 

مما �صكل ظاهرة اإ�صالمية عامة يف �صفوف الأمة العربية. ومن هنا بداأ التدافع بني 

اأنَّ  اأحد  فيها  ُياري  التي ل  لكنَّ احلقيقة  “الع�صكر” و“املدين”.  “الأفكار”، وبني 
ُتر�صخ  اأن  والتعذيب  والت�رشيد  القتل  من  بالرغم  ا�صتطاعت  الإ�صالمية  احلركة 

الإ�صالم يف نفو�ص النا�ص وحياتهم املعي�صية، خالل قرن من الزمن.

اأما ما غاب عن احلركة الإ�صالمية و�صلوكها، فهو فكر الدولة وفقهها، وقيادة 

ومنظريها،  مفكريها،  عقول  ي�رشب  النق�ص  جعل  مما  و�صيا�صياً،  فكرياً  املجتمع 

النا�ُص ثقتهم  اأعطى  ال�صيا�صي لالأمة، وملا  ال�صاأن  اإدارة  وبالتايل فقدت القدرة على 

احلكم  وا�صتلموا  النتخابات،  �صندوق  خالل  من  الإ�صالمية  للحركات  الكبرية 
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خمتلف  بواقعٍ  ا�صطدموا  لقد  الدولة،  �صوؤون  اإدارة  يف  ينجحوا  مل  مطلقة،  بنزاهة 

التي  اخلا�صة  الفل�صفة  عن  ف�صالً  الدعوية،  املحا�رشات  اأو  الوعظية،  اخلطب  عن 

فخ�رشوا  العامة،  امل�صلحة  ُيحقق  مبا  معه  والتعامل  الآخر  بقبول  لهم  ت�صمح  مل 

كثرياً. اإنَّ عوامل جناح الدولة لي�صت بالكرثة العددية، اأو بالأ�صوات العامة، واإمنا 

التي  “ال�رشاكة”  تتطلب  والنوعية  املختلفة،  باأركانها  الدولة  ُتدير  التي  بالنوعية 

اإدارة م�صاألة معينة، ثم  اأبحث عن �رشيك يف  اأن  ُيعقل  التكامل املطلوب، فال  حُتقق 

ُن�صخاً  التعبري؛ لأننا �صن�صبح  التفكري، واآليات  اأجلب �صخ�صاً مماثالً يل يف طريقة 

بالطاقات  جبه  ليتم  وحدوده،  النق�ص  ملعرفة  يدفعنا  وهذا  جديد،  دون  مكررة 

املنا�صبة يف الأداء، ولي�صت املماثلة يف الولء. اأعتقد اأنَّ معرفة الإ�صالميني مبقومات 

احلكم واأ�ص�صه املطلوبة، مل يكن بالقدر الذي ُيكنهم من اإدارة البالد والعباد، لذلك 

خ�رشوا الآخرين، ثم خ�رشوا احلكم، وعليه فاإنَّ املطلوب هو الرتكيز على فقه اإدارة 

�صوؤون املجتمعات )الدول(، ولي�ص الأفراد، وهذا ل ُيلغي التاأثريات اخلارجية، ول 

61
التدافع الداخلي، ول موازين القوى الداخلية.

حما�س واحلكم:

يقول اأبو مرزوق: 

القومي  املوؤمتر  يف  املكونات  اأهم  اأحد  فهي  وحدوية،  اأفكاراً  حتمل  حما�ص 

موؤ�ص�صة  هي  والإ�صالمية  العربية  لالأمة  جامعة  موؤ�ص�صة  واأن�صاأُت  الإ�صالمي، 

والقومي  والأ�صود،  والأبي�ص  والعجمي،  العربي  جنباتها  بني  ف�صمت  القد�ص، 

والر�صمي  والهندي،  والكردي  وال�صيعي،  وال�صني  والإ�صالمي،  والوطني 

وال�صعبي. �صنة 2002، انفتحت حما�ص على هذه املكونات دون ا�صتثناء، واندجمت 

مُتار�ص  مل  حما�ص  اأنَّ  غري  وال�صعبي،  الر�صمي  بني  ووازنت  املواقع،  جميع  يف 

العملية، واكت�صبت خبة وا�صعة، بعد  الدولة، فوقعت يف كثريٍ من الأخطاء  اأعمال 

اأن اختارها النا�ص �صنة 2006، ل �صيّما واأّنها زاوجت بني الفكرة النظرية، والقوة 

العملية، فتعلمت من اأخطائها، واأدركت اأنَّ العامل ينجح بال�رشاكة، ويف�صل باحلكم 

مقابلة اأجراها الكاتب مع مو�صى اأبو مرزوق، 2019/3/31.  
61
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الر�صيد،  احلكم  يف  منوذج  لت�صكيل  كبرية  فر�صة  لديها  حما�ص  اأنَّ  اأعتقد  الفردي. 

يف  عملياً  واقعاً  ال�رشاكة  واإر�صاء  ال�صابقة،  لالأخطاء  مو�صوعي  تقييم  خالل  من 

اإدارة موؤ�ص�صات الدولة كافة، وقد جرت حماولت ل�صتفراد فتح باحلكم اأو حما�ص 

كذلك، وكان الف�صل هو النتيجة، وحتمل النا�ص تبعيات ذلك، لذلك علينا اأن نعرتف 

نتوافق  التي  الطريقة  �صياغة  وعلينا  الآخر،  يلغي  اأن  طرف  اأي  ي�صتطيع  ل  باأنه 

عليها، وتتكامل فيها جهودنا. 

ثامنًا: الوثيقة ال�صيا�صية:

“اإن �صلوك االإن�صان هو اأكرث ما يدل على �صيا�صته” 
                       )حممد الغزايل(

عقد   ،2017/5/1 يف  وحتديداً  حما�ص،  حركة  انطالقة  من  عقود  ثالثة  بعد 

رئي�ص املكتب ال�صيا�صي ال�صابق حلركة حما�ص خالد م�صعل موؤمتراً �صحفياً �صّم 

جمموعة من قيادات حركته يف الداخل واخلارج، وعدداً من ال�صخ�صيات الوطنية 

والعتبارية، حيث اأطلق من خالل املوؤمتر وثيقة املبادئ وال�صيا�صات العامة حلركة 

وال�صديقة  احلليفة  الدول  ُتريح  باأنها  اجلديدة  الوثيقة  م�صعل  وو�صف  حما�ص، 

حلركته، وُت�صهل عليهم حمل الق�صية الفل�صطينية اإىل كل املنابر واملحافل الدولية، 

الثوابت واملرونة، وبني  الوثيقة بدقة �صياغتها، وتوازن طرحها بني  اأنَّ  واأو�صح 

النفتاح والتم�صك باحلقوق؛ قدمت الق�صية الفل�صطينية ملحيطها الإقليمي والدويل 

ب�صورة اأكرث قدرة على ك�صب الآخر. 

نف�صها، وُيبز  ُيعّرف عن  1988 ميثاقاً  اأغ�صط�ص  اآب/  بلورت يف  ولأنَّ حما�ص 

انق�صمت  فقد  الفل�صطينية،  بالق�صية  ال�صلة  ذات  الأطراف  جتاه  املختلفة  مواقفها 

 ملا طرحته حما�ص يف وثقيتها اجلديدة، ونقدٍ 
ٍ
الآراء املراقبة للوثيقة اجلديدة بني ثناء

لذعٍ ي�صف احلركة بالتنازل. اإذ علل اأ�صحاب الراأي الأول اأنَّ الوثيقة تاأتي ملواكبة 

بالإ�صافة  الدولية،  والإجراءات  العربية  باملنطقة  ع�صفت  التي  الأخرية  التغريات 

النتخابية  العملية  يف  انخراطها  بعد  و�صيا�صياً  فكرياً  حما�ص  حركة  تطور   اإىل 
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جديدة،  مبواقف  بال�رشورة  ولي�ص  جديدة،  ب�صياغات  جاءت  واأنَّها   ،2006  �صنة 

هذا  يتفاعل  وحتى  الدويل،  املجتمع  خماطبة  اعتبارها  يف  و�صعت  واأنها  �صيّما  ل 

هذه  اأنَّ  موؤكدًة  يفهمها،  التي  باللغة  خماطبته  على  اأقدمت  فاإنها  معها  املجتمع 

اأن  لأنه من حّق حما�ص  1988؛  �صنة  الذي ن�رشته حما�ص  امليثاق  ُتلغي  الوثيقة ل 

ُتقدم نف�صها بوجه �صيا�صي ُتراعي فيه التفاعل مع التحولت ال�صيا�صية، ويف الوقت 

نف�صه التم�صك مبواقفها الأ�صا�صية. يف املقابل اتهم اآخرون وثيقة حما�ص اجلديدة 

باأوىل خطوات التنازل على طريقة حركة فتح، واأنَّها جاءت لالعرتاف �صمناً ببع�ص 

الأخطاء التي وقعت بها حركة فتح يف املا�صي، واأنَّ هذه التحولت يف حما�ص جاءت 

فكر  يف  �صيا�صياً  ن�صجاً  ولي�ص  واملحلية،  والإقليمية  الدولية  لل�صغوطات  نتيجة 

حركة حما�ص وممار�صاتها ال�صيا�صية. 

ثمة  اأنَّ  اإل  اجلديدة،  الوثيقة  يف  حما�ص  قدمته  ملا  املراقبني  اآراء  اختالف   ومع 

اختالفاً وتبايناً داخلياً على جتديد ميثاق حما�ص الذي انطلق يف ظروف �رشية منذ 

زمن طويل، فقد و�صف د. اأ�صامة الأ�صقر، املدير العام ملوؤ�ص�صة فل�صطني للثقافة، 

وبع�ص  احلا�صمة،  ولغته  املعتمدة،  غري  وتوجهاته  العايل،  ب�صقفه  حما�ص  ميثاق 

يف  يجعلها  كان  مما  حما�ص،  لفهم  الآخرين  مدخل  هو  كان  الدقيقة،  غري  �صعاراته 

مثل  الر�صمية،  وت�رشيحاتها  بياناتها  يف  عنها  ُتعلن  التي  �صيا�صاتها  مع  تناق�ص 

كونها ذراعاً ع�صكرياً حلركة الإخوان امل�صلمني يف العامل، واأنها تقاتل اليهود ب�صكل 

كان  اأن  منذ  امل�صاألة  هذه  اإزاء  موقفه  عن  مرزوق  اأبو  اأعرب  ال�صياق  هذا  ويف  عام. 

فوروورد  ذا  ل�صحيفة  قال  حيث   ،1993 �صنة  حلما�ص  ال�صيا�صي  للمكتب  رئي�صاً 

The Forward الأمريكية: “اإنَّ كثرياً من �صيا�صات احلركة اليوم ُيعار�صها امليثاق، 
داخل  كثريين  اأنَّ  ويوؤكد  امليثاق،  خالل  من  حما�ص  على  احلكم  ينبغي  ل  ولذلك 

ُيفد  مل  امليثاق  اأنَّ  ال�صخ�صي  موقفي  واأنا  امليثاق،  كتابة  باإعادة  ُيطالبون  احلركة 

حما�ص ب�صيء ُيذكر بل اأ�رشَّ بها كثرياً منذ اأن �صدر، وكان ينبغي اأن ي�صتجمع قادة 

�صيا�صية وتاريخية  اأخطاء  �صابه من  كتابته وتنقيته مما  ال�صجاعة لإعادة  حما�ص 

ومنهجية”. 
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ال�صهاينة ولي�صت  “اخل�صومة مع  ال�صابق مبثال  اأبو مرزوق موقفه  واأو�صح 

مع اليهود كاأتباع ديانة اأو قوم، واإمنا مع الذين اعتدوا علينا و�رشدونا من ديارنا، 

ال�صيخ  راأ�صهم  وعلى  وتكراراً،  مراراً  حما�ص  قادة  فيها  حتدث  ق�صية   وهذه 

اأحمد يا�صني رحمه اهلل، اإل اأنَّ ما ورد يف امليثاق من كالم عن اليهود دون متييز، ومن 

الت�رشيحات  �صدقية  من  ينتق�ص  كان  ال�صهاينة،  حكماء  ببوتوكولت  ا�صتدلل 

62
ال�صادرة عن حركة حما�ص يف هذا ال�صاأن”.

يرى  املعتمدة،  هويتها  ُتبني  جديدة  ب�صيغة  اأمرها  حما�ص  ح�صمت  اأن  وبعد 

القادمة،  الفرتة  خالل  الأ�صعب  املهمة  �صيكون  دولياً  الوثيقة  ت�صويق  اأنَّ  البع�ص 

نف�صها،  “اإ�رشائيل”  من  للوثيقة  رف�ص  اأول  جاء  اأن  بعد  خ�صو�صاً  حما�ص،  اأمام 

فقد قال نتنياهو يف مقطع م�صور ن�رشه الناطق با�صم احلكومة الإ�رشائيلية اأوفري 

للحقيقة،  كامل  تلفيق  اجلديدة  حما�ص  “وثيقة  اإنَّ   Ofir Gendelman جندملان 

اأر�صنا  من  �صنتيمرت  كل  واأنَّ  بالوجود،  حّق  اأّي  لإ�رشائيل  لي�ص  اأنه  على  وتن�ص 

يعود للفل�صطينيني، واأنه ل حّل مقبول اإل بزوال اإ�رشائيل. واتهم نتنياهو حما�ص 

امتد  الذي  املقطع  ويف  اإ�رشائيل”،  لتدمري  الفل�صطينية  الدولة  ا�صتخدام  تريد   باأنها 

97 ثانية وُبّث على و�صائط التوا�صل الجتماعي، قال نتنياهو: “اإنَّ و�صائل الإعالم 
اإىل مكتبه بينما  الذي كان جال�صاً  املزيفة”، واأ�صاف نتنياهو،  الأنباء  ُخدعت بهذه 

كانت مو�صيقى �صاخبة تدور يف اخللفية، اإنَّ حما�ص يف “وثيقة الكراهية تكذب على 

العامل”، ويف نهاية الت�صوير ظهر نتنياهو وهو يزق وثيقة حما�ص اجلديدة قبل 

 كما اأنَّ جميع و�صائل الإعالم الغربية كانت قد ف�رشت 
63

اأن يلقيها يف �صلة مهمالت.

الكاتب  و�صفها  كما  واحد،  ب�صوٍت  تتكلم  كانت  لو  كما  ال�صيا�صية  حما�ص  وثيقة 

حركة  وثيقة  اأنَّ  ادعت  حيث   ،David Hurst هري�صت  ديفيد  ال�صهري  البيطاين 

“اإ�رشائيل”، واأنها مبثابة   حما�ص ال�صيا�صية جاءت بلبا�ص رقيق جتاه موقفها من 

الأمريكية  اليهودية   The Forward فوروورد  ذا  �صحيفة  مع  مرزوق  اأبو  مو�صى  الدكتور  مقابلة   
62

الأ�صبوعية. هذه ال�صحيفة من اأهم ال�صحف اليهودية الأ�صبوعية يف اأمريكا، حيث �صدرت لأول مرة 

بلغة الييدي�ص )اللغة التي يتكلمها يهود اأوروبا ال�رشقية( �صنة 1897، وكان توجهها ي�صارياً، وهدفها 

الدفاع عن العمال والحتادات النقابية.

نتنياهو يزق وثيقة حما�ص، اجلزيرة.نت، 2017/5/8.   
63
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اأنَّ  بيد   ،1967 حدود  على  الفل�صطينية  الدولة  ملو�صوع  فتح  حركة  لحتكار   
ٍ
حتد

هري�صت و�صح اأنَّ وثيقة حما�ص ن�صت على �رشوط ثالثة حتول دون اللحاق بحركة 

فتح، وهي اأنَّ حما�ص ترف�ص العرتاف بـ“اإ�رشائيل”، وترف�ص التخلي عن اأّي بقعة 

 يف اأر�ص فل�صطني من نهرها اإىل بحرها، وُت�رش على عودة جميع الالجئني والنازحني 

 
64

اإىل ديارهم.

حما�ص  وثيقة  جتاه  خا�صة،  نتنياهو  ورد  الدولية،  الفعل  ردود  جدل  وحول 

اجلديدة، واإمكانية ت�صويقها للعامل، قال اأبو مرزوق ل�صحيفة القد�ص املحلية: 

العامة،  و�صيا�صاتنا  مبادئنا  حقيقة  عن  معبين  ل�صعبنا  الوثيقة  قدمنا  نحن 

للعامل كما  اأي�صاً  نقدمها  ل�صعبنا  نقدمها  ال�رشاع عندنا، وبالتايل عندما  وفل�صفة 

اأبعاداً  عندنا  ال�رشاع  لفل�صفة  اأنَّ  �صك  وبال  خطابان،  عندنا  يكون  اأن  دون  هي، 

عمقنا  باعتباره  والإ�صالمي  العربي  لعاملنا  اآخر  وُبعد  العدو،  جتاه  ُبعد  خمتلفة؛ 

ال�صرتاتيجي، وُبعد اإن�صاين باعتبار اأنَّ ق�صيتنا يف جوهرها اإن�صانية ومتما�صية 

ال�صاأن،  ذات  املتحدة  الأمم  لقرارات  نلتفت كثرياً  الدولية، ومل  املفاهيم  مع معظم 

الكثري  وفيها  متعاقبة،  اأزمنة  يف  خمتلفة  قوى  موازين  نتاج  معظمها  لأنَّ  وذلك 

فهي  نتنياهو  فعل  ردة  اأما  الفل�صطيني،  �صعبنا  حقوق  يف  والتفريط  التهاون  من 

متوقعة؛ اإنه عدو �صعبنا. 

باب  فتحت  ال�صيا�صة  بوثيقتها  حما�ص  اأنَّ  يرى  من  على  مرزوق  اأبو  ورّد 

التنازلت، واأمام �صعوبة الت�صويق دولياً والرف�ص الإ�رشائيلي الوا�صح والأمريكي 

والدويل املتوقع، �صتقدم احلركة على تقدمي تنازلت اأخرى، خ�صو�صاً اأنَّ حما�ص 

ُتقدم نف�صها للغرب ولأمريكا كمفاو�ص بديل لل�صلطة الفل�صطينية، فقال: 

الق�صية  ثوابت  يف  خ�صو�صاً  تفتحه،  ولن  التنازلت  باب  الوثيقة  تفتح  مل 

الوثيقة  يف  ورد  فما  فيها،  لب�ص  ل  وا�صحة  حما�ص  حركة  و�صيا�صة  واحلقوق، 

على  ال�صيادة  كاملة  فل�صطينية  دولة  على  املوافقة  حول  الع�رشين  البند   يف 

حدود 1967 توافقت عليه احلركة يف وثيقة الوفاق الوطني منذ اأكرث من عقد مع 

مع  متوافقاً  الفل�صطيني  ل�صعبنا  التنازل  قدمت  وبالتايل  الفل�صطينية،  الف�صائل 

هل تذهب حما�ص اإىل احلج والنا�ص راجعة، موقع عربي 21، 2017/5/3.   
64
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قدراتنا ك�صعب وقوى ودون اأن يتعار�ص ذلك مع املوقف الثابت للحركة بتحرير 

كامل اأر�صنا من بحرها لنهرها.

الوطني  الكل  مع  توافقية  ك�صيغة  طرح  بالذات  البند  هذا  اأنَّ  مرزوق  اأبو  واأكد 

اأنَّ  و�صدد  والتوافق،  ال�رشاكة  على  حر�صاً  ولكن  ذاته،  بحد  حلما�ص  هدفاً  ولي�ص 

حركته ل تطرح نف�صها بديالً عن اأحد، و“نوؤمن بال�رشاكة الوطنية والعمل امل�صرتك 

وعدم ال�صتفراد، اأما تزامن الوثيقة مع زيارة الرئي�ص عبا�ص للوليات املتحدة فهو 

65
تزامن عر�صي غري مق�صود”.

لتحقيق  اأهليتها  ومدى  ال�صيا�صية،  الوثيقة  اإزاء  موقفه  مرزوق  اأبو  اأجمل  وقد 

الت�صعينيات،  اأوائل  يف  امليثاق  بتجديد  نادى  من  اأول  اأنه  �صيَّما  ل  احلركة،  اأهداف 

فقال:

الوثيقة ال�صيا�صية هي لي�صت بديالً للميثاق، ولكنها جتديد وتطوير للمواقف 

جماعي  جهد  هو  التطور  وهذا  �صنة،  ثالثني  خالل  احلركة  عليها  م�صت  التي 

موؤ�ص�صي، تبلور يف مواقف ومبادئ، مت �صياغتها وتقديها. فنحن على امل�صتوى 

الب�رشي الذي يتطور ويتعلم ويخو�ص جتارب، كل ذلك يوؤدي اإىل �صيغة ينتهي 

عندها النا�ص، ولي�صت كاآيات القراآن الكرمي )ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 

فامليثاق  تاريخاً،  ي�صبح  واملن�صوخ  قبله،  ما  ين�صخ  والنا�صخ  ڀ(،  ڀ  ڀ 
وال�صيا�صية،  الفكرية  بكلياتها  املرحلة  تلك  عن  وعّب  احلركة  تاريخ  من  جزء 

فالد�صتور الأمريكي مثالً يعتب اأن كل ثالثة من ال�صود يعادلوا اثنني من البي�ص 

تغيري  له �صوت واحد وبدون  الواحد  الرجل  اأن  الآن  التطبيق  لكن  الت�صويت  يف 

اأ�صدرنا  نحن  حال  كل  على  الأمريكي.  الد�صتور  ُيغريوا  مل  اأنهم  اأي  الن�صو�ص، 

الوثيقة ال�صيا�صية، وهي حمل اإجماع يف احلركة، ولقت قبولً طيباً عند اجلميع، 

ولكنها يف النهاية مبادئ و�صيا�صات والتعامل اأ�صا�صه الواقع املعا�ص، ولذلك الدول 

واحلركات تتعامل مع املواقف العملية، ولي�ص مع املبادئ امل�صطرة يف الد�صتور، 

الدول مع بريطانيا، والتي ل د�صتور لها، وتعاملها كلها من  واإل فكيف تتعامل 

حوار مع �صحيفة القد�س، 2017/5/18.  
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خالل ما تفرزه من �صيا�صات، وما زالت هناك خطوات ل بّد من ال�صري فيها �صواء 

يف الو�صع الداخلي اأم الو�صع اخلارجي �صيا�صة وتو�صيحاً.

اجلديدة  ال�صيا�صية  الوثيقة  واإعالن  الداخلية،  حما�ص  انتخابات  انتهاء  وبعد 

للحركة، وما �صاحب كل ذلك من نقا�ص وجدل على اأكرث من م�صتوى؛ فل�صطيني، 

وعربي، ودويل، يرى اأبو مرزوق:

يعي�ص  وطني  حترر  كم�رشوع  الفل�صطينية  الق�صية  وم�صتقبل  حا�رش  اأنَّ 

الفل�صطينية،  الق�صية  على  دولياً  وتاآمراً  املنطقة،  يف  وحرجة  ا�صتثنائية  حالة 

الت�صدي  علينا  يفر�ص  ما  لأمتنا،  املركزية  الق�صية  عن  اإقليمياً  وان�رشافاً 

العربية  الأمة  خلفه  الفل�صطيني—ومن  فال�صعب  الق�صية،  ت�صفية   ملحاولت 

والإ�صالمية—يلك من الإمكانيات ما يجعل الق�صية الفل�صطينية حية، وما ُيجب 

الحتالل على الر�صوخ ملطالبه العادلة. 

الوطنية  م�صوؤوليتها  على  تاأكيداً  جاءت  احلركة  وثيقة  اأنَّ  مرزوق  اأبو  وبنّي 

كحركة حترر وطني ذات مرجعية اإ�صالمية، وتقدمي روؤية �صيا�صية تر�صخ ال�رشاكة 

الوطنية، فال م�صتقبل للم�رشوع الوطني يف ظّل حالة التفرد والت�رشذم الفل�صطيني.

اأنهى اأبو مرزوق حواره مع �صحيفة القد�ص الدولية بقوله: 

اأعتقد اأنَّ احلقوق ل ت�صقط بالتقادم، وال�صعوب ل تتخلى عن حقوقها يف ظّل 

يف  واإننا  حماله،  ل  قادم  والتحرير  فالعودة  احلقوق،  حتقيق  على  الإ�رشار  هذا 

وحترك  بنف�صه،  قراره  الفل�صطيني  واأخذ  ال�صيا�صية،  احللول  �صيا�صة  ف�صل  ظّل 

ال�صعوب لأخذ دوره، وجناح املقاومة اأن تبقى هي اخليار وهي �صانعة النت�صار، 

ومن هنا نوجه التحية لأ�رشانا الأبطال ول�صمودهم الأ�صطوري ولكل اأبناء �صعبنا 
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يف الوطن وال�صتات على وقفتهم الداعمة لالأ�رشى.

وهذا ُيوؤكد املوقف اجلازم حلركة حما�ص جتاه احلقوق الأ�صا�صية، وهي حترير 

فل�صطني كل فل�صطني، وعودة الالجئني اإىل بالدهم التي ُهجروا منها. 

املرجع نف�صه.  
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