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املقدمة

املقدمة

يف �صيف 2018، التقيُت الدكتور مو�صى اأبو مرزوق لأول مرة ب�صكل خا�ص، 

الدكتور  �صاهد 
ُ
اأ كاجلميع  كنُت  املحبة،  وت�صوده  الدفء،  يلوؤه  ب�صيطاً،  لقاًء   كان 

اأبو مرزوق من خالل ت�رشيحاته امل�صوؤولة عن حركة حما�ص، وحتركاته القيادية يف 

 امل�رشوع الوطني الفل�صطيني، لكن بعد اأْن عر�ص عليَّ الدكتور اأحمد يو�صف فكرة 

هذه  مبعرفة  اهتماماً  اأكرث  اأ�صحبُت  مرزوق،  اأبو  مو�صى  الدكتور  عن  الكتابة 

التي  املحطات  واأهم  واأخالقه،  و�صريته،  طبيعته،  اأغوارها:  و�صب  ال�صخ�صية 

التي  ال�صخ�صيات  األتقي  بداأُت  وعليه  عليها.  �صاهداً  كان  التي  واملواقف  �صنعها، 

وقد  حياته،  حمطات  واأهم  وقته،  واإدارة  كرمه،  عن  ف�صمعُت  قرب،  عن  عاي�صته 

�صعدُت كثرياً بعالقته املميزة بال�صيخ ال�صهيد اأحمد يا�صني رحمه اهلل، ل �صيّما واأين 

الكاملة عن حياة  التاريخ يف كتابة مو�صوعة الأعمال  اأ�صاتذة  قد �صاركُت عدداً من 

ال�صيخ اأحمد يا�صني وجهاده. 

ال�صاعة الثامنة �صباحاً يف فندق امل�صتل بغزة، كان لقائي الأول بالدكتور مو�صى 

اأبو مرزوق، برفقة الدكتور اأحمد يو�صف، و�صلنا قبل املوعد بخم�ص دقائق تقريباً، 

وبعد اأن تفاجاأُت اأنه غري موجود يف الفندق، �ُصعدُت كثرياً عندما عرفُت اأنه انطلق بعد 

�صالة الفجر لزيارة قب ال�صهيد عماد العلمي، لقد كانت لفتًة كرية يف اأخالقيات 

ة والن�صاط. الوفاء، ودر�صاً وا�صحاً يف الهمَّ

ويف ت�رشين الثاين/ نوفمب 2018 ا�صت�صافني الدكتور اأبو مرزوق م�صكوراً يف 

بيته بالقاهرة يف منطقة التجمع اخلام�ص لع�رشة اأيام تقريباً، حيث كنُت اأقتن�ص من 

بني اجتماعاته �صاعات بعد منت�صف الليل، واأخرى بعد �صالة الفجر، لألقي عليه 

بع�صاً من الأ�صئلة املرتبطة مبحاور الكتاب ومو�صوعاته، كان ودوداً يف معاملته، 

لطيفاً يف تقبل النقد، كرياً يف ابت�صامته و�صيافته.   

الدكتور  �صخ�صية  على  تعرفاً  الأكرث  املرحلة  كانت   ،2019 مار�ص  اآذار/   يف 

قريباً  كنُت  اإذ  ممتدة،  واأيام  طويلة  ل�صاعات  الدوحة  يف  قابلته  حيث  مرزوق،   اأبو 
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�صاهده يف تعامالته، واأناق�صه يف اآرائه، اأربعة اأ�صهر كانت كافية لأرى 
ُ
اأ من مكتبه، 

احل�صن  وتعامله  الوقت،  اإدارة  يف  وطريقته  العطاء،  يف  و�صخاءه  العمل،  يف  همته 

اأتاحت  اإذ  ثمينة،  لقد كانت معاي�صة  الكرية لأ�صدقائه،  اإخوانه، وا�صت�صافته  مع 

يل مقابلة العديد من ال�صخ�صيات الوازنة يف العامل العربي والإ�صالمي، فقد زرُت 

برفقته ال�صيخ العالمة يو�صف القر�صاوي، و�صافحُت الأ�صتاذ القدير خالد م�صعل، 

رئي�ص املكتب ال�صيا�صي حلركة حما�ص �صابقاً، وا�صتمعُت للمفكر الفل�صطيني منري 

من  بالعديد  والتقيُت  الب�صري،  ع�صام  ال�صيخ  ال�صوداين  املفكر  وعانقُت  �صفيق، 

�صيا�صي دول اأوروبا ومفكريها.          

الدكتور  �صرية  اجلميل  بقلمه  غطى  قد  اجلوهري  �صاكر  الأ�صتاذ   ولأنَّ 

�صريته  تتبع  يف  اهتمامي  ان�صبَّ  فقد   ،1997 �صنة  حتى  امليالد  من  مرزوق  اأبو 

ال�صيا�صية والفكرية منذ �صنة 1997 وحتى �صنة 2017، وعليه فقد ق�صمُت الكتاب اإىل 

اأربعة ف�صول وخامتة، وجعلُت الت�صل�صل الزمني معياراً لتناول الأحداث وتتابعها، 

الدوؤوب.  عمله  مراحل  من  مرحلة  كل  يف  مرزوق  اأبو  الدكتور  اآراء  على  ووقفُت 

بالتاأكيد؛ تداخلت اأغلب اأرائه مع مواقف حركته، غري اأنَّه متيّز ببع�ص الآراء املختلفة 

اإليه احلركة، فقد دعا اإىل �رشورة جتديد ميثاق حركة حما�ص يف بداية  عما ذهبت 

الت�صعينيات، وكان من الداعني اإىل اأهمية التوازن يف اخلطاب ال�صيا�صي والعالقة مع 

الدول العربية والإ�صالمية، وكذلك ب�رشورة النفتاح على الغرب لك�صب املواقف 

 ،1996 �صنة  الت�رشيعية  النتخابات  يف  حركته  م�صاركة  يوؤيد  وكان  الإيجابية، 

وغريها من املواقف التي �صتظهر للقارئ بني دفتي الكتاب. 

وقد قمُت بت�صجيل �صهادة الدكتور اأبو مرزوق بعد خروجه من �صجن نيويورك، 

و�صلطُت ال�صوء على اأهم مبادراته العملية يف امل�رشوع الوطني الفل�صطيني، ووقفُت 

والدولية،  والإقليمية  املحلية  الجتاهات  مع  حركته  لعالقة  الناظمة  املعايري  على 

واأخذُت �صهادته يف ملف امل�صاحلة الفل�صطينية، و�صجلُت اأ�رشار وخفايا املفاو�صات 

فتح  حركتي  ملواقف  مراجعاته  وجمعُت   ،2014 عدوان  اأثناء  يف  املبا�رشة  غري 

وال�صيخ  “اأبو عمار”،  يا�رش عرفات  الراحل  بال�صهيد  لعالقته  وحما�ص، وتطرقُت 

ال�صهيد اأحمد يا�صني، وذكرُت انطباعاته عن عدد من الروؤ�صاء والوزراء العرب.  
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ولأنَّها جزءاً مهماً من �صرية الدكتور مو�صى اأبو مرزوق، فقد حر�صُت اأْن اأنقل 

�صهادته على ل�صانه قدر امل�صتطاع، واأحتقق مما ورد عنه يف الكتب والإعالم، حتى 

الإ�صالمية  املقاومة  حلركة  �صيا�صي  مكتب  رئي�ص  لأول  جادة  وثيقة  الكتاب  يبقى 

)حما�ص(.     

الكتاب،  فكرة  �صاحب  يو�صف  اأحمد  للدكتور  ال�صكر  بجزيل  اأتقدم  اأخرياً، 

حممد  حم�صن  والدكتور  ال�صرية،  هذه  �صاحب  مرزوق  اأبو  مو�صى   وللدكتور 

�صالح رئي�ص مركز الزيتونة على جهودهم يف تن�صيق الكتاب وطباعته، ولكل من 

اأ�صهم يف اإخراجه، واأ�صاأُل اهلل تعاىل اأن ينفعني واإياكم به.

د. بالل خليل يا�صني

اإ�صطنبول - تركيا

2020/5/28
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تقدمي )1(

بقلم اأ. د. عزيز دويك

كثرية هي الكتب التي يقراأها املرء يف حياته بكرثة ما كتب عن الق�صية الفل�صطينية، 

من  النقي�ص  وعلى  مبو�صوعها،  يخل  اأن  دون  بع�صها  يحذف  اأن  باأ�صاً  يرى  فال 

ذلك جاء كتاب “يف العمق” ومو�صوعه “الفكر احلركي وال�صلوك ال�صيا�صي” عند 

الدكتور مو�صى اأبو مرزوق متميزاً بحاجة القارئ احلري�ص على احلقيقة، ي�صتوي 

يف ذلك من كان مع فكر “اأبو مرزوق” اأو خمالفاً له، فاإنه بحاجة اإىل معرفة كل فقرة 

من فقراته وكل فكرة من اأفكاره.

مو�صى  للدكتور  ال�صرتاتيجي  الفكر  على  الكتاب  تركيز  من   وبالرغم 

اأبو مرزوق، فقد تتبع املوؤلف مراحل ومنعطفات تطور الق�صية منذ ما قبل النكبة 

 ،1987 �صنة  حما�ص  حركة  تاأ�صي�ص  حتى  به  مرت  عقد  كل  واأحداث  وخاللها، 

مروراً بانتفا�صات �صعبنا وحروب الحتالل �صده وجمازره يف فل�صطني وغريها، 

واغتيال القادة واإبعادهم واعتدائه على الب�رش واحلجر وال�صجر واملقد�صات، وقد 

لعبه  الذي  والدور  مرحلة،  كل  ودقائق  تفا�صيل  مناق�صة  يف  واأفاد  الباحث   اأجاد 

اأبو مرزوق، وما يزال، يف م�صرية جهاد �صعب فل�صطني ون�صاله من اأجل ا�صتعادة 

الأر�ص واحلقوق امل�صلوبة.

قاعدة  راأ�صها  وعلى  ال�صرية،  �صاحب  ر�صخها  وقواعد  منطلقات  اأبرز  ولقد 

التي متيزت بها حركة حما�ص فانفردت بها عن غريها،  القرار  ال�صورى يف اتخاذ 

بحيث تبداأ �صناعة القرار من قواعد احلركة grass-roots participation، وتنتهي 

وج�صمها  احلركة  مبوؤ�ص�صات  مروراً   ،bottom-up ال�صيا�صي  الهرم  براأ�ص 

التنظيمية لهذه  اأو احلالة  التباعد اجلغرايف  التنظيمي، وينتظم ذلك كله مع مراعاة 

القواعد يف ال�صجن اأو خارجه يف ال�صفة اأو القطاع اأو الداخل اأو ال�صتات. ومن هنا، 

كان تبدل القيادة يف راأ�ص الهرم على العك�ص من انتظار الأقدار كما هو احلال عند 

ف�صائل اأخرى على ال�صاحة الفل�صطينية.
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تقدمي اأ. د. عزيز دويك

وقد اأح�صن املدّون وهو يناق�ص م�صرية جهاد اأبو مرزوق وفكره ال�صرتاتيجي 

و�صخو�صها  وبيئتها  وتعقيداتها  مرحلة  كل  لطبيعة  دقيقة  قراءة  خالل  من 

الدواء  وو�صف  الداء  ف�صّخ�ص  فيه،  املتاحة  والإمكانيات  واأدواتها  و�صهودها 

ممار�صة ومغالبة، اإياناً ب�صنة املدافعة وباأ�صكال املقاومة ويف القلب منها اخل�صنة 

امل�صلحة “واأعدوا لهم ما ا�صتطعتم من قوة ومن رباط اخليل”، وباملثل فلم جتاف 

احلكمة اأبو مرزوق من خالل القتناع باأنه ل يجوز اأن يو�صع القلم مكان ال�صيف، 

وال�صعوب  الأمم  جتارب  وتقف  ال�رشورة،  تقت�صي  حيث  منهما  اأّي  يهمل  اأن  اأو 

نبا�صاً على الطريق ودليالً عليه.

الفكر  معامل  ومقابالته  مرزوق  اأبو  لقاءات  من  اقتب�ص  قد  املوؤلف  اأن  ويذكر 

ال�صرتاتيجي عنده عب مراحل ن�صاأة حما�ص—اأيقونة اجلهاد يف فل�صطني—منذ 

كما  “تتعاظم”،  وهي  ن�صج  من  اإليه  و�صلت  ما  واإىل  منوها  ثم  ون�صاأتها  مولدها 

و�صفها ال�صهيد املوؤ�ص�ص ال�صيخ اأحمد يا�صني رحمه اهلل.

اأجاد  وقد  مرزوق،  اأبو  للدكتور  ال�صرتاتيجي  الفكر  معامل  املوؤلف  اأظهر  ولقد 

املتعلقة  احلقائق  من  نافعاً  ح�صداً  باإبرازه  يا�صني  خليل  بالل  الدكتور   املوؤلف 

الق�صية  هذه  تطور  مراحل  عب  ومقد�صات  واأر�صاً  �صعباً  الفل�صطينية  بالق�صية 

خالل  من  مرزوق  اأبو  عمل  حيث  اجل�صام؛  وت�صحياتها  وقياداتها  بتفا�صيلها 

موقعه كاأول رئي�ص للمكتب ال�صيا�صي حلما�ص �صّد كل العقبات والعراقيل التي مل 

 Against all odds in the history“يعرفها تاريخ بني الإن�صان، وكما يف الإجنليزية

of mankind” وذلك منذ النكبة حيث توا�صل جهاد �صعب فل�صطني متم�صكاً بكامل 

تراب وطنه من بحره اإىل نهره، ويف القلب منه مدينة بيت املقد�ص “القد�ص”، وذلك 

بهدف ا�صتعادة جغرافيا وتاريخ هذا الوطن امل�صلوب املنكوب.

ولقد جتلى يف �صفحات الكتاب امل�رشقة مالمح اأ�صا�صية ل�صاحب ال�صرية التي 

باأن  اإيانه  خالل  من  ن�صت�صعرها  القناعات  من  جمموعة  منها  ن�صتنج  اأن  يكن 

منهجها  يف  مقاومة  عمقها،  يف  اإ�صالمية  عربية  والن�صاأة،  املولد  فل�صطينية  حما�ص 

�صعبنا  اآمال  لتحقيق  الدوؤوب  اجلاد  ال�صعي  يف  اأهدافها  حددت  وقد  واأ�صلوبها، 

بالعودة واحلرية، وا�صتعادة الأر�ص والهوية واملقدرات عب مراحل متعددة متليها 

ظروف الواقع ومتغرياته، ولي�ص يثنيها عن هدف التحرير والعودة كرثة ال�صعاب 
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القوى ل�صالح  الت�صحيات وج�صامتها، يف ظّل اختالل موازين  والعراقيل، وعظم 

املدعومة دولياً، وما ي�صاحب ذلك من  ال�صخمة  الع�صكرية  واآلته  املغت�صب  العدو 

انحراف بو�صلة البع�ص على امل�صتويني الوطني  والإقليمي.

عند  ال�صرتاتيجي  الفهم  معامل  حتدد  التي  املالمح  اأهم  ن�صت�صف   ولعلنا 

اأبو مرزوق مبا يلي:

ومنهجها  الغراء،  الإ�صالمية  ال�رشيعة  تعاليم  من  املنبثقة  ال�صيا�صية  روؤيته  	·
الو�صطي املعتدل، بال ت�صنج ول مغالة، مهما عظمت الت�صحيات وكرث الأعداء.

القناعة الثابتة ب�رشورة العتماد، بعد اهلل تعاىل، على عمقنا العربي والإ�صالمي،  	·
دون اإغفال البعد الإن�صاين والدويل، ودون اإهمال القرارات والتفاقيات واملواثيق 

الدولية التي متثل واقعاً من اخلطاأ جتاهله، واخلطاأ الأكب هو اخل�صوع لإمالءاته، 

فلي�صت العبة بحق القوة واإمنا بقوة احلق.

اليقني بِحل الهدف و�رشعية الو�صائل املو�صلة اإليه، م�صداقاً لقوله تعاىل )ڈ  	·
ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک(.

ح�صور الإح�صا�ص بامل�صوؤولية “فكلكم راع وكلكم م�صوؤول عن رعيته”، ومن هذا  	·
احل�صور ينبثق احلر�ص على الفرد واجلماعة، وعلى اجلندي والقائد �صواء اأكان 

هوؤلء يعي�صون على اأر�ص الوطن اأو يف ال�صتات، وباملثل احلر�ص على العالقات 

والإقليمي  الوطني  الثالث  امل�صتويات  على  واحلكومات  والف�صائل  الدول  مع 

والدويل.

العمل اجلاد والدوؤوب على ا�صتيعاب العاملني للق�صية وال�صب عليهم وحماولة  	·
اأمة و�صعب وحق  اللتقاء معهم حول القا�صم امل�صرتك الأعظم )فل�صطني ق�صية 

اتفقنا عليه ويعذر  )نتعاون فيما  مغت�صب من عدو ل يرحم( وذلك على قاعدة 

بع�صنا بع�صا فيما اختلفنا فيه(.

الإيان الكامل باأن ق�صية فل�صطني ويف القلب منها املقد�صات الإ�صالمية وامل�صيحية  	·
ق�صية جامعة لالأمة وقياداتها، فمهما تباعدت الآراء وتباينت املواقف فالنحياز 

دائماً هو ملوقف ال�صعوب واإن جنحت القيادات.

الإيان الرا�صخ بحق الالجئ والنازح واملبعد واملهجر يف العودة اإىل اأر�ص الوطن،  	·
ودح�ص اللتفاف اأو التحايل على هذا احلق من اأي كان.
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القناعة بو�صائل الديوقراطية و�صندوق النتخاب من اأجل قيام حياة �صيا�صية  	·
اأ�صا�صها التبادل ال�صلمي لل�صلطة، وحق �صعبنا يف اختيار ممثليه وقادته.

وا�صتثمار  الإقليمي  والبعد  الوطني  البعد  مع  متميزة  عالقات  على  احلر�ص  	·
القوة فيه وال�صب على لأوائه، وذلك من خالل واقعية �صيا�صية توؤمن  عنا�رش 

اأن القوى املتدافعة يف كل قطر “من القوة بحيث ي�صعب اإزاحتها، ومن ال�صعف 

بحيث ي�صعب عليها احتواء الآخرين” .

اإن الهّم الفل�صطيني من الثقل وال�صخامة بحيث ي�صعب على كل ف�صيل فل�صطيني  	·
حمله منفرداً، ول بّد من ال�صطالح مع الذات وتكاتف اجلهود من اأجل ا�صتواءه 

راأى  اأخرى،  ومو�صوعية  ذاتية  ولعتبارات  هنا،  ومن  اجلميع،  كواهل   على 

اأبو مرزوق امل�صاحلة الفل�صطينية هدفاً ا�صرتاتيجياً ل مندوحة عنه.

عدم التدخل يف ال�صوؤون الداخلية للدول، وح�رش املقاومة يف ال�صاحة الفل�صطينية  	·
دون غريها، والع�ص على الأ�صابع �صباً واحتمالً بالرغم من دواعي ال�صتفزاز 

ا�صت�صهد  عندما  الرنتي�صي  القائد  اهلل  ورحم  الآخرين،  عند  الدماء  على  واجلراأة 

بقوله تعاىل )ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ( .

رف�ص اأو�صلو وخمرجاته ب�صبب الرف�ص ال�صعبي له من جهة، ولأنه يعلي �صاأن  	·
و�صعباً  اأر�صاً  فل�صطني  لأمن  اعتبار  اأي  بالكلية  ويغفل  الغا�صب  املحتل  اأمن 

وق�صية.

من  ذلك  على  اأدل  ول  ال�رشيعة،  يف  التي�صري  دعوات  من  بالرغم  بالعزية  الأخذ  	·
الرباعية  و�رشوط  جهة  من  ال�صهيوين  بالحتالل  العرتاف  رف�ص  ديومة 

الدولية من جهة اأخرى.

بكل  �رشاحهم  اإطالق  على  العمل  وواجب  واملعتقلني  الأ�رشى  ق�صية  قدا�صة  	·
الو�صائل وال�صبل املمكنة، ملا لهم من حّق على فل�صطني وقيادتها ومقاوميها.

الغا�صب، ول عالقة لذلك  ال�صهيوين  باأن �رشاع �صعبنا هو مع املحتل  الإيان  	·
باليهودية كدين نعرتف به ونوقر اأنبياءه ونوؤمن مبا جاوؤوا به.

البع�ص  ينتهجها  التي  النتقائية  وجتنب  امل�صاحلة،  مبادرات  ب�صمولية  الأخذ  	·
اأو اللتزامات امل�صبقة  تهرباً من ا�صتحقاقات وطنية حتت ذريعة �صغط الواقع، 

مع العدو اأو غريها من الذرائع. 
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هي  القد�ص،  منها  القلب  ويف  فل�صطني،  اإىل  ت�صري  ل  التي  البو�صلة  باأن  القناعة  	·
الأمة  عدو  نحو  دائماً  توجه  اأن  يجب  ال�صتباك  قواعد  واأن  م�صبوهة،  بو�صلة 

واحل�صارة والأر�ص والإن�صان.

اإن مرونة احلركة واملوقف واملمار�صة، دون التنازل عن الثوابت وحقوق ال�صعب 

املكلوم املظلوم، ميزت الفكر ال�صرتاتيجي احلركي عند �صاحب ال�صرية ومل يثِن 

حما�ص،  بقيت  وبذلك  الأهداف،  عن  انداح  اأو  الن�صال  من  تعب  من  تنكب  عزيته 

وحولها كوكبة من ف�صائل املقاومة، تتبنى ا�صرتاتيجية ثابتة ترتكز على قيم �صعبنا 

وموروثنا احل�صاري والتاريخي، غري عابئة باإفرازات اأو�صلو و�صخو�صها.

احلديث  يف  تتلعثم  ل  التي  ولغته  موؤلفه،  اأ�صلوب  بجزالة  الكتاب  متيز  واأخرياً، 

�صرية  اإبراز  يف  واأجاد  واأح�صن  اأغوارها  ف�صب  الق�صية،  تطور  منعطفات   عن 

اأبو مرزوق وفكره ال�صرتاتيجي ومنطلقاته العقدية والفكرية ومعامل �صخ�صيته. 

هذه ال�صخ�صية التي متيزت بالهدوء والوقار يف جانب وباحلزم وال�صدق والعطاء 

يف جانب اآخر. كما اأنه مل يغفل اإن�صانيته يف حياته اخلا�صة والعامة، وحر�صه الكبري 

على م�صلحة وطنه ودعوته واأبناء �صعبه واأمته.

ل، لت�صتاأهل اأن ُيقبل عليها  اإن هذه املدونة، وقد �صمتها دفتي هذا الكتاب املف�صَّ

الدار�صون بتاأٍن وتوؤدة، واعتبار يوازي جهد �صاحب ال�صرية وم�صداقيته وعبق 

العزل  واأقبية  والزنازين  ال�صجون  يف  الأ�رشى  ومعاناة  واجلرحى  ال�صهداء  دماء 

والتحقيق. ول اأغايل اإن اأكدت اأن هذه الدرا�صة يكن اأن تكون قاعدة انطالق جديدة 

اإ�صالمي  اآفاق امل�صتقبل لعمل  ت�صتلهم ِعَبَ املا�صي، وتعاي�ص الواقع، وت�صت�رشف 

وا�صتعادة  الإن�صان  حرية  اأجل  ومن  والأ�رشى،  امل�رشى  حترير  اأجل  من  جاد 

الأوطان.

واهلل املوفق لكل خري

واحلمد هلل رب العاملني

اأ. د. عزيز دويك

رئي�ص املجل�ص الت�رشيعي الفل�صطيني
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تقدمي اأ. د. حم�صن حممد �صالح

تقدمي )2(

بقلم اأ. د. حم�شن حممد �شالح

للمذكرات قيمة علمية كبرية يف الدرا�صات التاريخية وال�صيا�صية، وهي عادة ما 

تغطي جوانب مهمة ل تغطيها امل�صادر واملراجع املعتادة. فهي ت�صلط ال�صوء على 

ال�صيا�صية والقرارات، وتوفر معلومات مهمة لفهم بيئة احلدث،  خلفيات املواقف 

وتك�صف طبائع الأ�صخا�ص، وتاأثري العالقات الإن�صانية يف حركة التاريخ، وُتف�رش 

الكثري من املواقف الر�صمية، وما يحدث خلف الكوالي�ص.

مو�صى  الدكتور  مذكرات  من  الثاين  املجلد  على  بالطالع  كثرياً  �صعدت   لقد 

اأبو مرزوق، اأول رئي�ص للمكتب ال�صيا�صي حلركة حما�ص، واأحد اأبرز موؤ�ص�صيها، 

واأحد اأبرز قيادييها منذ ن�صاأتها وحتى كتابة هذه ال�صطور يف اأواخر 2020. ولذلك، 

�صغله  الذي  واحل�صا�ص  املتقدم  املوقع  طبيعة  من  اأهميتها  املذكرات  هذه  تكت�صب 

و�صناعة  باحلركة  املتعلقة  التفا�صيل  كافة  على  اطالعه  ومن  مو�صى،  الدكتور 

قرارها وعالقاتها، ومن توليه لعدد من امل�صوؤوليات القيادية الرئي�صية على مدى 

الـ 33 عاماً املا�صية. وبالتايل، فاإن هذا النوع من املذكرات ي�صكل اإ�صافة نوعية لي�ص 

فقط لتجربة حركة حما�ص، واإمنا لتاريخ فل�صطني احلديث واملعا�رش، ملا تت�صمنه 

املذكرات من تف�صيالت حول الأو�صاع الداخلية الفل�صطينية، وال�رشاع مع العدو 

ال�صهيوين، والعالقات واملواقف العربية والإ�صالمية والدولية.

تك�صف هذه املذكرات الكثري من املعلومات حول تطور الفكر ال�صيا�صي حلركة 

العالقات  ومرونة  الثوابت  على  املحافظة  �صالبة  بني  جمعت  وكيف  حما�ص، 

لق�صية  الدعم  وحت�صيدها  املختلفة،  القوى  على  انفتاحها  وُتبز  ال�صيا�صية، 

فل�صطني. وُتظهر الفكر الإ�صالمي الو�صطي املعتدل حلما�ص، وكيف متكنت حما�ص 

من الرتكيز على الدائرة الوطنية الفل�صطينية، مع التعامل املتَّزن مع الدوائر العربية 

مع  احلركة،  بها  متتعت  التي  العالية  الدينامية  تبز  كما  والدولية.  والإ�صالمية 

كان  موا�صفات  وكلها  وتوجهها.  احلركة  حتمي  موؤ�ص�صية  �صورية  بنية  وجود 

للدكتور مو�صى دور اأ�صيل يف تكري�صها واإجناحها وتنزيلها على الأر�ص.
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يف هذا اجلزء من املذكرات الكثري عن العالقات الف�صائلية الفل�صطينية وخ�صو�صاً 

الفل�صطيني، ومقاربة حما�ص  مع حركة فتح، وما يتعلق باإدارة امل�رشوع الوطني 

ال�صلطة  انتخابات  يف  حما�ص  مل�صاركة  ويتعر�ص  عاماً.  ع�رشين  نحو  خالل  له 

الفل�صطيني،  النق�صام  وتطورات  للحكومة،  وت�صكيلها   ،2006 �صنة  الفل�صطينية 

حما�ص  حركة  عالقات  حول  غنية  مادة  مرزوق  اأبو  ويقدم  امل�صاحلة.  وجهود 

بالدول العربية والإ�صالمية كم�رش، وال�صعودية، و�صورية، واجلزائر، وماليزيا، 

وتركيا، واإيران؛ حول عالقاتها ومواقفها الدولية جتاه الوليات املتحدة، ورو�صيا، 

والحتاد الأوروبي، وجنوب اإفريقيا، وغريها.

هذه املذكرات متثل اإ�صافة نوعية مهمة اإىل جانب املذكرات التي �صدرت عن عدد 

من رجالت حما�ص اأمثال اإبراهيم غو�صة، وعدنان م�صودي، وحممد اأبو طري. غري 

2018 يعطي  اأن املوقع القيادي لأبو مرزوق وتغطية املعلومات للفرتة حتى �صنة 

حما�ص  من  اأخرى  قيادات  ذلك  يحّفز  اأن  واملاأمول  خا�صة.  مكانة  املذكرات  لهذه 

لكتابة مذكراتها ل�صتكمال بناء �صورة مو�صوعية حول حما�ص وفكرها ال�صيا�صي 

“ثقافة”  تت�صع  اأن  نرجو  كما  واملعا�رش.  احلديث  فل�صطني  تاريخ  يف  ودورها 

التاريخ والتجربة  الفل�صطينية مبا يغني  الف�صائل والرموز  املذكرات و�صط  كتابة 

الفل�صطينية. 

اأ�صكر للدكتور مو�صى اأبو مرزوق تكليفي بكتابة تقدمي لهذا اجلزء من مذكراته، 

واأ�صكر ثقته مبركز الزيتونة الذي اأحب اأن يتوىل اإ�صدار هذا الكتاب.

وقد �صعدت بالقيام مبراجعة الن�ص وحتريره، قبل اإر�صاله للطباعة، بالتعاون 

مع الباحثة القديرة اإقبال عمي�ص، والتي بذلت جهداً كبرياً يف هذا العمل، فلها جزيل 

ال�صكر. 

وال�صكر اجلزيل مو�صول للدكتور بالل يا�صني على جهده الكبري يف اإعداد مادة 

يف  الزيتونة  مركز  مع  املميز  تعاونه  وعلى  للن�رش؛  وجتهيزها  وتبويبها  املذكرات 

اإعداد الكتاب للطباعة.

واهلل ويل التوفيق

اأ. د. حم�صن حممد �صالح

املدير العام ملركز الزيتونة للدرا�صات وال�صت�صارات



17

تقدمي اأ. معن ب�صو

تقدمي )3(

بقلم: اأ. معن ب�شور

لبنان  يعّم  الذي  والوباء  البالء  مواجهة  يف  اإخواين  مع  ان�صغالتي  متنعني  مل 

مرزوق  اأبو  مو�صى  الدكتور  و�صديقي  اأخي  طلب  األبي  اأن  من  والعامل،   والأمة 

)اأبو عمر(، القيادي املوؤ�ص�ص يف حركة املقاومة الإ�صالمية )حما�ص(، بكتابة تقدمي 

لكتاب الدكتور بالل يا�صني “يف العمق” حول امل�صرية اجلهادية وال�صيا�صية للدكتور 

مو�صى اأبو مرزوق.

وجاءت تلبيتي لطلب اأبي عمر م�صتندة اإىل اأ�صباب اأربعة:

�صجون  من  �رشاحه  اأطلق  اأن  منذ  به  جمعتني  حميمة  �صداقة  عالقة  اأولها: 

الأطر  العديد من  فاعالً يف  1997، وكان م�صاركاً  الأمريكية �صنة  املتحدة  الوليات 

واملوؤ�ص�صات وامللتقيات العربية والدولية، التي انعقدت على قاعدة النت�صار للحق 

الفل�صطيني واملقاومة، واأبرزها موؤ�ص�صة القد�ص الدولية التي كان اأبو مرزوق اأول 

اأبناء القد�ص، كم�صاركة من  اإدارتها، والتي كان هدفها دعم �صمود  رئي�ص ملجل�ص 

املوؤمتر القومي – الإ�صالمي يف دعم انتفا�صة الأق�صى.

يف التح�صري لإطالق املوؤ�ص�صة، كما يف التح�صري للعديد من امللتقيات واملنتديات 

يف  انعقدت  والتي  لفل�صطني،  للعدالة  النت�صار  عنوان  حتت  عقدناها  التي  الدولية 

وبريوت   ،2009 املحررة  ال�صورية  والقنيطرة   ،2008 ودم�صق   ،2007 اإ�صطنبول 

من  اأمل�ص  كنت  واللقاءات،  الندوات  من  العديد  يف  كما   ،2010 واجلزائر   ،2010

الدكتور اأبو مرزوق �صعة اأفق، ورحابة �صدر، ورغبة �صادقة يف التعاون والتفاعل 

م�صارب  اإىل  ينتمون  وكانوا  املبادرات،  هذه  يف  ال�رشكاء  مع  والتكامل  والتوا�صل 

فكرية و�صيا�صية متعددة.

مكتب  رئي�ص  اأول  موقع  �صغل  موؤ�ص�ص،  قيادي  هو  عمر  اأبو  الأخ  اأن  ثانيها: 

الن�صيج  من  وفاعالً  مهماً  جزءاً  بدورها  ت�صّكل  التي  حما�ص،  حركة  يف  �صيا�صي 
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وطرفاً  املتدفق،  الفل�صطينية  املقاومة  نهر  يف  رئي�صياً  ورافداً  الفل�صطيني،  الوطني 

ال�صهيوين  العدو  �صنها  التي  واحلروب  املواجهات  يف  وحا�صماً  وموؤثراً  اأ�صـا�صـياً 

الأرا�صي  التي �صهدتها  الفدائية وال�صت�صهادية  العمليات  �صّد قطاع غزة، كما يف 

حما�ص  ومن  عموماً،  الفل�صطينية  املقاومة  من  جعل  مما  املحتلة،  الفل�صطينية 

خ�صو�صاً، رقماً �صعباً يف معادلة ال�رشاع مع الحتالل.

تتعمق  كانت  مرزوق  اأبو  الدكتور  احلم�صاوي  بالقيادي  عالقتي  اأن  ثالثها: 

التباينات  للمراجعة يف كل  اأمل�ص منه رغبة �صديدة يف احلوار وا�صتعداداً  كلما كنت 

ظّل  ويف   ،2011 �صنة  بعد  ون�صاأت  معروفة  باتت  ق�صايا  حول  بيننا  واخلالفات 

ن�صخته  يف  �صيّما  ل  املنطقة،  يف  عربية  اأقطار  عدة  عرفته  الذي  ال�صعبي  احلراك 

الدموية الأق�صى يف �صورية وم�رش، وكان يردد اأمامي دائماً “اإن من يحمل ق�صية 

كبرية كق�صية فل�صطني ت�صغر اأمامه كل احل�صابات والعتبارات الأخرى”.

رابعها: اعتقادي اأنه من خالل الإ�صاءة من موقعي كقومي عربي على التجربة 

�صهم 
ُ
اأ اإ�صالمي، كحركة حما�ص، اإمنا  اجلهادية وال�صيا�صية حلركة ذات فكر وبعد 

العدو  �صّد  املقاومة  قاعدة  على  الأمة  تيارات  يف  والتفاعل  التوا�صل  تعزيز  يف 

اأننا  قناعتي  من  انطالقاً  ال�صهيو–ا�صتعماري،  العدو  وهو  الأمة،  لهذه  الرئي�صي 

الأمة، ما زلنا نعي�ص مرحلة حترر وطني وقومي  يف فل�صطني، كما على م�صتوى 

تتطلب تفاعالً بني قوى الأمة كلها، من خمتلف التيارات وامل�صارب املوؤمنة باأولوية 

مواجهة امل�رشوع ال�صهيو–ا�صتعماري واأدواته يف املنطقة، وهو تفاعل حاولنا مع 

الإ�صالمي، كما عب   – القومي  املوؤمتر  اأن نرتجمه عب  الدكتور مو�صى واإخوانه 

املوؤمتر القومي العربي، اللذين ما زال يجمعان العديد من قوى املقاومة والتحرر 

والنهو�ص يف الأمة امللتزمة بامل�رشوع النه�صوي العربي.

اأقبل دون تردد الإ�صهام يف  اأن  لقد دفعتني هذه الأ�صباب الأربعة، كما غريها، 

تقدمي كتاب “يف العمق” للدكتور بالل يا�صني، لكن ما زادين حما�صاً هو الأ�صلوب 

لتجربة  الكاتب  خاللها  من  عر�ص  التي  اللبقة  وال�صياغات  الأنيق،  املو�صوعي 

القائد اجلهادي مو�صى اأبو مرزوق، من خالل مواكبة مذكرات الرجل نف�صه الغنية 

باملعلومات والذكريات والأفكار والروؤى بدرجة عالية من الدقة واملهنية.
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فالكتاب لي�ص جمرد عر�ص ملذكرات قائد يف حركة لعبت، وما تزال، دوراً مهماً يف 

حياة فل�صطني والأمة، واإن كانت املذكرات نف�صها حتمل يف طياتها الكثري من املعاين 

والدللت التي ت�صع من خالل �صرية الرجل والأحداث التي مّر بها، بل هو عر�ص 

لروؤية، وتقييم لتجربة جتعله اأقرب لأن يكون م�رشوع برنامج حلركته، بل حلركة 

الن�صال الفل�صطيني برمته مما جعل من مذكرات اأبو مرزوق تكت�صب قيمة م�صافة 

على ما نعرفه من مذكرات.

فح�صب كتاب “يف العمق” نالحظ اأن مذكرات الدكتور مو�صى اأبو مرزوق لي�صت 

جمرد ا�صتعادة للما�صي على اأهميته، بل يكن اأي�صاً اعتباره دليالً ومدر�صة نتعلم 

امل�صتقبل... مما ل  اآفاق  الكثري ملواجهة حتديات احلا�رش ون�صت�رشف  من عبها 

يجعل تلك املذكرات تندرج يف اإطار تلك الكتب التي تدون اأحداثاً وترتك للقارئ اأن 

ي�صتخرج منها الدرو�ص والعب.

قد  نف�صه،  املذكرات  �صاحب  كما  العمق”،  “يف  كتاب  �صاحب  اأن  الوا�صح  ومن 

حر�صا اأن يقدما كتابيهما بدرجة عالية من الت�صويق، فكان لكل ف�صل من الكتاب اأو 

لكل مو�صوع من مو�صوعاته، نبذة تاريخية تتلوها املالحظات والأفكار، فال يقع 

القارئ يف رتابة التحليالت النظرية والأحداث، ول يغرق ب�صطحية �رشد الروايات 

دون عمق التحليل.

ولعل اختيار الكاتب الدكتور بالل يا�صني لكتابه عنوان “يف العمق”، هو تعبري 

عن رغبة املوؤلف اأن يغو�ص يف عمق الأحداث والق�صايا وبل�صان اأبو مرزوق نف�صه، 

لكي يكون الكتاب اأكرث من تاأريخ ملا�صٍ �صبق، بل قراءة لواقع معا�ص، وا�صت�رشاف 

مل�صتقبل قادم.

التداخل وا�صح  الكتاب وكاتب املذكرات، حيث  وبهذا املعنى حتتار بني موؤلف 

حتتاج  كم  يدرك  الذي  الهادئ  الر�صني  املنهج  وهو  واحد،  املنهج  وحيث  بينهما، 

يف  حياتهم  واإخوانه  مرزوق  اأبو  مو�صى  الدكتور  نذر  التي  الفل�صطينية  الق�صية 

يف  وترّفع  املواقف،  يف  وجراأة  التحليل،  يف  وعمق  اخلطاب،  يف  ر�صانة  اإىل  �صبيلها 

احل�صابات عن العتبارات الفئوية ال�صيقة.
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التحلّي  على  وا�صح  حر�ص  نف�صها  “املذكرات”  يف  اأو  العمق”  “يف  كتاب  ففي 

وعربية  فل�صطينية  لأطراف  الإن�صاف  من  بل  املو�صوعية،  من  عالية  بدرجة 

واإ�صالمية يفرت�ص اأن حركة حما�ص قد دخلت يف خالف اأو �رشاع معها، ول يخفي 

الكاتب، ناهيك ب�صاحب املذكرات، رغبته يف فتح �صفحة جديدة يف عالقات حركته 

التحديات  ملواجهة  ال�صفوف  ر�ّص  اإىل  احلاجة  اإدراك  على  تقوم  القوى  هذه  مع 

واملخاطر، كما على احرتام متبادل لكل مكونات هذا املحور املقاوم.

اأبو مرزوق، كما ورد يف كتابه  الدكتور مو�صى  والأمر نف�صه ينطبق يف حديث 

عن روؤيته للعالقات مع دول عربية واإقليمية وعاملية، حيث تتحكم فيها الرغبة يف 

العداء ملن  اإعالن  “ن�صادق من ي�صادقنا ونرتيث يف  احلوار والنفتاح على قاعدة 

احلكومات  من  الكثري  �صداقة  ك�صب  على  احلر�ص  من  الرغم  على  واأنه  يعادينا”، 

بالثوابت  اللتزام  قاعدة  على  يوؤكد  اأن  على  حري�ص  مرزوق  اأبو  لكن  وال�صعوب، 

قرن  من  اأكرث  اأم�صى  ك�صعب  اأو  كحما�ص،  عقائدية  حلركة  يكن  ل  التي  الوطنية 

كامل يف املقاومة اأن يتنازل عنها.

كتنظيم  بل  اإ�صالمية،  كحركة  حلما�ص  العقائدية  الطبيعة  اإىل  الأمر  ياأتي  وحني 

مرتبط باحلركة العاملية لالإخوان امل�صلمني، ل يراوغ الدكتور مو�صى اأبو مرزوق 

يف الأمر، لكنه يوؤكد اأي�صاً على منهجية يف العمل ولغة يف اخلطاب، تركز على حقيقة 

اأن حما�ص، هي يف الوقت نف�صه، جزء من حركة املقاومة الفل�صطينية، وهي حقيقة 

حتر�ص حركة حما�ص اأن تراعيها اأي�صاً يف روؤاها وبراجمها وعالقاتها.

بل هناك حر�ص من اأبي مرزوق على التمييز بني الإ�صالم الو�صطي الذي تنتمي 

اإليه بع�ص الأطراف  اإليه حما�ص، وبني الإ�صالم املتطرف واملتوح�ص الذي انزلقت 

وتيارات  قوى  مع  اللقاء  �رشورة  على  التاأكيد  على  حر�ص  هناك  بل  واجلهات، 

اأجل  من  والن�صال  فل�صطني  ق�صية  يخدم  اللقاء  هذا  كان  اإذا  اإ�صالمية،  غري  فكرية 

يف  البع�ص  اعتمدها  التي  والتكفري  والجتثاث  الإق�صاء  لغة  عك�ص  على  حتريرها، 

نظرته لالآخر يف جمتمعه وبالده.
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من ال�صعب جداً اأن اأقدم ب�صفحات قليلة، كتاباً ثميناً ي�صم اأكرث من 500 �صفحة، 

ولكن من ال�صهولة مبكان اأن يدرك القارئ اأن املجاهد الكبري مو�صى اأبو مرزوق مل 

يكن يكتب مذكرات عن �صريته، بل كان يكتب روؤيته مل�صتقبل هذه الق�صية املهمة يف 

حياة �صعبه واأمته.

 23 الـ  الدورة  انعقاد  وخالل  اأ�صهر،  بثالثة  العراق  احتالل  وبعد   ،2003 �صنة 

للموؤمتر القومي العربي يف �صنعاء، التي اختارتني اأميناً عاماً ملوؤمتر يحر�ص على 

وهي  اخلال�ص”  “ميمات  بعنوان  للمرحلة  �صعاراً  رفعت  فيه،  امل�صوؤولية  تداول 

املقاومة، املراجعة، امل�صاحلة، وامل�صاركة.

وما زلت اعتقد اأن هذا ال�صعار ما زال �صاحلاً حتى اليوم، فمن كان �صجاعاً يف 

املقاومة، قادر اأن يكون �صجاعاً يف املراجعة، وامل�صاحلة، وامل�صاركة.

مبعادلة  اللتزام  باجتاه  خطوة  العمق”  “يف  اليوم،  كتابنا  يكون  اأن  اأمل  وكلنا 

اخلال�ص هذه.

اأ. معن ب�صور

الأمني العام ال�صابق للموؤمتر القومي العربي 

ع�صو جمل�ص اإدارة موؤ�ص�صة القد�ص الدولية





الف�صل الأول

الإن�صانية املفقودة
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الإن�صانية املفقودة

اأوًل: ق�صوة دافئة:

“اإنَّ االإجابة الوحيدة على الهزمية هي االنت�صار” 
                           )ون�صتون ت�رش�صل(

ل �صيء يجذب انتباه الإن�صان بقدر احلكاية التي ينطوي يف تفا�صيلها الكثري من 

منوذجاً  �صاحبها  من  جتعالن  اللتنْي  اجل�صيمة،  والتحديات  العجيبة،  التناق�صات 

العظماء  حكايات  معظم  اأنَّ  خ�صو�صاً  الإيجابية،  الأمور  من  كثري  يف  به  ُيحتذى 

تنبثق من رحم املعاناة التي تدفعك نحو �صهقة ال�صتعجاب اأو �صفارة ال�صتغراب. 

ولك اأن تتاأمل هذه الق�صة التي تبداأ من ميالد يف خيمة اللجوء، وطفولة يف ظّل 

اعتداءات متتالية، وانتكا�صات متعاقبة، وعائلة كبرية العدد، وفقر مدقع، وق�صوة 

يف  الدكتوراه  درجة  يحمل  باإن�صان  وتنتهي  احلياة،  مناحي  جميع  يف  �صديدة 

الهند�صة ال�صناعية من الوليات املتحدة الأمريكية، ويوؤ�ص�ص العديد من املوؤ�ص�صات 

الجتماعية، واملنظمات ال�صيا�صية، وغريها من التجمعات والتحالفات التي ت�صعى 

لتحرير الإن�صان الفل�صطيني من �صطوة الحتالل وقهره امل�صتمر. 

بالتاأكيد نحن اأمام �صخ�صية ع�صامية ت�صتحق اأن نقف على تفا�صيل جتربتها 

طريقها  وت�صق  واقتدار،  بتميز  الإيجابية  النتائج  هذه  تنتزع  اأن  ا�صتطاعت  التي 

الن�صايل دون تردد اأو اعتذار، اإننا اأمام جتربة الدكتور مو�صى حممد اأبو مرزوق، 

رئي�ص املكتب ال�صيا�صي الأول حلركة املقاومة الإ�صالمية )حما�ص(. 

 بثالثة �صنوات تقريباً، ولد الطفل مو�صى 
بعد اأن ُهّجرت عائلته من قرية “يبنا”1

اللجوء  خيمة  يف  ن�صاأ   ،1951/2/9 يف  غزة  قطاع  جنوب  احلدودية  رفح  مبدينة 

تقع قرية يبنا جنوب فل�صطني املحتلة، بلغ تعدادها ال�صكاين �صنة 1948 نحو 6,287 ن�صمة، وُتعد من   
1

القرى النادرة التي يزور علماء الأزهر ال�رشيف م�صاجدها ب�صكل م�صتمر؛ لذلك ُعرفت بتدين اأهلها 

وُح�صن اأخالقهم، وبرز فيها م�صايخ وعلماء من اآل العطار، واآل الهم�ص، واآل اأبو ها�صم، كما عرفت 

مب�صاركة �صباب القرية ورجالها يف معارك فل�صطني املتعددة.
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مبدار�ص  والإعدادي  البتدائي  تعليمه  تلقى  اأفراد،  الع�رشة  تتجاوز  اأ�رشة   و�صط 

الأدنى  ال�رشق  يف  الفل�صطينيني  الالجئني  وت�صغيل  لإغاثة  املتحدة  الأمم  وكالة 

 The United Nations Relief and Works Agency for Palestine )الأونروا(

)Refugees )UNRWA، ثم انتقل اإىل مدر�صة بئر ال�صبع الثانوية. 

بعد هزية 1967 مترد مو�صى على وجود الحتالل ال�صهيوين يف قطاع غزة، 

ال�صبب الذي دفعه اأن يدر�ص مرحلة احلادي ع�رش يف املنزل رف�صاً للمحتل و�صلطته 

اإىل جمهورية م�رش  النهائية بتفوق، ثم �صافر  القانونية، جنح يف الختبارات  غري 

العربية لدرا�صة الثانوية العامة. 

التحق مو�صى يف الفرع العلمي مبدر�صة �صبني الكوم مبحافظة املنوفية، وبعد 

يف  التحق  لأنه  املنزل؛  يف  الذاتية  الدرا�صة  ف�صل  املنتظمة  الدرا�صة  من  �صهرين 

�صفوف املدر�صة متاأخراً نتيجة ال�صفر وتعقيداته الكبرية، ويف �صنة 1969 ح�صل 

على �صهادة الثانوية العامة بتميز، الأمر الذي مكنه من الت�صجيل يف كلية الهند�صة 

يف جامعة املنوفية حيث ُيقيم اأخوه جمعة.

وبعد فرتة ق�صرية ا�صتطاع اأن ينتقل من مدر�صة �صبني الكوم اإىل جامعة حلوان؛ 

لي�صكن مع اأخته حلمية التي كانت تدر�ص الطب يف جامعة الأزهر، وبناء عليه فقد 

ح�صل على بكالوريو�ص يف الهند�صة امليكانيكية من جامعة حلوان �صنة 1975، ثم 

يف  والكهرباء  املاء  حمطة  يف  عمل  حيث  املتحدة،  العربية  الإمارات  دولة  اإىل   �صافر 

اأبو ظبي �صنة 1977، ثم مديراً مل�صنع األومنيوم بال�صارقة �صنة 1978، ثم مهند�صاً 

يف �رشكة برتول اأبو ظبي الوطنية خالل الفرتة 1981-1979.

يف نهاية �صنة 1981 �صافر مو�صى اإىل الوليات املتحدة الأمريكية لإكمال درا�صته 

الإن�صاءات  اإدارة  يف  املاج�صتري  درجة  على  فح�صل  كولورادو،  بجامعة   العليا 

�صنة 1984، وبعدها ح�صل على درجة الدكتوراه يف الهند�صة ال�صناعية �صنة 1992 

من جامعة لويزيانا. 

ُيدرك  ل  وقد  اللجوء،  خميم  من  انطلقت  التي  العلمية  مو�صى  د.  م�صرية  هذه 

عن  نظرية  �صورة  �صّكل  اأحدهم  يكون  قد  بالطبع  القّراء،  من  الكثريون  حقيقتها 
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اأحواله القا�صية، اأو اطلع على بع�ص التجارب التي �صج العامل املتح�رش بق�ص�صها 

املوؤثرة، لكنه لن ي�صل للحقيقة ذاتها اإل اإذا عا�ص التجربة بنف�صه. لك اأن تتخيل برد 

ال�صتاء وقر�صه، وحّر ال�صيف و�صدته، اأو �صوء التغذية و�رشرها، اأو ُقرب اخليام 

واكتظاظها، اأو �صور الفقر وب�صاعته، اأو غطر�صة املحتل وق�صوته، لكنك لن ُتدرك 

اأمل النف�ص واأغوارها، وك�رش الإرادة وعجزها، و�صلب احلياة وجمالها؛ لأنَّ الأخرية 

تتعلق بالإح�صا�ص الذاتي، وال�صعور النف�صي. 

وبالرغم من ق�صوة املخيم، و�صظف العي�ص، اإل اأنَّ الفل�صطينيني �صنعوا �صورة 

مغايرة عن تلك التي اأرادها العدو الغا�صب؛ فقد اأراد �صعباً م�صلوب الإرادة بجهله، 

منزوع الثقة ب�صعفه، تافه الأحالم بعجزه، �صيق احلياة مبوته، ل يعرف �صوى 

قوت يومه.

حتقق  مل  واأقرانه  مرزوق  لأبو  ال�صهيوين  املحتل  اأرادها  التي  الق�صوة  هذه 

اأهدافها املرجوة؛ لكنها انعك�صت اإىل ح�صن دافئ جتمع الفل�صطينيني على التكافل 

احلياة  وحب  وقوته،  احلق  ونور  وعطائه،  العلم  وطلب  وجماله،  الجتماعي 

يف  الفل�صطينية  الق�صية  فاأحيت  الإجناز،  وروعة  التحدي  و�صالبة  ورحابتها، 

نفو�ص الأحرار، واأ�صعلت احلق يف قلوب الأبطال.

ثانيًا: ذاكرة الطفولة:

“العلم يف ال�صغر كالنق�ش يف احلجر” 
              )احل�صن الب�رشي(

اأبو مرزوق وهو ي�رشد مواقف طفولته املتعددة ُتدرك  عندما ُت�صغي للدكتور 

حجم الذاكرة التي تتنقل بني حروف اللغة، دون اأن تتلعثم يف و�صف امل�صاهد املوؤملة 

الأمل  املقابل حجم  اأذناه، كما �صتدرك يف  راأتها عيناه، و�صجت من �صماعها  التي 

الذي نطق من بني املعاناة التي �صقتها النف�ص يف اأغوار �صعورها. 

مل ين�ص �صاحب البدلة الأنيقة، والبت�صامة الرقيقة، يوم اأن دخل املدر�صة مع 

اأقرانه الالجئني، حيث الفقر الذي يدفع الطالب يف �صّن ال�صاد�صة اأن يرتدي مالب�ص 
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�صنطة  يحمل  اأن  اأو  حلجمه،  منا�صبة  لت�صبح  معينة  تعديالت  بعد  الأكب  اأخيه 

مكتوب عليها “لي�ص للبيع اأو املبادلة” مع اأنها �ُصنعت من كي�ص الطحني الذي ُغ�صل 

اأجل اتقاء  اأن يزيح الكرا�صي من  اأو  وُخيَط لي�صبح جاهزاً حلمل الكتب والدفاتر، 

اأو اأن يجل�ص يف �صف الدرا�صة  مياه الأمطار التي تت�صلل من بني فتحات القرميد، 

وهو يرجتف برداً، وتت�صقق اأ�صابعه دماً، حتى تاأتي عبوة التموين التي حتمل يف 

طياتها عدداً من الكفات اليدوية التي تقي من حالفه احلظ من برد ال�صتاء. 

مل يغب عن ذهن اأبو مرزوق جنود الحتالل وهم يتقافزون فرحاً بعد �رشقة 

القتل  متييز  يف  اإدراكه  ُيخطئ  مل  الب�صيطة،  حياتهم  وتنغي�ص  النا�ص  حاجيات 

الع�صوائي بحق �صباب فل�صطني ورجالها امليامني، مل يغب عن ب�رشه جمزرة 1956 

لذلك  يون�ص؛  وخان  رفح  مدينتي  اأهايل  بحق  ال�صهيوين  الحتالل  ارتكبها  التي 

ا�صمح يل اأن اأنقل لك روايته التي نق�صتها الطفولة املبكرة يف عقله، ووثقها التاريخ 

احلديث لنا. 

يقول اأبو مرزوق:

فثمة  ذاكرته،  يف  بارزة  تبقى  التي  هي  ذاك  اأو  الطفل  لهذا  ال�صادمة  الأحداث 

اأنه يعرف كل �صيء عن طفولته  بينها وبني �صرية احلياة، هناك من يدعي  فرق 

اجلميلة، قد تكون احلقيقة يف ذلك اأن والدته ق�صت عليه ق�صته التي يحفظها حيناً، 

وُيخطئ يف �رشد بع�ص جوانبها حيناً اآخر، لكن الأحداث ال�صادمة يبقى تاأثريها يف 

الطفل طوال تاريخه، وقد ُت�صبب له م�صاكل نف�صية يف امل�صتقبل. 

على  جداً  قا�صية  كانت  لقد   ،1956 اأحداث  �صاهدوا  الذين  الأطفال  اأحد  كنُت 

ال�صعب الفل�صطيني، امل�صكلة يف ذلك الوقت اأنه مل يكن هناك ت�صجيل للتاريخ، ول 

ف�صائيات، ول وكالت عابرة للحدود كما يف الوقت احلا�رش؛ حتى ت�صجل اللقطات 

ال�صهيوين بحق  التي ارتكبها الحتالل  املتناثرة  الدماء  الب�صعة، وتر�صد رائحة 

�صكان مدينتي رفح وخان يون�ص.

يكن اأن تكون جمزرة خان يون�ص اأب�صع من جمزرة رفح، لكن كوين من مدينة 

الإ�رشائيلي  اجلندي  راأيت  جداً،  ب�صعة  بطريقة  املجازر  هذه  �صاهدت  فقد  رفح 
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على  مطبخهم  احتياجات  الالجئون  ي�صع  اأن  عنوة—طبيعي  البيوت  يقتحم 

كر على الطحني على ال�صمنة، اإيذاًء لالأ�رشة، ولي�ص تفتي�صاً  الأر�ص—فيدفع ال�صُّ

عن �صيء. �صاهدت عمليات القتل التي طالت يف معظمها ال�صباب من اأعمار 16 عاماً 

فما فوق. 

ل  همجية،  بطريقة  الفل�صطينيني  ُيعاقبون  الإ�رشائيليون  املحتلون  كان 

يرتددون يف اختيار اأي �صخ�ص للعقاب، والقتل عنوانه يف كثري من الأحيان، فكان 

عدد القتلى من ال�صخامة ما ل ُيح�صى ول ُيعد. واأب�صع م�صهد ما زلُت اأذكره عندما 

]�صيارة  “ْتَرْك”  ديزل  عربية  يف  فرفعوها  قتلها،  مّت  التي  اجلثث  معظم  انت�صلوا 

�صحن Truck[ كبري، وو�صعوا اجلثث كلها يف رمال البحر لدفنها، يف منطقة بني 

مرة  ال�صهداء  جميع  دفنوا  لقد  زعرب،  اأرا�صي  من  بالقرب  والبحر،  املخيمات 

اأذكر ال�صاحنة وهي تخط دماء ال�صهداء �صيالً  واحدة يف مقبة جماعية. ما زلُت 

على الطريق، وهم ُي�صارعون يف التخل�ص من اأ�صحابها حتى يزيلوا اآثار اجلرية. 

ل �صك اأن اأحداث 1956 قا�صية جداً بالن�صبة لطفل �صغري، اأعتقد اأن عدد القتلى 

وال�صهداء اأكرث مما جرى يف حرب 1967، واأكرث مما جرى يف حرب 2009/2008، 

لكن مل يكن هناك من ُي�صور امل�صهد ويوثقه، ولو ذهبت اإىل كبار ال�صن من النا�ص 

يف خان يون�ص ورفح، �صتجد كثرياً من الق�ص�ص املروعة املتعلقة بالقتل، و�صوره 

2
الب�صعة.

فل�صطني  اأطفال  اأذهان  يف  ال�صهيوين  الحتالل  تركها  التي  الذكريات  هذه 

تنل  ومل  الكبري،  واأملها  اجلميل،  بنورها  احلياة  يروا  اأن  من  متنعهم  مل  و�صبابها 

والعطاء  العلم  نحو  دافعاً  وقوداً  �صكلت  بل  اإرادتهم،  من  تك�رش  اأو  عزيتهم،  من 

اأبو مرزوق عن  والت�صحية والفداء، وهذا ما �صرتاه ب�صكل وا�صح عندما يحدثك 

اأمام  قريته يبنا التي زارها ب�صحبة والده املرحوم. �صتجد ذكريات الزيارة ماثلة 

بيته الذي �رشقته عائلة يهودية جاءت من اليمن لتتنعم بحق غريها، وت�رشق تاريخ 

القرية وا�صمها العريق.

القاهرة،  مرزوق،  اأبو  مو�صى  الدكتور  مع  الفل�صطيني  والتوثيق  التاأريخ  مركز  مقابلة  انظر:   
2 

ت�رشين الأول/ اأكتوبر 2012.



30

د. مو�سى اأبو مرزوق: يف العمق

يهودي،  حاخام  قب  اإىل  العطار  اآل  من  لعامل  يعود  قباً  الإ�رشائيليون  حّول 

عليها  اأطلقوا  التي  القرية  ا�صم  و�رشقوا  التوراة،  ويقراأون  حوله،  يطوفون 

ا�صمها  وحّول  كلها  فل�صطني  تاريخ  �رشق  من  على  غريباً  لي�ص  وهذا   “يفنا”، 
اإىل “اإ�رشائيل”. 

متيزت  التي  قريته  تاريخ  لك  ي�رشد  عندما  مرزوق  اأبو  عيون  يف  الأمل  �صتجد 

واللتزام  اجلميل،  بالتدين  ُعرفت  فقد  والفداء،  والت�صحية  والعلماء،  بالعلم 

الرائع، جراء ا�صتقبالهم الكرمي لعلماء الأزهر ال�رشيف، واحلر�ص على ال�صتفادة 

الهدى  م�صجد  �صهد  وقد  ال�صديد،  براأيهم  وال�صرت�صاد  الوفري،  علمهم  من 

يبنا،  قرية  من  كانوا  رواده  اأغلب  واأنَّ  �صيّما  ل  تدينهم،  على  الهجرة  خميم  يف 

واجب  عن  يوماً  يتخلفوا  ومل  كلها،  فل�صطني  مبعارك  قريته  �صباب  �صارك   كما 

الوطن. 

ثالثًا: الفاكهة املحرمة:

“من ال�صهل اأن يكون لديك مبادئ عندما تكون تغذيتك جيدة” 
                        )مارك توين(

ل تنق�صي جتارب الإن�صان ومواقفه املتنوعة طاملا اأنَّه يف حركة م�صتمرة، وعمل 

دوؤوب، غري اأن املواقف الأوىل من حياته حتجز طابعاً خا�صاً يف ذاكرته؛ لأنها ُتنق�ص 

يف خاليا الدماغ حفراً، وتنرث فوق ذكراها البت�صامات العابرات، بعد اأن كانت ُغ�صًة 

يف حلق بع�صهم، اأو جمالً ُمن�صاباً عند اآخرين. 

ويف هذا ال�صياق يذكر اأبو مرزوق موقفني طريفني حدثا معه يف اأثناء اأول �صفر 

يف حياته، ومل يكن حينها قد جتاوز الـ 18 من عمره، فقد �صافر من غزة اإىل الأردن 

الأردن  يف  �صهراً  مكث  اأنه  اإل  م�رش،  يف  الثانوية  درا�صته  ُيكمل  حتى   1969 �صنة 

اأثناء هذه املدة زار  اأخيه حممود، ال�صابط يف جي�ص التحرير الفل�صطيني، ويف  عند 

مركز الإخوان امل�صلمني يف عّمان، وبع�ص ال�صخ�صيات العامة، وتعرف على فكرها 

الفل�صطينية  املقاومة  مواقع  زارها  التي  الأماكن  اأبرز  ومن  اأن�صطتها.  من  وبع�صٍ 
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�صباب  كان  فقد  مو�صى،  ووادي  ال�صلط  منطقتي  يف  املحتلة  فل�صطني  حدود  على 

مواقع  على  خمتلفة  قتالية  هجمات  وي�صنون  هناك،  يرابطون  الفل�صطينية  الثورة 

العدو ال�صهيوين.

يف  الفدائيني  من  معه  ومن  حممود  اأخيه  مع  مو�صى  جل�ص  الزيارات  اإحدى  يف 

مدينة ال�صلط، واإذ باأحدهم يجلب وعاًء كبرياً مليء بالفواكه ال�صيفية: التني والعنب 

عن  �صاألهم  الأكل  لذة  لي�صاركهم  مرزوق  اأبو  يد  متتد  اأن  وقبل  وغريها،  وال�صب 

ا�صرتيتموه  “هل  فقال:  بجوارنا”.  الذي  الكرم  “من  فاأجابوا:  الفواكه؟  م�صدر 

“هل ا�صتاأذنتم من �صاحب الكرم لتاأكلوا  “ل!” فقال:  من �صاحب الكرم؟” قالوا: 

اأن الفاكهة اغت�صبت من  اأبو مرزوق  “ملاذا ن�صتاأذن!” فاأدرك  من ثماره؟” فقالوا: 

اأر�صها ُعنوة، فامتنع عن تناولها، واأخذ ُيحدثهم عن احلالل واحلرام، مما �صبب 

لهم ا�صتغراباً كبرياً؛ لأنهم مل ي�صمعوا من قبل عن تلك املعاين والأفكار التي ُيحدثهم 

انبثقت من تعاليم  التي  ُي�رش على مبادئه  ال�صغري، ومل يروا �صخ�صاً  ال�صاب  بها 

ال�صدمة  فكانت  حينه،  يف  مرزوق  اأبو  عن  �صدر  كالذي  احلنيف  الإ�صالمي  الدين 

املتبادلة �صيدة املوقف.

اأما املوقف الثاين فهو متعلق مبحرم اآخر، لكنه �صار بطريقة اخلدعة البيئة، 

فعندما حزم اأبو مرزوق اأمتعته لي�صافر من الأردن اإىل م�رش للدرا�صة، قال له اأحد 

“�صحيح”.  فاأجابه:  اإىل م�رش؟  اأن تذهب  اأتريد  اأخيه حممود،  ال�صباط من زمالء 

لأحد  الزيتون  زيت  من  زجاجتني  معك  تاأخذ  اأن  يف  م�صكلة  لديك  “هل  له:  فقال 

باليد”.  “�صلمهم  له:  فقال  وال�صعة”.  الرحب  “على  فاأجابه:  هناك؟”  اأ�صدقائي 

اأحد  ا�صتقبله  م�رش  و�صوله  وعند  معه،  الزجاجتني  مرزوق  اأبو  ا�صطحب  وفعالً 

اأن  الق�صة  يف  الغريب  اأما  وان�رشف،  اأمانته  واأخذ  املطار،  باب  على   الأ�صخا�ص 

زيتوناً،  لي�ص  بحوزته  كان  الذي  اأن  احلادثة  من  عاماً   17 بعد  علم  مرزوق  اأبو 

اأنه مل ير اخلمر يف حياته، ومل يتعرف على  اإذ  اأملاً �صديداً،   واإمنا خمراً، فتاأمل لذلك 

�صكله اإل يف منت�صف الثمانينيات يف مطار البحرين. 
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رابعًا: امل�صوؤولية املفقودة:

“ما الفائدة من الرك�ش اإذا مل يكن يف االجتاه ال�صحيح؟” 
                             )مثل اأملاين(

ملناق�صتها؛  اأ�صعى  التي  الفكرة  معنى  عن  عب 
ُ
اأ حتى  غام�صاً  اأكون  اأن  اأحب  ل 

بع�ص  يف  املعنى  ُيخطئ  قد  الذي  الرتف  من  �صيئاً  اإل  الغمو�ص  يف  اأرى  ل  لأنني 

الأحيان، وهذا يدفعنا نحو الب�صاطة التي ل تخلو من عمق الفكرة  واأهميتها. 

والأخطاء  الغائبة،  والأولويات  النادرة،  امل�صوؤوليات  فلك  يف  تدور  فكرتنا 

واحلاجة  اأغوارها،  و�صب  والنف�ص  اأ�رشارها،  ومعرفة  الذات  وحول  املرتاكمة، 

الجتاه  يف  نرك�ص  اأن  ن�صتطيع  حتى  اجتاهاته،  وزوايا  والطريق  قدرها،  واإدراك 

ال�صحيح. 

جمال  القومي  للقائد  يهتفون  ورفاقه  مرزوق  اأبو  كان   1967 هزية   قبل 

واأمل  احلب،  الأ�صبق—بهتاف  العربية  م�رش  جمهورية  النا�رش—رئي�ص  عبد 

التحرير، وم�صتقبل القوة، اإل اأن هذا الهتاف مل يدم طويالً نظراً ملا حلَّ بثالث دول 

اجتمعت على قتال جي�ص �صغري احتل على اإثرها بقية فل�صطني و�صواحيها.

 التي امتلكت 
3
لقد اأظهرت نتائج احلرب �صعفاً مركباً يف قيادة اجليو�ص العربية،

قوة  اأ�صعاف  ثالثة  على  النت�صار  من  يكنها  ما  واملادية  الب�رشية  الإمكانات  من 

اإل  تنطق  ل  معادلت  تفر�ص  التي  القتال،  اإرادة  لكنها  اآنذاك،  ال�صهيوين  اجلي�ص 

بنتائج واقعية. 

مع  حدث  كما  الكبرية،  الهزية  هذه  اأمام  ينك�رش  اأن  مرزوق  اأبو  باإمكان  كان 

الكثري من ال�صباب الذين راهنوا على عبد النا�رش وقوميته امل�صهودة، وخ�صو�صاً 

الدول  من  عربي  ومواطن  جندي  األف   25-15 بني  ما  مقتل  اإىل   1967 يونيو  حزيران/  هزية  اأدت   
3

العربية، م�رش، و�صورية، والأردن، مقابل 800 مقاتل من “اإ�رشائيل”، وتدمري 70-80% من العتاد 

اجلرحى  عدد  يف  م�صابه  تفاوت  جانب  اإىل  “اإ�رشائيل”،  يف   %5-2 مقابل  العربية  الدول  يف  احلربي 

الالءات  قمة  وانعقاد   ،242 رقم  الدويل  الأمن  جمل�ص  قرار  �صدور  نتائجها  من  كان  كما  والأ�رشى؛ 

الثالثة العربية يف اخلرطوم، وتهجري معظم �صكان مدن قناة ال�صوي�ص، وكذلك تهجري معظم مدنيي 

حمافظة القنيطرة يف �صورية، وتهجري ع�رشات الآلف من الفل�صطينيني من ال�صفة الغربية مبا فيها 

حمو قرى باأكملها، وفتح باب ال�صتيطان يف �رشقي القد�ص وال�صفة الغربية.
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—حتى  احتياط  الفالحني—جنود  مبالب�ص  تاأتي  امل�رشية  القوات  راأوا  اأن  بعد 

تقاتل املحتل ال�صهيوين دون متوين، بالإ�صافة اإىل ال�صالح، وبالتايل مل يكن غريباً 

على عينه التي ترقب هذه املجموعات وهي ُتقتل يف املدار�ص التي مّت اإر�صالهم اإليها، 

ومل تكن مفاجاأة كبرية عندما راأى بع�ص جمموعات من اجلي�ص امل�رشي الر�صمي 

تن�صحب نحو املناطق اجلنوبية مبالب�ص مدنية ل تليق بجي�ص التحرير. 

طرق  عن  ويبحث  الذاتية،  درا�صته  على  ينطوي  اأن  مرزوق  اأبو  باإمكان  كان 

اأن جي�ص  التجربة  اأثبتت  بتفا�صيل  نف�صه  ُيتعب  اأن  املعي�صية دون  اأحواله  حت�صني 

الحتالل بالتعاون مع الأمريكان انت�رش على ثالثة جيو�ص جمتمعة، غري اأنه اأدرك 

التي  اإليها الأمور، واإمنا يف طبيعة املدخالت  اآلت  التي  النتيجة  العلة ل تكمن يف  اأن 

العامة، وُينقب  رهقت بال�صعارات 
ُ
اأ التي  كانت �صبباً يف ذلك، فاأخذ يبحث عن ذاته 

عن البو�صلة ال�صحيحة التي قد حُتدث تغيرياً يف الأو�صاع الكارثية التي و�صلت 

لها الق�صية الفل�صطينية.

املرحلة  تلك  يف  ال�صائدة  فالأجواء  اأحد؛  من  توجيه  دون  ذاتياً،  البحث  هذا  كان 

اإ�صالمي  توجه  يكن  ومل  الي�صارية،  والتجمعات  العربية،  القومية  قوة  عك�صت 

لأحد اإل بع�ص الأفراد غري املعروفني نتيجة احلظر الأمني، وهذا له دللت مهمة، 

خ�صو�صاً ونحن نتحدث عن �صاب يف الـ 16 من عمره يف تلك املرحلة. 

والثقافية  والدينية  التاريخية  الكتب  قراءة  على   
4
ورفاقه مرزوق  اأبو  انكب 

وال�صيا�صية والقت�صادية، وجابوا قطاع غزة بحثاً عن حكيم هنا، و�صاحب جتربة 

كتب  من  ينهلون  فاأخذوا  امل�صلمني،  الإخوان  جماعة  فكر  اإىل  اهتدوا  حتى   
5
هناك،

للظروف  نظراً  تامة،  ب�رشية  حم�صن  حممود  الأخ  بيت  ركن  يف  املُخباأة  مفكريها 

الأمنية ال�صعبة املحيطة بالإخوان اآنذاك.

اأبو ها�صم، واأحمد عودة، واللواء حمودة جروان، ود. فتحي  اأبرز رفاقه يف تلك املرحلة: جمال  من   
4

�صك�صك،  علي  ود.  مر،  اأبو  اإبراهيم  وال�صيخ  ندى،  اأبو  وخمي�ص  ال�صقاقي،  خليل  ود.   ال�صقاقي، 

ود. حممد حم�صن، ود. اأحمد يو�صف، وعي�صى الأ�صمر، وغريهم.

من اأبرز ال�صخ�صيات البارزة التي حر�ص اأبو مرزوق ورفاقه باللتقاء بهم: ال�صيخ حممود حم�صن،   
5

اأحمد يا�صني، وال�صيخ  وح�صني امل�رشي، ورجب العطار، ولطفي الهم�ص، وحممد النجار، وال�صيخ 

�صليم �رشاب، وحممد الغرابلي. 
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من جملة الكتب التي تركت اأثراً جميالً يف تفكري اأبو مرزوق اأجزاء من تف�صري 

�صيد قطب للقراآن الكرمي “يف ظالل القراآن”، وكتابه “معامل يف الطريق”، وكتابات 

“�صيد �صابق” يف فقه ال�صنة، وكتب ال�صرية النبوية، و“اإحياء علوم الدين” لالإمام 
متيزا  اللَْذين  الغرابلي  وحممد  يا�صني،  اأحمد  ال�صيخني  بفكر  عجب 

ُ
اأ كما  الغزايل، 

بتجربة التنظيم، والعمل اجلماعي.

 دفعت هذه الكتب واللقاءات العملية اأبو مرزوق واأقرانه نحو ت�صكيل جمموعات 

على  الغيور  امل�صلم  �صخ�صية  اإعداد  بهدف  حم�صن،  حممود  الأخ  بقيادة  تربوية 

دينه، الواعي لق�صيته، امل�صحي يف �صبيل دينه ووطنه، فكان الفهم الو�صطي للقراآن 

الكرمي وال�صنة النبوية ال�رشيفة تت�صع يف عقولهم، والعبادة املميزة يف حفظ القراآن 

الكرمي وتالوته تتغنى على األ�صنتهم، ومعامل اأخالق امل�صلم مع اأخيه امل�صلم وغري 

اإىل م�رش ل�صتكمال درا�صته،  اأبو مرزوق  امل�صلم تتبلور يف �صلوكهم، حتى �صافر 

وقد ترك خلفه اأكرث من ع�رشين �صاباً اأ�رشف على تربيتهم طيلة الفرتة ال�صابقة. 

هذا ال�صاغر يف نفو�ص ال�صباب الفل�صطيني مالأه الفكر الإ�صالمي، و�صب اأغواره 

بالثقة التي تبددت على عتبات نك�صة 1967، ومن هنا انطلق اأبو مرزوق اإىل م�رش 

بهويته اجلديدة، التي ر�صمت معامل �صخ�صية الإن�صان امل�صوؤول، والقائد املبادر، 

وحترير  الإن�صان،  كرامة  ا�صتعادة  اأجل  من  الآخرين  ك�صب  يف  يرتدد  ل  الذي 

الأوطان. 

خام�صًا: ديناميكية العطاء:

“يف احلياة اأمامك خياران، اإما اأن متلأ العامل �صجيجًا بدون 
عمل، اأو متلأه تاأثريًا بدون �صجيج” 

                )اآرثر �صوبنهاور(

الفرتة  خالل  م�رش  يف  البكالوريو�ص  مرحلة  يف  طالباً  مرزوق  اأبو  كان  عندما 

1969-1975 مل يتواَن حلظة يف اأن ُينفق وقته وجهده يف العمل الدعوي والتنظيمي؛ 
لأنَّ فل�صطني وق�صيتها التي تعر�صت لنتكا�صات عدة ت�صتحق الكثري من العطاء 

والتنظيم.
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اأن بداية  الطالب  اأبو مرزوق واإخوانه  من جميل قدر اهلل �صبحانه وتعاىل على 

ال�صبعينيات من القرن املن�رشم �صهدت انفراجة كبرية للعمل الإ�صالمي، ولن�صاطات 

الإخوان امل�صلمني يف م�رش، نظراً لالأهداف الداخلية ملحمد اأنور ال�صادات—الرئي�ص 

امل�رشي الأ�صبق، التي هدفت اإىل تقوي�ص قوة التيار الي�صاري ون�صاطاته املختلفة، 

يف  البارزة  ال�صخ�صيات  من  بالعديد  اللتقاء  من  الفل�صطيني  ال�صباب  مكن  الذي 

قيادة العمل الوطني والإ�صالمي، وال�صتفادة من جتاربهم ال�صابقة، كما اأتاح لهم 

الطالع على الأفكار غري الإ�صالمية، وال�صتفادة من ح�صناتها.

وفق  التنظيمي  التاأطري  يف  اآنذاك  الطالبي  الن�صاط  من  الرئي�ص  الهدف  متثل 

الإيجابي،  بالتوا�صل  املميز  الدعوي  العمل  فكان  اإ�صالمية،  ومفاهيم  اأبجديات 

والن�صاطات امل�صتمرة، والزيارات الجتماعية، هو عنوان مرحلة الدرا�صة يف م�رش، 

ل �صيّما واأن اأعداد الفل�صطينيني الوافدين من غزة وال�صفة و�صورية ودول اخلليج 

كانت بالآلف. 

ا�صتطاع اأبو مرزوق مع رفاق دربه من خالل هام�ص احلرية واحلركة الدوؤوبة 

من تنظيم املئات من الطالب الفل�صطينيني يف �صفوف احلركة الإ�صالمية، واإيجاد 

اأخرى مع  ات�صال  واإيجاد قناة  الفل�صطيني،  الإخوان  ات�صال ر�صمية بتنظيم  قناة 

تنظيم الإخوان امل�رشي، من خالل الأ�صتاذ كمال ال�صنانريي، وجلب عدد من كتب 

الإخوان املحظورة يف م�رش.

ففي �صنة 1970 زار اأبو مرزوق �صورية، واأح�رش جمموعة من كتب الإخوان 

امل�صلمني عن طريق الإبحار من ميناء بريوت اإىل الإ�صكندرية، بعد اأن مّزق ال�صفحة 

اأمام �صباط اجلمارك،  ليخفي معامله  الواحد مع جتليده من جديد؛  للكتاب  الأوىل 

وفعالً جنح يف حتقيق هدفه.

 يقول اأبو مرزوق عن هذا املوقف: 

اأذكر اأن اأحد �صباط اجلمارك فتح �صنطة من ال�صنط التي و�صعُت فيها كمية 

كبرية من الكتب، واأخرج كتاباً، واأخذ يقراأ يف �صفحاته دون اأن يعرف تفا�صيله، 

عجب يف الكتاب، وقال: “اهلل اهلل ده كالم جميل جداً جداً”، قلت له: “حابه؟” قال 
ُ
فاأ
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يل: “يا ريت”، قلت له: “خال�ص خذه هدية”، فاأخذه، دون اأن يعرف اأن �صاحب 

كانت  الأوىل  ال�صفحة  لأنَّ  املودودي؛  الأعلى  اأبو  الإ�صالمي  املفكر  هو  الكتاب 

ممزقة، اأو جملدة �صمن التجليد العام. 

ف�صولً  ق�صمناه  لقد  ال�صباب،  ليقراأه  الطريق”  يف  “معامل  كتاب  ُنوزع  كنا 

اأن  ال�صباب  يعرف  اأن  دون  الأ�صلي،  الكتاب  يف  املوجود  بعنوانه  ف�صل  كل  عدة، 

الطريق”، وبالتايل كان اجلميع يقراأه دون  “معامل يف  الف�صول تعود لكتاب  هذه 

حرج اأو خوف. حتى الطالب امل�رشيني يف تلك املرحلة، مثل عبد املنعم اأبو الفتوح، 

ُتدير الحتادات  التي  الطالبية  العريان، واملجموعة  العال ما�صي، وع�صام  واأبو 

ويوزوعها،  ويطبعونها،  الف�صول،  هذه  يقراأون  الثقافية،  واجلمعيات  الطالبية، 

املهم اأن الكتاب الواحد ُيق�صم اإىل ن�رشات عامة دون عنوان يدل على فكر الإخوان، 

اأو الرتباط بهم، وبذلك ا�صتطاعوا اأن يزودوا عنا�رشهم بفكر الإخوان امل�صلمني 

 
6

دون اأن يلفتوا انتباه اأحد حتى �صنة 1974.

اأبو مرزوق ن�صطاً  الكبري الذي متيزت به تلك املرحلة وقد كان  بعد هذا اجلهد 

واإبراهيم  �صك�صك،  وعلي  عودة،  العزيز  عبد  الأخوة  مع  الطالبي  العمل  قيادة  يف 

املقادمة، وب�صري نافع، حيث تراأ�ص العمل الطالبي وتنظيمه منذ �صنة 1973 حتى 

يف  الفل�صطينيني  الطالب  جمموعات  وتوزعت   ،1975 �صنة  اجلامعة  من  تخرجه 

مظلة  حتت  منهم  املئات  وانتظم  والقاهرة،  والزقازيق،  الإ�صكندرية،  حمافظات 

جماعة الإخوان وفكرها الإ�صالمي يف تلك املرحلة، فاأينما وجد الإخوان يف جامعات 

وبالتايل  بالقاهرة،  ليت�صل  عنهم  مندوباً  ويفو�صوا  بينهم،  فيما  ينتظمون  م�رش 

كانت احلركة الطالبية جممعة حتت قيادة معينة.

اإخوانه على  1977، عمل مع  الإمارات يف  اإىل دولة  اأبو مرزوق  �صافر  اأن  وبعد 

تاأ�صي�ص اأول فرع لالإخوان امل�صلمني هناك، واأ�صهم يف اإن�صاء مكتب التن�صيق املوحد. 

وعندما انتقل اإىل الوليات املتحدة الأمريكية اأ�صهم يف اإن�صاء اأول مركز اإ�صالمي يف 

Fort Collins يف ولية كولورادو، ثم يف رو�صنت - لوزيانا،  مدينة فورت كولنز 

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

اأكتوبر 2012.
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كما اأ�صهم يف اإن�صاء العديد من املوؤ�ص�صات واملراكز والهيئات واملدار�ص التي تن�صط 

يف العمل الإ�صالمي والق�صية الفل�صطينية يف الوليات املتحدة الأمريكية.

وهو اأحد موؤ�ص�صي اجلامعة الإ�صالمية بغزة �صنة 1978، وع�صو هيئة الإ�رشاف 

لحقاً، و�صارك يف تاأ�صي�ص حركة املقاومة الإ�صالمية )حما�ص( �صنة 1987، واأعاد 

تنظيم �صفوفها بعد اأن اعتقل معظم كوادرها �صنة 1989، وتراأ�ص موؤ�ص�صة القد�ص 

الدولية �صنة 2001. 

تقلّد اأبو مرزوق جمموعة من امل�صوؤوليات الكبرية التي مل ُتعفه من دفع �رشيبة 

العمل الوطني فيما بعد، ومن اأهم هذه امل�صوؤوليات ما يلي: 

اأولً: م�صوؤول العمل الطالبي يف م�رش يف اأثناء درا�صته اجلامعية �صنة 1977.

ثانياً: م�صوؤول العمل الإخواين لبالد ال�صام يف الإمارات �صنة 1978.

ثالثاً: ع�صو يف املكتب التنفيذي لالإخوان امل�صلمني يف الأردن �صنة 1979. 

رابعاً: م�صوؤولً عن العمل الإ�صالمي يف الوليات املتحدة الأمريكية �صنة 1988.

خام�صاً: رئي�صاً للمكتب ال�صيا�صي حلركة املقاومة الإ�صالمية )حما�ص( �صنة 1993. 

ال�صجون  من   1997 �صنة  عنه  الإفراج  ومنذ   ،1995 �صنة  اعتقاله  مّت  �صاد�صاً: 

الأمريكية تقلّد من�صب نائب رئي�ص املكتب ال�صيا�صي حلما�ص.

�صابعاً: ع�صو يف املوؤمتر القومي العربي.

ثامناً: ع�صو موؤ�ص�ص يف املوؤمتر القومي الإ�صالمي، وع�صو الهيئة الإدارية الأوىل. 

رئي�ص اللجنة التح�صريية ملوؤ�ص�صة القد�ص الدولية، وبعدها رئي�ص جمل�ص  تا�صعاً: 

اإدارة موؤ�ص�صة القد�ص الدولية يف الدورة الأوىل، وما يزال ع�صواً يف جمل�ص  

الإدارة.

التي  الإجراءات  من  ملجموعة  مرزوق  اأبو  عّر�صت  وغريها  امل�صوؤوليات  هذه 

ال�صلطات  اأغلقت   1995 �صنة  منت�صف  ففي  املهم،  ون�صاطه  املميز،  دوره  تعك�ص 

اأقام فيها مدة �صنتني، ويف  اأن  اأرا�صيها بعد  الأردنية مكتبه يف عّمان، واأبعدته عن 
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دون  نيويورك  مطار  يف  الأمريكية  ال�صلطات  قبل  من  اعتقل   1995 يوليو  متوز/ 

 وظّل حمتجزاً حتى تقدمت ال�صلطات الإ�رشائيلية بطلب لت�صلمه من الوليات 
7
تهمة،

ال�صهيوين،  الكيان  �صّد  ع�صكرية  عمليات  لتنفيذ  اأوامر  باإ�صدار  لتهامه  املتحدة 

وحتويل اأموال ملقاتلي حما�ص.

يف كانون الثاين/ يناير 1997 اأ�صدرت حمكمة فيدرالية اأمريكية حكماً بت�صليمه 

�صّد  احلكم  ا�صتئناف  عدم  مرزوق  اأبو  مو�صى  د.  وقرر  الإ�رشائيلية،  لل�صلطات 

ت�صليمه لل�صلطات الإ�رشائيلية بعد اأن اأم�صى 22 �صهراً يف زنزانة انفرادية يف �صجن 

نيويورك الفيدرايل.

ت�صلُّم  عدم  ال�صهيوين  الحتالل  �صلطات  قررت   1997 اأبريل  ني�صان/  يف    

النتقامية  الهجمات  من  �صل�صلة  ب�صن  حما�ص  حركة  قيام  خ�صية  مرزوق؛  اأبو 

اإىل  نقله  على  الأمريكية  ال�صلطات  اأرغم  ما  لتحريره،  جنود  اختطاف  وعمليات 

الأردن، ويف اآب/ اأغ�صط�ص 1999 اأبعدته حكومة الأردن للمرة الثانية بعد عامني من 

الإقامة فيها، لينتقل اإىل �صورية، ثم انتقل اإىل م�رش �صنة 2011، وبعد عدوان 2014 

انتقل اإىل غزة.

هذه جمموعة من التحديات واملبادرات وامل�صوؤوليات التي قام بها د. مو�صى يف 

القوة واحلرية  اأراد  الرئي�ص: من  الطفولة، عنوانه  بداأ منذ  الذي  الن�صايل  م�صواره 

املطلوبة،  املنطلقات  يحدد  الذي  بالعطاء  فعليه  الحتالل،  من  والتخل�ص  والكرامة 

وُييّز الأولويات املهمة. 

تطرق اجلزء الأول من الكتاب بعنوان: د. مو�شى اأبو مرزوق م�شوار حياة: ذكريات اللجوء والغربة   
7

ب�صكل  نيويورك  �صجن  يف  مرزوق  اأبو  جتربة  اإىل  اجلوهري،  �صاكر  للكاتب:  الن�شال،  و�شنوات 

ُمف�صل، ووقف على اأحداثها، ووثق وقائعها، وترك للقارئ حرية التاأمل يف ثناياها؛ لري�صم ال�صورة 

التي ُيريدها، ويحكم على واقع العامل الذي يدعي العدالة، والديوقراطية، وحقوق الإن�صان!!!

اأبو مرزوق م�شوار حياة: ذكريات اللجوء والغربة و�شنوات  د. مو�شى  انظر: �صاكر اجلوهري، 

الن�شال، اجلزء الأول )بريوت: مركز الزيتونة للدرا�صات وال�صت�صارات، 2019(.
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�صاد�صًا: بعد �صجن نيويورك:

“اإذا كنا اأقوياء، ف�صتعرب قوتنا عن نف�صها، واإذا كنا �صعفاء فلن 

ت�صعفنا الكلمات”
                      )جون فيتزجريالد جاك كينيدي(

يف اأيار/ مايو 1997، وب�صكل مفاجئ مّت ترحيل اأبو مرزوق من �صجن نيويورك 

اإىل الأردن، و�صل مطار ماركا يف عّمان دون �صجيج، واأر�صلت ال�صلطات الأردنية 

ومكانته  الوطني،  مبقامه  يليق  الذي  بال�صكل  ت�صتقبله  مل  لكن  ل�صتقباله،  مندوباً 

الفل�صطينية، وكيف ُتعطي للمو�صوع اهتماماً وقد اأبعدته عن اأرا�صيها �صنة 1995، 

ال�صبب الذي دفعه اإىل ال�صفر للوليات املتحدة الأمريكية حيث اإقامته ال�صابقة دون 

اأغرا�ص �صيا�صية، ل �صيّما  اأْن مُتزق القوانني املتبعة، لأجل  اأن يتوقع من الأخرية 

واأنها جددت له الإقامة قبل �صهرين تقريباً من اعتقاله. 

ب�صكل  مرزوق  اأبو  بحرية  الأردن  يف  امل�صلمون  الإخوان  احتفى  حال  اأّي  على 

كبري، فاأ�صبح بيته مزاراً جلميع قيادات التنظيم واأفراده العاملني، واأم�صى ثالثة 

التجربة،  الطعام، وحما�رشات  املهنئني، وتلبية دعوات  ا�صتقبال  اأ�صهر متتالية يف 

وم�صامرات الأخوة. 

ُربا  و�صلت  تقريباً  اأيام  خم�صة  وبعد  الإفراج،  من  الأوىل  الأيام  اإىل  وبالرجوع 

ابنة اأبو مرزوق برفقة والدتها اإىل الأردن، حيث دعاه ملك الأردن احل�صني بن طالل 

مع عائلته كنوع من املجاملة ال�صخ�صية.

يقول اأبو مرزوق: 

جاءت زوجتي اأم عمر وطفلتي ال�صغرية اإىل الأردن بعد اأربعة اأو خم�صة اأيام 

من و�صويل هناك؛ فقد حر�صت اأن ُتعطى للزيارة طابعاً اجتماعياً، ولي�ص طابعاً 

العالقات  ر�صم  يف  العالية  القدرة  لديه  اهلل  رحمه  ح�صني  امللك  اأن  ومبا  �صيا�صياً، 

حما�ص  عن  حتدثنا  فقد  الدافئة،  وكلماته  املعهودة،  بابت�صامته  وا�صتثمارها، 

و�صيا�صاتها، والعالقة مع الأردن وم�صتقبلها، بح�صور نائبه وويل عهده الأمري 

احل�صن، ومدير املخابرات العامة اللواء �صميح البطيخي.
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ُربا،  طفلتي  مع  طريٌف  موقٌف  حدث  توديعنا  وعند  الزيارة،  اأنهينا  اأن  بعد 

عندما جاء ليُ�صلم عليها، كانت ُربا  اإذ رف�صت ال�صالم على جاللة امللك رحمه اهلل 

باللغة  له  العمر �صوى خم�ص �صنوات، قالت  ال�صن، مل تبلغ من  يف حينه �صغرية 

الإجنليزية: ملاذا مل حُت�رش الأمريات معك؟ اأين الأمريات ال�صغريات؟ حينها جل�ص 

امللك ح�صني على ركبته، واأخذ ي�صحك معها، ثم قال لها باللغة التي �صاألت بها: 

8
ح�رش الأمريات معي يف اللقاء القادم، فكانت لفتة لطيفة.

ُ
اأعدك اأن اأ

بال �صّك كان خلروج اأبو مرزوق من �صجن نيويورك يف تلك املرحلة انعكا�صات 

عن  نتحدث  ونحن  خ�صو�صاً  الأردن،  يف  الإ�صالمية  احلركة  و�صع  على  وا�صحة 

فعال  ب�صكل  حتركت  التي  وكوادرها  امل�صلمني  الإخوان  اأفراد  لدى  كبري  ن�صاط 

جتاه خروج اأبو مرزوق وق�صيته التي اأخذت ُبعداً اإعالمياً وقانونياً على امل�صتوى 

الإقليمي والدويل.

 �صكل خروج اأبو مرزوق من ال�صجن عامالً اإيجابياً على و�صع الإخوان امل�صلمني 

يف الأردن، وكذلك على حركة حما�ص، التي اجتمع مكتبها التنفيذي اإبان و�صوله اإىل 

الأردن ليقرر يف طبيعة مكانته اجلديدة، بعد اأن حدثت تغريات داخله اأبرزها تويل 

الأ�صتاذ خالد م�صعل رئا�صة املكتب ال�صيا�صي. 

يقول اأبو مرزوق:

التنفيذية حلركة حما�ص  اللجنة  باأيام قليلة، عقدت  ال�صجن  بعد خروجي من 

الإفراج  بعد  عملي  طبيعة  اأهمها  عدة،  ق�صايا  لبحث  ماليزيا؛  يف  عاجالً  اجتماعاً 

اللجنة  ع�صوية  اإىل  عودتي  املجتمعون  قرر  وعليه؛  الأردن،  اإىل  وو�صويل  عني، 

التنفيذية واملكتب ال�صيا�صي، ومت التفاق اأن اأكون نائب رئي�ص املكتب ال�صيا�صي 

للحركة، وبعد �صهرين تقريباً كان الجتماع الثاين للمكتب التنفيذي يف �صورية، 

اللجنة  اأع�صاء  اأن  مع  طبيعية،  بطريقة  عملي  اإىل  وعدُت  الجتماع،  ح�رشُت 

�صا�صة  على  و�صوحاً  الأكرث  الأ�صخا�ص  هم  بال�رشورة  لي�ص  للحركة  التنفيذية 

التلفزة، اأو املعروفني، فاملكتب ال�صيا�صي هو اجلهة العلنية للمكتب التنفيذي، الذي 

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

2012. )بت�رشف(
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ل يظهر اأغلب فواعله على �صا�صات الإعالم اأو يف الأماكن التي ُيكن اأن ُيعرفوا من 

خالله؛ وعليه فاإن قيادة احلركة لي�صت حم�صورة يف �صخ�صيات معينة، بل تتجلى 

يف اإطار اأو�صع من ال�صورة الظاهرة. 

اأن يتم م�صاءلتي عن خمالفتي  قرر جمل�ص �صورى احلركة يف اجتماع �صابق 

قرار املكتب التنفيذي عندما ذهبت للوليات املتحدة الأمريكية، ل اأعرف بال�صبط 

متى �صدر القرار؟ لكن اأعتقد اأنه اتخذ يف اأثناء اعتقايل، املهم �ُصكلت جلنة برئا�صة 

املراقب  ونائب  غو�صة،  اإبراهيم  الأ�صتاذ  من  كٍل  وع�صوية  الأ�صقر،  عمر  ال�صيخ 

العام يف الأردن �صامل الفالحات )اأبو ه�صام(، وكان ع�صواً حملياً ل�صورى احلركة 

ويف  ال�صورى،  جمل�ص  اإىل  تو�صياتها  ورفعت  اأقوايل،  اإىل  اللجنة  ا�صتمعت  اأي�صاً، 

هذا  يف  �صدي  اإجراء  اأي  اتخاذ  وعدم  املا�صي،  �صفحة  طّي  القرار  كان  النهاية 

املو�صوع، وانتهت الق�صية باإغالقها.

الوقت،  ذلك  يف  الأمريكية  املتحدة  الوليات  اإىل  ال�صفر  بعدم  قرار  هناك  كان 

كنُت  التي  التنفيذية  اللجنة  قرار  خالفُت  اأنني  يعني  وهذا  �صافرت،  اأنني  غري 

الوقوف على حيثيات  اأجل  ُت�صكل جلنة من  اأْن  الطبيعي  لها، وبالتايل من  رئي�صاً 

لراأي  خمالفة  جمرد  يكن  مل  نيويورك  اإىل  بالذهاب  فقراري  ودوافعه،  املوقف 

املكتب التنفيذي، واإمنا كان البديل عنه ُمتعذراً، فقد طلبُت من الإخوة اإيجاد مكان 

ي�صتقبلني  فاأ�صبحُت بال خيارات، ل يوجد مكان  فلم يجدوا،  اإليه،  للذهاب  اآخر 

ك�صف  الذي  قدري  اإىل  �صاقني  الذي  امل�صوغ  اأمريكا،  يف  اإقامتي  مكان  �صوى 

املتينة  العالقات  قوة  وبني  اأمريكا،  بها  تتغنى  التي  الزائفة  الديوقراطية   عورة 

 
9
التي تربط م�صالح الأخرية بـ“اإ�رشائيل”.

حمل راأي اأبو مرزوق ال�صخ�صي جتاه اللجنة يف طياته �صقني متناق�صني، الأول 

ما يتعلق بدور اللجنة وطبيعة عملها، الذي يفر�ص على اأع�صائها املهنية يف التعاطي 

مع امل�صائل القانونية، بغ�ص النظر عن العالقات ال�صخ�صية، مما ُيوجب عليهم عدم 

التعاطف اأو النحياز يف التعاطي مع الق�صية املطروحة، وهذا ما اأكده اأبو مرزوق 

تولّت  التي  اللجنة  اأع�صاء  قبل  من  ودية  اأو  عدائية  �صورة  اأّي  وجود  نفى  عندما 

م�صاءلته. 

املرجع نف�صه.  
9
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الق�صية ب�صكل عام، فقد  العاطفي جتاه هذه  الثاين فيتعلق ب�صعوره  ال�صق  اأما 

كان ي�صعر بال�صتياء ال�صديد، والمتعا�ص املرير من قرار ت�صكيل اللجنة.

لذلك كان �رشيحاً، فقد قال لهم:

من يكونوا يف مثل هذه املواقع معر�صون لال�صتهداف لتحيدهم واإف�صالهم وذلك 

بالعتقال وال�صجن اأو بال�صتهداف والقتل ولذا كان غريباً اأن يتم انتخاب رئي�ص 

املكتب ال�صيا�صي واأنا معتقل وهناك ع�رشات الأمثلة يف احلفاظ على م�صميات من 

 ]Nelson Mandela[ ي�صغلون هذه املواقع وهم يف العتقال مثل نيل�صون مانديال

يف جنوب اإفريقيا واأحمد بن بلال يف اجلزائر، واأحمد �صعدات يف فل�صطني )و�صعدات 

مل يكن يف ذلك الوقت اأميناً عاماً للجبهة ال�صعبية لتحرير فل�صطني(.

وانتخاب  حلما�ص،  ال�صيا�صي  املكتب  رئا�صة  من  مرزوق  اأبو  جتريد  مّت  حيث 

“ملا  لهم:  وذكر  املعتقل،  داخل  موقفه  اأ�صعف  الذي  الأمر  م�صعل،  خالد  الأ�صتاذ 

يكون يف قرار بعدم الذهاب اإىل اأمريكا يجب اأن يكون هناك بديل للذهاب اإليه، واإل 

اأن  ذكر  من  بّد  ل  وهنا  فيه”،  خيارات  ل  موقف  على  �صخ�ص  حما�صبة  ُيكن   فال 

اأبو مرزوق كان قد جاب عدد من العوا�صم العربية بهدف ال�صتقرار فيها، ك�صورية، 

وم�رش، واليمن، والإمارات، وال�صودان، اإل اأنه مل يجد من ُيرحب باإقامته، يف ظّل 

اأنَّ اأ�رشته انتظرت مكاناً لال�صتقرار، بعد اأن ُمنعت من العودة لغزة بالرغم من اأنهم 

مواطنون، ويحملون الهوية التي ت�صمح لهم الإقامة فيها.

غلقت الق�صية، وقرر املكتب التنفيذي حلما�ص تعيني اأبو مرزوق نائباً 
ُ
يف النهاية اأ

مرزوق  اأبو  بداأ  انطلقت  قد  كانت  حما�ص  حلركة  النتخابية  الدورة  ولأّن  مل�صعل، 

تتحرك  التي  احلركة  ملفات  من  ملف  لأي  خا�صة  م�صوؤولية  يتقلد  اأن  دون  العمل 

وفق اأهدافها ال�صرتاتيجية. 

ومع بزوغ �صنة 1998 كان امل�صهد الفل�صطيني ُيلقي بظالله حول الإرها�صات 

والحتالل  الفل�صطينية  ال�صلطة  بني  ال�صيا�صية  العملية  فق 
ُ
اأ بان�صداد  ت�صي  التي 

الإ�رشائيلي، وف�صل مفاو�صات كامب ديفيد Camp David Accords، والذهاب 

اإىل انتفا�صة ثانية، وما يكن اأن ينجم عنها من تداعيات خمتلفة. 
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يف  فاعل  ب�صكٍل  �صاعدت  كبريتان،  حادثتان  برزت  التوقعات  هذه  وبتدافع 

 تاأجيج املقاومة واأ�صكالها، وتعزيز ال�صمود الفل�صطيني وحتدياته، فبُعيد خروج 

اأبو مرزوق من �صجن نيويورك حاولت املخابرات الإ�رشائيلية اغتيال رئي�ص املكتب 

الأردن،  اأر�ص  ا�صتخباراتية فا�صلة على  ال�صيا�صي حلما�ص خالد م�صعل يف عملية 

خرج على اإثرها ال�صيخ اأحمد يا�صني من �صجون الحتالل يف عملية تبادل م�رشفة، 

اإذ حاول امللك ح�صني من خاللها رّد العتبار املعنوي لبالده التي ا�صتباحها املو�صاد 

Mossad ال�صهيوين. 

�صحيفتي  يف  يعمل  الذي   Ronen Bergman بروغمان  رونني  د.  ك�صف  وقد 

نيويورك تايز ويديعوت اأحرونوت بع�صاً من حيثيات قرار اغتيال خالد م�صعل، 

فقال:

احلكومة  رئي�ص  قال   ،1997 عام  حلما�ص  الع�صكرية  العمليات  اأعقاب  يف 

حما�ص،  قادة  ا�صتهداف  اأريد   ،]Benjamin Netanyahu[ نتنياهو  ]بنيامني[ 
اأريد القادة، فاأخبه جهاز املخابرات )املو�صاد(:  اتركوا التجار، اتركوا ال�صغار، 

نعتقد اأن خالد م�صعل هو امل�صوؤول الأكب يف حما�ص، فرد عليهم: من يكون خالد 

مل  اأمريكي،  مواطن  لكنه  املو�صاد:  فاأجابه  مرزوق،  اأبو  مو�صى   اأريد  م�صعل؟ 

يت�صبب  اأنه  طاملا  اأمريكي  مواطن  يعني  ماذا  وقال:  النقطة  لهذه  نتنياهو  يكرتث 

يتقيد  مل  املو�صاد  اأن  اإل  ذلك،  عند  احلديث  وانتهى  اإ�رشائيل.  دولة  �صّد  بجرائم 

باأوامر رئي�ص احلكومة، واأ�صدر تعليماته لفريق التعقب ببذل جهود كبرية حول 

خالد م�صعل، وملا عادوا لنتنياهو قالوا: لدينا معلومات عن خالد م�صعل، ول يوجد 

معلومات كافية عن مو�صى  اأبو مرزوق.

يعتقد  مل  من  ا�صتهداف  اإمكانية  بحرف  املو�صاد  قام  “فعلياً  بروغمان:  يعقب 

 
10

املو�صاد وجوب ا�صتهدافه، لأنه مواطن اأمريكي”.

وثائقي اإ�رشائيلي عن حركة حما�ص، اجلزء الثاين، قناة كان 11 الإ�رشائيلية، ترجمة وكالة �صهاب،   
10

 .2019/11/7
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يقول اأبو مرزوق:

قرر نتنياهو يف حلظة معينة اغتيال رئي�ص املكتب ال�صيا�صي حلما�ص، ووافق 

الحتالل  اأن  اعتقادي  ويف  ذلك،  حتقيق  اأجل  من  له  ُقدمت  التي  الإجراءات  على 

كان لديه عمالء يف الأردن، اإ�صافة للمو�صاد، لذلك كان الغتيال بحقن مادة �صامة 

باجتاه الأذنني تقوم بها جمموعة ميدانية مرتجلة، لها جمموعة رديفة يف ال�صفارة، 

وثالثة يف الفندق؛ لحتواء اأي خطاأ قد يحدث.

مرافقي  اأحد  �صيف،  )اأبو  املكان  يف  الإخوة  اأحد  يكون  اأن  اقت�صى  اهلل  قدر 

م�صعل(، واأن ُيالحقهم، ثم ينق�ص عليهم وُيعاركهم، ومن هنا ظهرت ت�رشيحات 

رئي�ص املخابرات الأردنية �صميح البطيخي الذي و�صف امل�صهد بامل�صكلة العادية 

)املهاو�صة(، دون الهتمام الفعلي لأبعاد املو�صوع وتداعياته اخلطرية؛ مما اأعطى 

انطباعاً عند بع�ص املراقبني اأن البطيخي كان يعلم باملو�صوع وحيثياته؛ لأنه اأنكر 

حجمه الفعلي، وغطى على تفا�صيله احلقيقية.

البطيخي، كما و�صفه الكاتب بول ماّغوو Paul McGeough يف كتاب “اقتل خالد  

الأنيقة، ورمبا  الأبي�ص، ومالب�صه  Kill Khalid”، هو �صخ�صية ماكرة، ب�صعره 
ي�صكلها كوكتيل  والتي  الغرب”  يلتقي مع  “ال�رشق  اأقوى �صخ�صية يف خلطة  كان 

دورية  زيارات  يف  غيابه  اأثناء  يف  عليه  يعتمد  ح�صني  امللك  كان  فقد  وعليه  الأردن، 

 اإىل البيت الأبي�ص وح�صوره حفالت ا�صتقبال يف العوا�صم الأوروبية، وقد و�صفه 

يف  الأمريكية  ال�صتخبارات  وكالة  حمطة  رئي�ص   ،Dave Manners مانرز  ديف 

 
11

عّمان، اأنه “اأروع �صابط ا�صتخبارات يف العامل” ح�صبما ذكر ماّغوو يف كتابه.

ُيوا�صل اأبو مرزوق حديثه: 

اإىل  بداأت حالة الإعياء تظهر على ج�صد م�صعل ب�صكل وا�صح، عندها مت نقله 

اأن  اإل  املمكنة،  العالجية  اخلطوات  من  العديد  اإجراء  ومت  الإ�صالمي،  امل�صت�صفى 

ا�صتجابته كانت �صبه معدومة، مما جعل حالته ال�صحية يف غاية ال�صوء واحلرج، 

فقد تنف�ص من خالل الأجهزة ال�صناعية، لأن عملية التنف�ص الال اإرادية توقفت كلياً 

بول ماّغوو، اقتل خالد: عملية املو�شاد الفا�شلة الغتيال خالد م�شعل و�شعود حما�س، ترجمة   
11

مروان �صعد الدين )بريوت: الدار العربية للعلوم نا�رشون، 2009(، �ص 106.
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اأو �صبه كلي، وعليه؛ فقد اأ�صبحت الأخبار التي تتحدث عن حماولة اغتيال خالد 

م�صعل اأكرث تداولً، وبداأت القنوات الإعالمية تتناقل املو�صوع ب�صكل جدي، ومن 

فيها  حتدث  التي  الأوىل  الواقعة  لأنها  جدية؛  بخطوات  امللكي  الق�رش  حترك  هنا 

حماولة اغتيال على الأر�ص الأردنية بعد اتفاقية الت�صوية ال�صلمية.   

غري  الطبية،  للمدينة  م�صعل  نقل  وحاول  عملية،  بخطوات  ح�صني  امللك  حترك 

باملوؤ�ص�صة  ثقتهم  لعدم  لطلبه؛  ال�صتجابة  عن  اعتذروا  واملعاجلني  الإخوان  اأن 

اأن هناك جتاذبات متناق�صة للموؤ�ص�صات الر�صمية يف  الر�صمية للدولة، خ�صو�صاً 

اململكة، وروايات ت�صتبعد عملية حماولة الغتيال. مل ينتِه احلديث عند هذا احلد، 

فقد اأ�رشت املخابرات على تطبيق رغبة امللك، وقابل ذلك رف�ص �صديد من احلركة 

الإ�صالمية. 

ي�صيف اأبو مرزوق: 

اإىل  م�صعل  بنقل  امللك  رغبات  حتقيق  راجياً  البطيخي،  اللواء  معي  توا�صل 

امل�صلحة  يحقق  مبا  املو�صوع  مبتابعة  اأجبته  املميزة،  لإمكانياتها  الطبية  املدينة 

اأق�صامه  يف  التوتر  حالة  فوجدُت  الإ�صالمي،  امل�صت�صفى  اإىل  ذهبُت  ثم  املطلوبة، 

ظاهرة، و�صورة الرتدد على وجوه اأطبائه وا�صحة، عندها ات�صلُت بامللك ح�صني 

والبطيخي لتحديد اأهم ال�رشوط ال�صامنة ل�صالمة م�صعل يف حال وافقت احلركة 

على طلبه.

اإجراءات وقائية ُتطمئن النا�ص على حالة م�صعل، فاتفقُت مع  اأبحث عن  كنُت 

البطيخي على نقله مع عدد من املرافقني، وال�صماح لقيادات احلركة بزيارته دون 

نقله،  على  معهم  واتفقُت  املوقف،  �صورة  يف  الإخوة  و�صعُت  وبعدها  انقطاع، 

وقدمُت لهم م�صوؤوليتي الكاملة عن هذا القرار، وفعالً ُنقل للمدينة الطبية، وبداأت 

رحلة العالج والبحث عن الرتياق، وتدخل امللك ح�صني متوعداً ومهدداً حتى جاء 

به، ومّت حقنه به، وتعافى م�صعل، وكاأن �صيئاً مل يكن.

مل تنتِه الق�صة بهذه الب�صاطة كما يقول اأبو مرزوق، بل اإنَّ تداخالت عدة طغت 

على امل�صهد، فتهديد امللك ح�صني لالإ�رشائيليني كان ينطلق من عنا�رش القوة التي 
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بيده، ولي�ص �رشطاً اأن تنح�رش كما يعتقد بع�ص ال�صباب يف ال�صواريخ والطائرات 

ب�صكل  الأقوى  املوقف  حُتقق  التي  املعطيات  من  جملة  على  تعتمد  اإنها  بل  فقط، 

عام، وهذا ما حدث يف ق�صية م�صعل؛ اأهمها اإم�صاك الأجهزة الأردنية بعميلني من 

اإعالمية  بتغطية  حظيت  التي  الفا�صلة،  الغتيال  عملية  نفذا  ال�صهيوين،  املو�صاد 

“اإ�رشائيل” يف موقف ال�صعيف الذي ي�صعى للخروج من الأزمة  وا�صعة، وجعلت 

باأقل اخل�صائر املمكنة.

وي�صيف: “اأما العن�رش الثاين فيتعلق بوجود عدد كبري جداً من الفل�صطينيني يف 

الأردن، وهذا اأقوى عنا�رش القوة التي توفرت لدى امللك ح�صني”.

مرزوق،  اأبو  يوؤكد  كما  تدخله،  ولول  املعروفة،  ح�صني  امللك  تهديدات  انطلقت 

ملا  ال�صامة  للمواد  امل�صاد  الرتياق  اإح�صار  اأجل  من  “اإ�رشائيل”  على  وال�صغط 

اإرادي، فطبيعة  الال  التنف�ص  الأطباء من عالج م�صعل، ولبقي �صنوات حتت  متكن 

التنف�ص.  عن  امل�صوؤول  الع�صب  اإيقاف  على  تعمل  ا�صتخدمت  التي   ال�صموم 

حديث  هناك  كان  ال�صيا�صي  امل�صتوى  على  حتى  �صهلة،  الق�صية  تكن  مل  �صّك  بال 

عمالء   �رشاح  اإطالق  اأجل  من  هائلة  اإ�رشائيلية  و�صغوط  املخابرات،  مع  متكرر 

املو�صاد.

ُيكمل اأبو مرزوق امل�صهد التاريخي: بعد اأن تعالج الأخ م�صعل ومرافقه اأبو �صيف 

الذي تعر�ص ل�رشبات قوية يف راأ�صه، فقد كان العميالن يلب�صان الكف احلديدي، 

مما �صاعف ال�رشبات التي تلقاها، فاأ�صيب ج�صده بجروح كثرية، و�ُصجت راأ�صه 

باإ�صابات خطرية، خ�صي الأطباء اأن ينتج عنها ارجتاج بالدماغ ووظائفه املتعددة، 

اإل اأن اهلل تعاىل �صلّمه من ذلك، وتعافيا ب�صكٍل ملحوظ، عندها ا�صرتط امللك ح�صني 

اإطالق �رشاح ال�صيخ اأحمد يا�صني حتى ُيطلق �رشاح عمالء ال�صهاينة الذين ك�رشوا 

حرمة وطنه، واعتدوا على �صخ�صية فل�صطينية وازنة. 

هنا يظهر ذكاء امللك ح�صني يف ا�صتثمار الفر�ص، كما ي�صفه اأبو مرزوق، اإذ اإنه 

ا�صتطاع اأن ير�صم �صورة متكاملة يف عام واحد، فاإخراج يا�صني من ال�صجن املوؤبد، 

ومعاجلة م�صعل من املوت املحقق، وقبول اإقامة اأبو مرزوق يف الأردن بعد خروجه 
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اأ�صبحت  اأن حركة حما�ص  اأبرزها  من �صجن نيويورك، �صورة لها دللت قوية، 

 
12

ممتنة ملواقفه املتعددة جتاه قادتها البارزين.

مرزوق:  اأبو  يقول  يا�صني  ال�صيخ  اإثرها  على  خرج  التي  املفاو�صات  �صياق  يف 

“فور انك�صاف عملية الغتيال، وا�صتجابة الحتالل الإ�رشائيلي باإح�صار الرتياق، 
هربت بع�ص الفرق الإ�رشائيلية امل�صاندة لفرقة التنفيذ عب اجل�رش اإىل “اإ�رشائيل”، 

والبع�ص الآخر هرب بالطائرات اإىل اأوروبا وكندا، حتى الفريق الديبلوما�صي الذي 

يعمل يف ال�صفارة الإ�رشائيلية غادر الأردن اإىل فل�صطني املحتلة”. 

يف ظّل هذا امل�صهد زادت �صغوطات املخابرات الإ�رشائيلية على اجلانب الأردين 

ل�صتعادة عمالئها الفا�صلني، مقابل تعايل اأ�صوات ال�صارع الأردين باأطيافه املتنوعة 

ثم  بحقهم،  العقوبات  اأ�صد  واإنزال  العمالء،  مبحاكمة  املخت�صة  ال�صلطات  ُتطالب 

تبادل  باإجراء عملية  ُتطالب  التي  بالأحاديث  الأردنية  ال�صاحة  �رشعان ما �صجت 

يخرج على اإثرها اأ�رشى فل�صطينيون واأردنيون. 

يقول اأبو مرزوق: 

الأردين يف غاية احلرج، كنُت  التي جعلت املوقف  ال�صغوطات  يف خ�صم هذه 

�رشاح  اإطالق  حول  تدور  بيننا  املفاو�صات  البطيخي،  مع  مبا�رش  توا�صل  على 

اإطالق  تتقبل  اأن  الأردنية  لل�صاحة  يكن  ل  اإذ  واآخرين،  يا�صني  اأحمد  ال�صيخ 

�رشاح عمالء املو�صاد دون مقابل وازن، ومع تعايل الأ�صوات التي ُتطالب بذلك، 

جانب،  من  الغا�صبة  اجلماهري  ُير�صي  خمرج  عن  يبحث  ح�صني  امللك  اأ�صبح 

من  املتبادلة  بامل�صالح  الإ�رشار  دون  الإ�رشائيلية  ال�صغوطات  من   ويتخلّ�ص 

جانب اآخر. 

من هنا التقط امللك فكرتي حول اإخراج ال�صيخ اأحمد يا�صني، وقرر اأن ي�صي 

اأن ي�رشب ع�رشين ع�صفور بحجر واحد، فهي  بها دون تردد؛ فهي متكنه من 

طموح  ويحقق  اأردنيني،  اأ�رشى  اإخراج  عدم  على  الحتجاج  من  الأردنيني  متنع 

مقابلة مركز التاأريخ والتوثيق الفل�صطيني مع الدكتور مو�صى اأبو مرزوق، ت�رشين الأول/ اأكتوبر   
12

2012. )بت�رشف( 
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لذلك كان  كبرياً،  اإ�صالمياً  للجميع رمزاً وطنياً  فال�صيخ ُيثل   ،)...( الفل�صطينيني 

مقابل  ال�صيخ  وُيخرج  الرتياق،  الإ�رشائيلي  اجلانب  ُيقدم  اأْن  املنا�صب  املخرج 

13
ا�صتعادة عمالئه من املو�صاد.

خروج ال�شيخ اأحمد يا�شني:

يقول  كما  يا�صني،  ال�صيخ  عن  لالإفراج  ال�صهيوين  الحتالل  قوات   مهدت 

الأخرية،  بالتطورات  ال�صجن  اأ�صوار  خارج  يدور  ما  يعلم  اأن  دون  مرزوق،  اأبو 

اإىل  اأن يذهب  ال�صجن ب�رشط  املت�صارعة، فقد عر�صوا عليه اخلروج من  واأحداثها 

الأردن، فرف�ص ب�صكٍل قاطع، واأبلغهم اأن خروجه لن يكون اإل اإىل قطاع غزة. 

يقول اأبو مرزوق:

ولأن يا�صني امتلك عقالً م�صتنرياً، واإرادًة قوية، وهيبًة وا�صحة، فقد ا�صتطاع 

اأن ُيحقق مراده من خالل تعهد كتبه الإ�رشائيليون ووقعوا عليه، وقد �صلمني ورقة 

ثري يف الأردن قبيل خروج 
ُ
التعهد الأ�صلية بعد و�صوله مدينة احل�صني الطبية. وقد اأ

يا�صني اأن الإ�رشائيليني �صيبعدونه اإىل الأردن، فات�صلت بامللك ح�صني لأ�صتف�رش عن 

ذلك، فاأكد يل اأن خروج يا�صني �صيكون اإىل قطاع غزة، واأعتقد اأن امللك والبطيخي 

يف ذلك الوقت حاول اأن اأرافق يا�صني اإىل غزة دون علمي بذلك، اإل اأن “اإ�رشائيل” 

رف�صت. 

اأبو �صيف،  جميع الأحداث كانت يف املدينة الطبية، عالج خالد م�صعل ومرافقه 

وعالج ال�صيخ اأحمد يا�صني، والطائرة التي اأح�رشته حطت رحالها فيها، والطائرة 

املخابرات  مبنى  من  اأقلعت  “اإ�رشائيل”  اإىل  عّمان  من  العمالء  بنقل  قامت  التي 

املتعاقبة  واأحداثها  العملية  م�رشح  اأن  اأي  الطبية،  للمدينة  متاماً  املجاور   العامة 

كان فيها.

اإىل  ذهب  ثم  يا�صني،  ال�صيخ  وا�صتقبلنا  الطائرة،  هبطت  امل�صاحة  تلك  يف  املهم 

غرفته، وبعدها جاء امللك ح�صني ليطمئن على �صحته املُتعبة بهموم الوطن ل بعجز 

اجل�صد. 

املرجع نف�صه.  
13



49

الإن�صانية املفقودة

الهاتف  على  بعدها  لأحتدث  امللكي  الديوان  من  ات�صالً  تلقيُت  يومني  بعد 

الأر�صي مع امللك ملرافقته يف ا�صتقبال الرئي�ص الراحل يا�رش عرفات قائالً يل: “اإن 

لزيارة  معنا  وتاأتي  اأ�صتقبله  وحابب  غداً،  يا�صني  ال�صيخ  لزيارة  �صياأتي  عرفات 

ال�صيخ يا�صني يف املدينة الطبية”، فوافقت على ذلك، ويف موعد الزيارة، جاء عرفات 

ب�صيارته اخلا�صة، وا�صتقبلناه مبا يليق بالروؤ�صاء. 

دافعه  كان  طريٌف،  موقٌف  حدث  يا�صني  ال�صيخ  غرفة  باجتاه  ال�صري  اأثناء  يف 

�صبها  يف  طائرته  �صقوط  اإبان  مر�صه  من  حديثاً  تعافى  املرحلة  تلك  يف  عرفات  اأن 

بال�صحراء الليبية، وكانت اإ�صابته يف الدماغ، والطبيب املخت�ص يف املخ والأع�صاب 

الذي عاجله يعمل يف املدينة الطبية. املهم اأن امللك ا�صتثمر هذا اللقاء ليختب قدرات 

على  وامللك  عرفات  ي�صار  على  اأ�صري  كنُت  وبينما  واجل�صدية،  الع�صبية  عرفات 

من  تخرج  راأيتها  لطيفة  حركة  بعد  �صرينا  ُيقاطع  امللك  مرافقي  باأحد  فاإذا  يينه، 

امللك باجتاهه، وقال موجهاً حديثه للملك: �صيدي امل�صعد عطالن، وقد ل ن�صتطيع 

اأْن ن�صعد اإىل الأعلى اإل عب “ال�صلّم”، وفعالً كان ال�صلّم طريقنا اإىل الأعلى، حينها 

فهمُت اأن امللك كان يتاأكد من قدرات عرفات اجل�صدية والع�صبية، بال �صك كان ذكاء 

دفعة  الدرجات  �صعد  اأن  عرفات  رّد  وكان  الطريف،  املوقف  ذاك  يف  وا�صحاً  امللك 

واحدة بن�صاط وا�صح، عك�ص من خالله �صورة اأكرث من رائعة. 

لطائف عرفات يف تلك الزيارة:

من  كثري  يف  ي�صتخدمها  اأن  ُيحب  التي  بطريقته  يا�صني  ال�صيخ  عرفات  لطف 

البت�صامة  ُت�صفي على اجلل�صة نكهة  التي  الق�ص�ص  اختالق بع�ص  الأحيان، عب 

اجلميلة، وهذا ما ح�صل عندما وجه حديثه يل قائالً: ت�صور يا مو�صى، فرديت عليه: 

تف�صل اأخ اأبو عمار )كل هذه الألفاظ يقبلها ول يعرت�ص على اأحدها، فعرفات ُيوؤْلَف 

ب�رشعة كبرية، فهو رجل كرمي النف�ص، حلو املع�رش( فقال: ت�صور اأين در�صُت مع 

الدرا�صة.  يف  مني  اأجدع  اأحمد  ال�صيخ  وكان  واحد،  درا�صي  �صف  يف  اأحمد  ال�صيخ 

ون�صي عرفات اأنه من مواليد 1929، وال�صيخ اأحمد مواليد 1936، يعني اأن الفرق 

بينهما �صبع �صنوات تقريباً، ومل يتذكر اأنه مل ياأِت اإىل قطاع غزة.
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الذي اأكرتُث لأجله اأن عرفات يدعي اأنه در�ص يف �صف ال�صيخ يا�صني، بينما هو 

در�ص جميع مراحل املدر�صة يف م�رش، ثم انتقل اإىل جامعة القاهرة ليدر�ص الهند�صة، 

طلبة  لرابطة  رئي�صاً  يبقى  حتى  وُيعيدها،  الدرا�صية  املواد  بع�ص  يف  ير�صب  وبقي 

فل�صطني. 

الطلبة  جمل�ص  احتاد  يرتاأ�ص  اأن  عرفات  ا�صتطاع  كيف  اأعلم  ل  احلقيقة  يف 

كان  الذي  والعقال(  )احلطة  الفل�صطينى  اللبا�ص  ق�صة  اأعرف  لكني  الفل�صطينيني 

الفل�صطينيني  الإخوة  بع�ص  مع  طالبية  زيارة  يف  ذهب  فقد  دائم،  ب�صكٍل  يرتديه 

من  اأخذ  هناك  و�صلوا  وعندما  عنهم،  ممثالً  يكون  اأن  على  وحر�ص  رومانيا،  اإىل 

جميعاً—احلطة  اهلل  طه—رحمهم  اأين  اأبو  ال�صيخ  �صقيق  طه،  الدين  عز  زميله 

والعقال وقام بارتدائها يف اأثناء احلديث مع ممثلي املوؤ�ص�صات الطالبية اأو خماطبة 

اجلماهري الطالبية، ومن ذلك التاريخ وهو يرتدي احلطة والعقال، وملا تخرج من 

مل  الوقت  ذلك  ويف  الحتياط،  جنود  كلية  اإىل  ذهب  الطالب،  احتاد  وترك  اجلامعة 

اأن  جند  وبالتدقيق  احلربية،  بالكلية  يلتحقوا  اأن  الفل�صطينيني  للطلبة  ُي�صمح  يكن 

بينهم  من  كان   ،1954 �صنة  كانت  احلربية  بالكلية  التحقت  فل�صطينية  دفعة  اأول 

بالكلية  التحق  فقد  عرفات  اأما  واآخرون،  لبدة  اأبو  و�صابر  املجايدة،  الرزاق  عبد 

امل�رشية،  اأنه يحمل اجلن�صية  الظن  اأغلب  لذلك فهو يف  احلربية بعد اخلم�صينيات، 

يف  ولدت  الظنون  اأغلب  على  فوالدته  بها؛  واأقتنع  لها،  اأميل  التي  الرواية  هي  هذه 

اأما �صبب  اأبوه فقد ُتويف يف مدينة خان يون�ص ودفن فيها،  اأما  م�رش ودفنت فيها، 

ت�صارب الروايات واختالفها فمرده اإىل عدم حديث عرفات واإخوانه عن تاريخهم 

واأحداثه التي تتقاطع مع الدرا�صة يف املرحلة البتدائية والإعدادية والثانوية، ومل 

يتحدث عرفات يوماً عن اأ�صوله التعليمية اأو ما �صابه ذلك، اأعتقد اأنه كان يخ�صى اأن 

 يبحث النا�ص يف هذا امللف، الذي قد ُيخفي من خالله بع�ص الأ�رشار التي ل ُيحب اأن 

تظهر للعلن. 

 ُيعلل اأبو مرزوق ا�صتطراده باحلديث ال�صابق بقوله: “اإن الذي دفعني للتطرق 

لهذه الق�صية، هو موقف عرفات الذي ذكر فيه اأن يا�صني كان يف �صفه الدرا�صي، 

غري اأن عرفات ل يختلف اأحد عليه، فهو اأحد اأبرز رجالت فل�صطني الذين خا�صوا 
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معاركها يف �صاحات عدة حملية واإقليمية ودولية، وهو الأكرث ح�صوراً وتاأثرياً يف 

الق�صية الفل�صطينية”.

عموماً اأنهى عرفات زيارته بعد اأن اطماأن على ال�صيخ يا�صني، وغادر امل�صت�صفى 

باأجواء ي�صودها اللطف واملحبة، التي مُتكن ال�صيخ يا�صني اأْن يبداأ مرحلة جديدة من 

العمل الفل�صطيني داخل الأر�ص املحتلة.

ونظراً لبعد اأهل ال�صيخ يا�صني عنه يف اأثناء مرحلة عالجه يف امل�صت�صفى الطبي، 

له  فاأعدت  الطعام،  اإعداد  مبهام  الع�صي،  نادية  ال�صيدة  مرزوق،  اأبو  زوجة  قامت 

اأغلب الأكالت التي يرغب يف اأكلها، مثل امللفوف واملحا�صي واملفتول وغريها.

كانت الزيارات اإىل ال�صيخ مفتوحة وما بقي اأحد اإل وزار ال�صيخ، حتى يف الأيام 

يف  عدة  عمليات  اأجرى  اأن  وبعد  الطبي،  امل�صت�صفى  يف  يا�صني  وجود  من  الأخرية 

خرى، جاء م�صعل بعد اأن تعافى تقريباً من اأثر 
ُ
عينيه واأذنيه، وبع�ص العالجات الأ

ال�صم، وزار ال�صيخ يا�صني يف غرفته اخلا�صة.

يقول اأبو مرزوق: 

قبل اأن يركب يا�صني طائرة الهليوكبرت ]Helicopter[، ويعود مظفراً اإىل قطاع 

اإىل قطاع غزة، عندها  يا�صني  املتعلقة بعدم عودة  الإ�صاعات  غزة، ترددت بع�ص 

وذكرته  املتداولة،  الأخبار  �صورة  يف  وو�صعته  مبا�رشة،  ح�صني  بامللك  ات�صلُت 

اأن يا�صني كان قد ح�صل قبل جميئه اإىل الأردن على �صمانات مكتوبة تن�ص على 

مّت  وفعالً  جداً،  قريبة  غزة  اإىل  يا�صني  عودة  اأن  فاأخبين  غزة،  قطاع  اإىل  عودته 

ترتيب هذه امل�صاألة، ورجع هناك، وا�صتقبلته احل�صود الكبرية يف ملعب الريموك.

جولة ال�شيخ اأحمد يا�شني اخلارجية:

ُيفيد  طبيٌّ  تقريٌر  ومعه  ال�صهيوين  الحتالل  �صجون  من  يا�صني  ال�صيخ  خرج 

لعملية  ما�صة  بحاجة  واأنه  املخ،  باجتاه  يزحف  الأذن  عظمة  يف  التهاباً  لديه  باأن 

ال�صعودية  عليه  عر�صت  التقرير،  على  الأطباء  بع�ص  اطلع  وملا  لإزالته،  عاجلة 

ال�صفر  وم�رش العالج يف م�صت�صفياتهما اخلا�صة، وعلى هذا الأ�صا�ص قرر يا�صني 

للخارج. 
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مل يكن بح�صبان ال�صيخ يا�صني اأن يقوم بجولة كبرية كالتي حدثت، ومل يخطر 

يف  جتلّت  التي  الر�صمية  بال�صورة  العربية  وغري  العربية  الدول  ت�صتقبله  اأن  بباله 

الإعالم، فهو ُيدرك اأن بع�ص احلكومات لها �صيا�صات غري مرحبة به، واأن �صخ�صاً 

مثله متهم مبقاومة الحتالل ال�صهيوين غري ُمرحب به يف بع�ص العوا�صم العربية، 

واأن تعقيدات الواقع اأكب مما يكن اأن تتحمله تلك البالد وم�صاحلها املختلفة. 

موروا  اأندريه  الفرن�صي  الكاتب  يقول  كما  دائماً  يحدث  املتوقع  غري  اأّن  اإل 

احلج  مو�صم  ُقبيل  اخلارجية  جولته  يا�صني  ال�صيخ  بداأ   ،André Maurois 
الكنانة، ولالأ�صف  اإىل م�رش  البي  1998، حيث �صافر من خالل معب رفح  �صنة 

اإىل  املعب  من  )املخابرات(  امل�رشيون  اأخذه  فقد  زيارتها،  من  يتمكن  مل  ال�صديد 

اأو  بزيارته  لأحد  ي�صمحوا  ومل  اجلديدة،  مب�رش  “النيل”  الع�صكري  امل�صت�صفى 

مقابلته، �صواء من الإعالميني اأم الكتاب واملثقفني اأم من جماعة الإخوان امل�صلمني، 

اإىل  الو�صول  من  ُمنعوا  واملمر�صني  الأطباء  من  الإ�صالمي  التوجه  اأ�صحاب  حتى 

غرفتهاملخ�ص�صة. 

ا�صتمر  حقيقي  �صجن  يف  كان  اأنه  مقابالته  بع�ص  يف  ذكر  كما  يا�صني   �صعر 

يف  وكان  احلج،  منا�صك  واأداء  للعالج،  ال�صعودية  اإىل  �صافر  وبعدها  يوماً،   15 لـ 

ا�صتقباله ويل العهد الأمري عبد اهلل �صخ�صياً، ومن هنا ن�صاأت بينهما عالقة خا�صة، 

انعك�صت ب�صكل اإيجابي على حركة حما�ص واأن�صطتها املختلفة، اإذ تلقت دعماً كبرياً 

14
منه.

يقول اأبو مرزوق:

رافقُت ال�صيخ يا�صني يف عدد من الدول التي زارها يف اخلارج، ذهبُت معه اإىل 

ال�صودان، و�صورية، وال�صعودية، والكويت، واإخوة اآخرون رافقوه اإىل الإمارات 

اإيجابية  اآثار  الدول الأخرى، يف احلقيقة كانت جلولته اخلارجية  واإيران وبع�ص 

كبرية، برزت مالحمها يف حجم ال�صتقبالت الرئا�صية وامللكية التي حظي بها.

االإ�شالمية  املقاومة  حركة  )موؤ�ش�س  يا�شني  اأحمد  لل�شيخ  الكاملة  االأعمال  مو�شوعة  انظر:   
14

حما�س( )غزة: مركز التاأريخ والتوثيق الفل�صطيني، 2015(، املجلد الأول، �ص 198. 
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والكويت  ال�صعودية  منها  كان  اخلليج،  دول  معظم  زيارة  من  يا�صني  متكن 

با�صتقباٍل  حظي  لقد  و�صورية،  اإيران  مثل  الأخرى  الدول  وبع�ص  والإمارات، 

وال�صعودية  حافالً،  رئا�صياً  ا�صتقبالً  له  اأعدت  مثالً  فال�صودان  مهيب،  ر�صمي 

كانت  نظري،  وجهة  من  نوعية  زيارة  اأهم  لكن  كبرياً،  ملكياً  ا�صتقبالً  ا�صتقبلته 

زيارته للجمهورية العربية ال�صورية؛ اإذ مل يكن حلما�ص اأي ات�صال مع املوؤ�ص�صة 

زائراً  يا�صني  جاء  وعندما  الرئا�صي،  بديوانه  اأو  الدولة  برئي�ص  املتمثلة  الر�صمية 

لأرا�صيها متكن من اللتقاء بالرئي�ص ال�صوري حافظ الأ�صد، واأ�ص�ص معه عالقة 

جيدة، كان لها ما بعدها من الدعم والتاأييد.

املتواجدة يف  الفل�صطينية  الف�صائل  يا�صني بجميع  التقى  اأي�صاً  الزيارة  تلك  ويف 

ال�صعبية  اهلل، وباجلبهة  اهلل ح�صن ن�رش  العام حلزب  ال�صورية، وبالأمني  ال�صاحة 

ع�صكرية خمتلفة،  اأمامه عرو�صاً  الذين قدموا  العامة،  القيادة  لتحرير فل�صطني - 

احلقيقة  يف  ا�صتخدامها،  وكيفية  ال�رشاعية  والطائرات  القتالية،  التدريبات  اأهمها 

كانت رحلة تاريخية ناجحة بكل ما تعنيه الكلمة.

ركز يا�صني، كما يروي اأبو مرزوق، حديثه مع املوؤ�ص�صات الر�صمية للدول التي 

زارها على ال�صاأن ال�صيا�صي الفل�صطيني العام، الذي باإمكانه اأن ُيعالج ولو جزئياً 

املقاومة  �صّد  ال�صلطة  وممار�صات   Oslo اأو�صلو  باتفاقية  املتعلقة  الق�صايا  بع�ص 

امل�صلحة، واخلالفات مع حركة فتح، والنتخابات وم�صتقبلها، بالإ�صافة اإىل طلب 

الدعم والتاأييد واملنا�رشة للق�صية الفل�صطينية ب�صكٍل عام، وللمقاومة الفل�صطينية 

ب�صكل خا�ص. 

ا�صتطاع  اأنه  اأبو مرزوق،  اإيجابيات جولة يا�صني يف اخلارج، كما ي�صفها  ومن 

اأن يحل بع�ص الإ�صكاليات التي طراأت نتيجة العمل وتدافعه املتوا�صل، وا�صتطاع 

اأن ي�صهم ب�صكل اأ�صا�ص يف اإعادة ترتيب البناء التنظيمي للحركة وتعزيز متا�صكها، 

لديه  كانت  ال�صجن  من  خروجه  بعد  اإنه  اإذ  واخلارج.  الداخل  بني  العالقة  و�صبط 

وعن  للتنظيم،  الداخلية  بالالئحة  متعلقة  القائم،  الو�صع  على  حول  ت�صاوؤلت 

و�صعه التنظيمي؟ وح�صور قطاع غزة يف قيادة احلركة ب�صكٍل عام. ونظراً ملكانة 

ال�صيخ يا�صني الكبرية داخل التنظيم وخارجه، فقد حظيت النقاط اجلوهرية التي 
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اجتاه  يف  يا�صني  ال�صيخ  ُروؤى  و�َصبَّت  القيادي،  الو�صط  يف  كبري  باهتمام  يطرحها 

جمل�صاً  اإخوانه  مع  ي�صكل  اأن  النهاية،  يف  وا�صتطاع  وا�صتمراريته.  التنظيم  تقوية 

�صورياً موحداً ي�صمل قطاع غزة وال�صفة الغربية واخلارج.

يقول اأبو مرزوق: 

ولالأمانة التاريخية اأقول ا�صتطاع ال�صيخ يا�صني اأن يجمع التنظيم ويعززه يف 

قطاع غزة، بعد ال�رشبات القا�صية التي وجهتها ال�صلطة الفل�صطينية حلما�ص �صنة 

واحدة؛  قيادة  على  القطاع  يف  ُيجمع  مل  ال�صجن  من  خروجه  حتى  اإنه  اإذ   .1996

نظراً للم�صكالت املعقدة التي تعر�صت لها احلركة هناك، فقد قادها عدد من زعماء 

احلركة يف مراحل خمتلفة، لكنهم مل ي�صتطيعوا توحيدها وجمع ال�صف فيها، وهم: 

 املهند�ص اإ�صماعيل اأبو �صنب، ود. عبد العزيز الرنتي�صي، والأ�صتاذ عبد الفتاح دخان، 

ود. اإبراهيم املقادمة.

يوج  كان  التنظيم  اأن  حما�ص،  داخل  اخلالفات  اأ�صباب  مرزوق  اأبو  يذكر 

اأن ت�صري بها  التي يجب  الروؤية ال�صرتاتيجية  بامل�صتنكفني، نظراً لختالفهم على 

الفل�صطينية،  ال�صلطة  قبل  من  له  تعر�صت  الذي  الرهيب  ال�صغط  نتيجة  احلركة، 

الع�صكري  العمل  عودة  يريد  وبع�صهم  ال�صيا�صية،  احللول  يتبنى  كان  فبع�صهم 

بقوة، واآخرون ُينادون ب�رشورة امل�صاحلة مع ال�صلطة، واإيقاف العمل الع�صكري 

اإىل مرحلة قادمة.

�صهدت حما�ص يف غزة كل هذه امل�صكالت ب�صورة غري عادية، لذلك مل ي�صتطع 

اأحمد يا�صني من  ال�صيخ  الداخلي خرج  التدافع  اأن ُيوحد �صفها، ومع ا�صتداد  اأحد 

ال�صجن، وعمل على مللمة اجلميع، فلم يرتك وارداً ول �صارداً اإل وجمعه يف التنظيم 

اإل من اأبا، ومن هنا كانت انطالقة التنظيم الكبى، التي جعلته يزداد قوة و�صالبة، 

ثم النت�صار الكبري يف النتخابات الفل�صطينية �صنة 2006.

االأردن واإبعاد قيادة حما�س �شنة 1999:

�صجن  من  مرزوق  اأبو  خروج  من  تقريباً  ون�صف  �صهر  بعد   ،1997 �صنة  يف 

الأردن  مغادرة  منه  البطيخي  �صميح  الفريق  طلب  الأردن،  اإىل  وجميئه  نيويورك 
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بطلب  واأخبه  ح�صني،  للملك  زيارته  ا�صتثمر  مرزوق  اأبو  اأن  اإل  منفرد،  ب�صكل 

البطيخي، فا�صتنكر امللك الطلب، واأكد لأبو مرزوق اأن البلد بلده، ول يوجد م�صكلة 

الأردن كانت تقت�صي  العامة يف  ال�صيا�صة  اأن  اإل  امل�صاألة،  يف وجوده فيها، وانتهت 

 ،1995 �صنة  الأول  الطرد  فيها، وقد يكون هذا هو �صبب  اأبو مرزوق  عدم مكوث 

واإبعاده الثاين �صنة 1999. 

يقول اأبو مرزوق:

الت�رشيحات  حول  معنا  تتحدث  الأردنية  ال�صلطات  بداأت   ،1999 عام  يف 

مبا�رش  ب�صكل  الطلب  وكان  الأردن،  يف  احلركة  مكتب  من  تخرج  التي   الإعالمية 

باأل ُنعب عن مواقفنا جتاه الأحداث املختلفة من داخل الأردن، واأن باإمكاننا فعل 

ذلك من اأي مكان اآخر، مثل بريوت اأو دم�صق. 

يف احلقيقة مل يكن طلبهم غريباً علينا يف تلك املرحلة، فقد احتجت “اإ�رشائيل” 

منظمة  حتى  الإعالمية،  ت�رشيحاتنا  وهاجمت  الأردن،  يف  وجودنا  على  كثرياً 

التحرير مل ُتِطق تواجدنا يف الأردن، بل احتجت عليه كثرياً، واأبدت مواقف غري 

مرحب بها على �صعيد ال�صاأن الفل�صطيني الداخلي.

وهذا ما اأقرت به املخابرات الأردنية عندما �صنفت اإبعاد اأبو مرزوق الأول عن 

الأردن �صمن خانة اإلقاء عظمة لكالب تنبح، فقد ذكر ماّغوو يف كتابه “اقتل خالد”:

الجتماعات  اأثناء  ب�صاأن وجود حما�ص يف عّمان يف  الإ�رشائيلية  ال�صكاوى  اأنَّ 

مدراء  نقل  كما  كرثت،  قد  والإ�رشائيليني  الأردنيني  امل�صوؤولني  بني  الدورية 

الأجهزة ال�صتخباراتية العربية على ل�صان يا�رش عرفات �صكواه املريرة من وجود 

الإ�رشائيليني  �صكوى  نقلوا  الأردن،  اإىل  الأمريكيون  جاء  وملا  الأردن،  يف  حما�ص 

وعرفات املريرة بهذا ال�صياق، عندها و�صل النباح اإىل م�صتوى معني كما ُت�صنفه 

املخابرات املحلية، مما ا�صتدعى اإلقاء عظمة للكالب، ولأنَّ امل�صهد �صيبدو �صيئاً اإذا 

الأردين  املرتبطني بحما�ص، كان ينبغي على غري  باإبعاد مواطنيها  الأردن   قامت 

 
15

اأبو مرزوق اأن يغادر حتى يبقى الأردن حليفاً م�صوؤولً.

بول ماّغوو، اقتل خالد: عملية املو�شاد الفا�شلة الغتيال خالد م�شعل و�شعود حما�س، �ص 106.   
15
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�صيئاً ف�صيئاً، كما يروي اأبو مرزوق: ازداد ال�صغط الإ�رشائيلي على ال�صلطات 

عربة  وادي  اتفاقية  اأنَّ  خ�صو�صاً  حدة،  اأكرث  اجتاهاً  الأمور  واأخذت  الأردنية، 

الوطني  دورنا  واإبراز  الإعالمية،  ن�صاطاتنا  مبمار�صة  لنا  ُي�صمح  األ  تقت�صي 

املناه�ص لالحتالل وممار�صاته غري القانونية.

خاطر،  و�صامي  غو�صة،  واإبراهيم  م�صعل،  خالد  الأخوة  برفقة  كنُت  وبينما 

الأردين  العام  النائب  من  مذكرة  �صدرت  لطهران  زيارة  يف  العلمي،  وعماد 

مكاتب  مداهمة  اإثرها  على  ومّت  حما�ص،  حلركة  ال�صيا�صي  املكتب  اأع�صاء  باعتقال 

احلركة، وم�صادرة ما فيها من ملفات ومعدات، عندها تباينت الآراء التي تدعونا 

للحركة،  التنفيذي  املكتب  قرار  اأهمها  بحقنا،  حدث  ما  اإزاء  الأمثل  املوقف  لتخاذ 

ول  اإليها”،  فهاجروا  وا�صعة  اهلل  “اأر�ص  اإن  وقالوا  لالأردن،  عودتنا  رف�ص  الذي 

 حت�رشوا اأمركم يف جهة واحدة، فاأنتم موجودون يف كل مكان، فال داعي اأن تكونوا 

يف الأردن. 

لنا،  بالن�صبة  �صاذ  وهو  ال�صام،  لبالد  التنفيذي  املكتب  راأي  هذا  كان  لالأ�صف 

ول ُيعب عن الإخوان امل�صلمني، فالأول مرة ُيفكر اأحدهم بهذه الطريقة، لأنه عب 

عن راأى احلكومة الأردنية، ولي�ص راأي الإخوان امل�صلمني، الذين �صجروا جميعاً 

اأع�صاء  اأنَّ جميع  ال�صيا�صي للحركة كما  املكتب  اأع�صاء   من موقف احلكومة جتاه 

املكتب ال�صيا�صي، عدا اأبو مرزوق والعلمي مواطنون اأردنيون، ولهم احلق الطبيعي 

يف الرجوع اإىل بلدهم، ول ي�صتطيع اأحد اأْن ينعهم من العودة، بل اإنَّ عدم عودتهم 

قانونية، متعلقة باجلن�صية، والإقامة، وحقوقهم  الأردن يرتتب عليها م�صائل  اإىل 

الطبيعية كمواطنني، وبالتايل قررنا الذهاب اإىل الأردن.

�صورية،  اإىل  طهران  من  العلمي  عماد  الأخ  �صافر  اإعالمياً،  اخلب  انت�صار  ومع 

اأبو مرزوق، فرحب ال�صوريون به. ومع تزامن قبول  للنظر يف اإمكانية ا�صت�صافة 

ال�صوريني، وا�صتداد تداول الق�صية على الإعالم، اأبدى الإيرانيون موقفاً �صلبياً من 

ا�صتمرار وجودنا على اأرا�صيهم، فاأخذوا ُيلّمحون لنا باأنَّ مدة الزيارة انتهت، واأنَّ 
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تقت�صي  واأنَّ احلكمة  اغتيال،  ُيقدمون على عمليات  قد  “املنافقني”  من و�صفوهم 

 الإ�رشاع يف مغادرة البالد، فت�صاورنا، وقررنا اأْن نذهب اإىل الأردن، وجعلنا ذلك طّي 

املفاجاأة. 

فقد  مولوي،  في�صل  ال�صيخ  راأي  اآنذاك  نف�صها  عن  ت  عبَّ التي  الآراء  ومن 

فقدم  الإر�صاد،  مكتب  يف  املتقدم  موقعه  عن  بعيداً  �صخ�صي،  ب�صكٍل  ا�صت�رشته 

راأي  اأي�صاً  وظهر  اخلا�صة،  على  العامة  امل�صلحة  ُتغلّب  كانت  التي  ن�صيحته 

بدا  الذي  الأردن،  يف  امل�صلمني  الإخوان  مراقب  ذنيبات،  املجيد  عبد  الأ�صتاذ 

احلكومة  ت�صدد  راأى  عندما  الراأي  هذا  عن  عدل  اأنه  غري  عودتنا،  اإىل  متحم�صاً 

ال�صيا�صي،  املكتب  اأع�صاء  �صد  وق�صايا  ُتهماً  اأعدت  واأّنها  املو�صوع،  يف  وحدتها 

الوليد  اأبو  الأخ  وا�صت�صار  اخلارج،  يف  ال�صيا�صي  املكتب  اأع�صاء  يبقى  اأن  فف�صل 

عدداً من امل�صوؤولني يف الدول العربية.

اإىل  العودة  قررنا  املتعددة،  وتداعياتها  الق�صية  وتداول  الآراء،  يف  النظر  بعد 

ُمنعُت  هناك،  كنا  �صاعات  غ�صون  ويف  عّمان،  مطار  اإىل  التذاكر  حجزنا  الأردن، 

اإىل  ثم  الإمارات،  اإىل  ترحيلي  ومت  الأردنية،  الأرا�صي  اإىل  الدخول  من  لوحدي 

�صورية، اأما الإخوة الآخرون، فقد مت اعتقالهم يف املطار، وبعدها مت احتجازهم يف 

ال�صجون الأردنية، فجميعهم يحمل اجلن�صية الأردنية، ول جمال لطردهم خارج 

البالد. 

اأما  خاطر،  و�صامي  م�صعل،  وخالد  غو�صة،  اإبراهيم  الأخوة  ال�صجن  اإىل  ُنقل 

الأخ حممد نزال فقد اختفى ب�صكلٍ كامل، ومت اعتقال الأخ عزت الر�صق يف مدينة 

الزرقاء، بحثوا عن نزال يف كل مكان اإل اأنه ا�صتطاع اأن يختفي دون اأن ي�صلوا اإليه، 

كما اعتقلوا بع�ص العاملني يف مكاتب احلركة وبع�ص املرافقني. 

على  والفرتاءات  التهم  وتزايدت  الأيام،  من  عدداً  العتقال  ا�صتمر  اأن  وبعد 

حما�ص، ا�صتوجب عليها اأن جتتمع ملتابعة املو�صوع ومعاجلته، جاء بع�ص الإخوة 

املو�صوع  مناق�صة  وبعد  وطارئ،  عاجل  ب�صكٍل  اجتمعنا  �صورية،  اإىل  امل�صوؤولني 

بحاجة  ل�صنا  لأننا  ا�صتيعابية،  بطريقة  املعركة  نقود  اأن  قررنا  عدة،  اجتاهات  من 

الكبرية  العتقالت  رافق  بالتاأكيد  الفل�صطيني،  لل�صعب  جديدة  حروب  اإ�صافة  اإىل 
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احتجاجات كبرية داخل ال�صارع الأردين والفل�صطيني، وكان هناك ردود وا�صحة 

الأ�صلحة  كالعثور على جمموعة كبرية من  األ�صقت باحلركة،  التي  الأكاذيب  على 

تعود حلما�ص، ور�صد عالقة حما�ص غري املرغوب فيها مع الع�صائر وال�صخ�صيات 

الأردنية.

مكث الإخوة املعتقلون يف ال�صجون الأردنية ثالثة �صهور تقريباً، وبعدها تبلور 

اتفاق بني الأردن وقطر برتحيلهم اإىل قطر باإ�رشاف اأو طلب اأمريكي، حيُث ُرحَل 

اجلميع مبن فيهم املرافقون، وا�صتقروا هناك فرتة زمنية معينة، وبعد عام اأو يزيد 

انتقلوا اإىل �صورية.

�صدر قرار الإبعاد بعد وفاة امللك ح�صني ب�صتة اأ�صهر تقريباً، ولو كان موجوداً 

ما اتخذ هذا القرار، بالإ�صافة اإىل اأنَّ البطيخى مل يعد موقعه يف القرار الأردين بحجم 

16
موقعه ال�صابق بعد وفاة امللك.

�صابعًا: خيار امل�صطر:

 “يف قلب كل �صتاء ربيع يختلج، ووراء نقاب كل ليل فجر يبت�صم”
                       )جبان خليل جبان(

عن  اأخرى  مرة  مرزوق  اأبو  الأردنية  ال�صلطات  اأبعدت  �صنتني،  من  اأقل  بعد 

 1999 �صنة  بداأت  الن�صايل،  تاريخه  يف  جديدة  حمطة  �صورية  فكانت  اأرا�صيها، 

مرزوق  اأبو  خيار  دم�صق  تكن  مل  بالتاأكيد   .2011 �صنة  حتى  �صعلتها  وبقيت 

لختار  خمرياً  كان  ولو  اأرا�صيها،  فوق  الطويلة  ال�صنوات  ليُم�صي  الطبيعي 

جنباتها،  بني  التاريخ  عبق  ليتنف�ص  القد�ص  اأو  ب�صالم،  فيها  ليعي�ص  “يبنا”  قريته 

بدا وا�صحاً  اإىل قلبه بعد فل�صطني اجلميلة، وهذا ما  الأقرب  اأنَّ �صورية كانت  غري 

وتاريخها  �صورية  عن  يتحدث  حني  املتدفقة  وم�صاعره  مرزوق  اأبو  ل�صان   على 

العريق... 

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: 

الثقافات  فيها  وتختلط  احل�صارات،  عليها  تتعاقب  و�صورية  التاريخ  عب 

الفتح  وعند  وغريها،  والفينيقية  والآ�صورية  والفار�صية  والرومانية  الإغريقية 

اأهل  بينما  اليمن،  اأهل  من  غالبها  يف  ل�صورية  العربية  الهجرات  جاءت  الإ�صالمي 

من  مئات  ال�صام  بالد  و�صكن  الرافدين،  بالد  العراق  اإىل  هجرتهم  ذهبت  جند 

�صحابة ر�صول اهلل، وحينما جاء العهد الأموي كان العن�رش العربي طاغياً يف كل 

ربوع �صورية، وهو عن�رش م�صياف كرمي �صجاع.

بالغربة؛ لأنه جمتمع  ال�صام عموماً ل ي�صعر  اأو  اإىل �صورية  القادم  اأ�صبح  لذا 

يف الأ�صل ُبني عب هجرات متتالية من اليمن واجلزيرة العربية، ومن جاء مدداً 

لأبي عبيدة من جيو�ص العراق وخمتلف اأنحاء العامل الإ�صالمي، كما اأنَّ الفتوحات 

ا�صتكملت يف عهد الدولة الأموية، وبذلك ا�صتوعب ال�صعب ال�صوري كل من جاءه 

القدمي،  لوطنه  العودة  ورف�ص  معهم،  املهاجر  فاندمج  بالغربة،  ُي�صعره  اأن  دون 

واتخذ ال�صام موطناً.

اإّن الهجرات مل تقت�رش على ما مت ذكره من مناذج، بل �صهد التاريخ هجرات 

واجلزائر  املغرب  من  وهجرات  والأرمن،  وال�صي�صان  وال�رشك�ص  الألبان  من 

اإبان  والعراقيني   ،1948 �صنة  الكبى  النكبة  اإبان  والفل�صطينيني   وليبيا، 

وهجرة   ،2006 الإ�رشائيلي  الجتياح  اأثناء  يف  اللبنانيني  وهجرة   ،1991 حرب 

وال�صعودية  واليمن  البحرين  من  �صورية  ا�صتوطنت  التي  العربية  املعار�صة 

واريترييا، فحب �صورية مالأ اأفئدة من �صكنها وعا�ص بني اأهلها، لذا بعد ا�صتقالل 

اجلزائر رف�ص اجلزائريون اأ�صحاب واأبناء عبد القادر اجلزائري مغادرة �صورية 

اإىل اجلزائر، وللحق اأقول فاإن �صيا�صات الدولة القومية يف الع�رش احلديث �صاعدت 

على ذلك، حيث ي�صتطيع اأي عربي اأن يدخل �صورية، وي�صكن فيها ويتمتع بحق 

التعليم والعالج كاأي مواطن �صوري، �صورية اأر�صاً و�صعباً حا�رشاً وما�صياً لها 

 
17

اأيادي بي�صاء، وكرم ل نظري له على املنطقة كلها والعامل القدمي بكامله.

مرا�صلة للكاتب، غزة، مع الدكتور مو�صى اأبو مرزوق، الدوحة، ت�رشين الأول/ اأكتوبر 2018.  
17
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حما�س تقرر العمل يف �شورية:

الرئي�صة  الأ�صباب  اأحد  مرزوق  اأبو  لدى  الوا�صحة  التاريخية  ال�صورة  مثلت 

 خلف قراره بالعمل احلركي يف �صورية، فحما�ص مل تبداأ العمل هناك ب�صبب ا�صتقرار 

بقرار  التنظيمي،  العمل  بداية   1991 �صنة  �صهدت  بل  اأرا�صيها،  على  مرزوق  اأبو 

مبا�رش من رئي�ص مكتبها ال�صيا�صي اآنذاك د. مو�صى اأبو مرزوق. 

يقول د. م�صطفى اللداوي مدير مكتب اأبو مرزوق الأ�صبق: 

متيز اأبو مرزوق بقرارته احلا�صمة وال�رشيعة، والقوية واحلكيمة، التي ل تخلو 

من املغامرة، ول تغيب عنها روح التحدي، ولعل طبيعته العملية �صاعدته يف حتقيق 

النجاحات املتوالية، ومراكمة الإجنازات الكبرية، وبناء املوؤ�ص�صات ال�صخمة، التي 

تدين يف كثرٍي منها بالوفاء والتقدير له، وهو ما ُعرَف به اأبو مرزوق ومتيز، فكانت 

ل تبيت قراراته، ول تتاأخر م�صاريعه، ول يرتدد يف اأحكامه، ول ين�صغل عن مهامه، 

اأياً كانت الظروف والتحديات، ولعله يف قراراته يرى النهايات وي�صت�رشف املاآلت، 

ويرى ما ل يرى غريه، ولهذا يقرر وهو مطمئن، ويوافق وهو واثق، لأنه يعرف 

النتائج وي�صتب�رشها، ويدرك اخلواتيم وي�صتيقنها.

من اأبرز قرارات اأبو مرزوق ال�صائبة واحلكيمة، واجلريئة والقوية، كان قراره 

�صورية  يف   
ٍ
وجود اأي  حلما�ص  يكن  فلم  العمل،  �صاحات  من  �صاحًة  دم�صق  اعتماد 

قبل �صنة 1991، وهي ال�صنة التي اأبعدتني فيها �صلطات الحتالل الإ�رشائيلي من 

�صجن غزة املركزي برفقة الأخوة عماد العلمي وم�صطفى القانوع وف�صل الزهار. 

وبدا �صعباً على قيادة احلركة النا�صئة اأن ُتفكر بالعمل يف �صورية، اأو يقبل بع�ص 

ال�صابطة لالأو�صاع فيها بعد  الأمنية  ال�صيا�صة  اأع�صائها بالإقامة فيها، خوفاً من 

ال�صهرية، واأو�صاع حركة الإخوان امل�صلمني، فحما�ص وفق ميثاقها  اأحداث حماة 

يف  امل�صلمني  الإخوان  حلركة  الع�صكري  الذراع  باأنها  نف�صها  تعرف  التاأ�صي�صي 

فل�صطني.

يفكر  اأن  كوادرها  اأو  حما�ص  حركة  قيادة  من   
ٍ
اأحد على  ال�صعب  من  كان  لهذا 

لأول  دم�صق  ال�صورية  العا�صمة  دخلت  وقد  لكنني  �صورية،  يف  الإقامة  اأو  بالعمل 
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 فيها، 
ٍ
مرة قادماً من اخلرطوم يف �صهر حزيران/ يونيو �صنة 1991، راأيت بعد جولة

وزياراتٍ عديدة قمت بها ملكاتب التنظيمات الفل�صطينية وقادتها، ويف املقدمة منهم 

ال�صهيد د. فتحي ال�صقاقي، الأمني العام حلركة اجلهاد الإ�صالمي، الذي �صجعني 

على الإقامة يف �صورية والعمل فيها، وب�رشين باأنها �صاحة واعدة واأر�ٌص خ�صبة 

للعمل الوطني الفل�صطيني والقومي العربي.

رغب  حيث  اأمريكا،  يف  مرزوق  اأبو  مكتب  مع  اأتوا�صل  كنت  الفرتة  هذه  خالل 

اأن األتحق به هناك، وقد كنت حينها اأ�صغر املبعدين �صناً، وطلب مني اأن اأر�صل له 

البقاء يف �صورية، وعر�صت  له رغبتي يف  اأبديت  اأنني  اإل  الر�صمية،  اأوراقي  بع�ص 

اأنه مل يقرر يف الأمر، ورمبا مل تكن فكرة التو�صع يف  اإل  اإمكانية العمل فيها،  عليه 

عمل حركة حما�ص قائمة يف تلك املرحلة.

بي  اللقاء  دروي�ص  وحممد  م�صعل  خالد  الأخوين  احلركة  كلفت  عندما  لكن 

اإىل  انتقاله  قبل  اخلرطوم  يف  بقي  الذي  العلمي  عدا  دم�صق،  يف  املبعدين  وبالأخوة 

طهران، طرحت عليهما فكرة العمل يف �صورية، واإمكانية فتح مكتٍب فيها، و�رشحت 

مدريد  موؤمتر  انعقاد  قبل  ذلك  وكان  الفل�صطيني،  التنظيمي  الوجود  اآفاق  لهما 

لل�صالم Madrid Conference يف 1991/10/31، وقبل انعقاد موؤمتر طهران الذي 

عقد بالتاريخ نف�صه، وفيه ت�صكل اإطار الف�صائل الفل�صطينية الع�رش.

ماأمونة،  غري  مغامرة  هذه  اأن  وظنا  الأمر،  ا�صتعظما  الكريني  الأخوين  اأن  اإل 

وفكرة غري مدرو�صة، واأنه ل ينبغي ال�صتعجال بها، اأو املوافقة عليها قبل ن�صوج 

الفكرة وو�صوح الروؤية، وبالرغم من اإحلاحي عليهما اإل اأنهما مل يجيزا يل النطالق 

بالعمل يف �صورية، ووعداين بالرد علي يف اأقرب وقٍت ممكٍن.

بي  يت�صل  اأن  قبل  احلركة  قيادة  يف  الإخوة  مع  امل�صاورات  من  العديد   اأجريت 

يف  العمل  على  مبوافقته  فيها  يخبين  الأمريكية،  لويزيانا  ولية  من  مرزوق  اأبو 

ٍ للحركة يف  �صورية، واملبا�رشة يف درا�صة الأو�صاع فيها، ودرا�صة اآفاق فتح مكتب

دم�صق. 
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 وعلمُت فيما بعد اأن قرار اأبو مرزوق قد جاء اإيجابياً وحا�صماً بعد ت�صاوٍر مع 

اأعطى  د. فتحي ال�صقاقي، الأمني العام حلركة اجلهاد الإ�صالمي رحمه اهلل، حيث 

موافقته على العمل يف ظّل معار�صة �صديدة له يف اأو�صاط املكتب ال�صيا�صي، و�صكوك 

كثرية اأبداها امل�صوؤولون، خ�صو�صاً املقيمون يف العا�صمة الأردنية عّمان.

)انتهى كالم اللداوي(

اإل اأن �صكوك الكثريين وخماوفهم تبددت كما ُيوؤكد اللداوي بعد م�صاركة وفد 

الع�رش،  الفل�صطينية  القوى  اأ�ص�ص لإطار  الذي  من قيادة احلركة يف موؤمتر طهران 

والتي كان من بينها حركة حما�ص.

وعن اأوىل اخلطوات العملية التي قام بها اأبو مرزوق ليفتح اأبواب العمل داخل 

ال�صاحة ال�صورية، يقول اأبو مرزوق: 

من  العديد  وهناك  �صورية،  يف  تواجد  لها  يكن  مل  الثمانينيات  حتى  حما�ص 

العربي  البعث  وحزب  ال�صاعقة،  مثل:  �صورية  خميمات  يف  التاريخية  املنظمات 

ال�صرتاكي، واجلبهة ال�صعبية، وفتح، والقيادة العامة، والديوقراطية، والثوري، 

وجبهة التحرير العربية، وجبهة التحرير الفل�صطينية، وجبهة الن�صال ال�صعبي، 

كلهم يعملون يف ال�صاحة ال�صورية، ل �صيّما يف املخيمات الفل�صطينية.

النتفا�صة  فبعد  الدولة،  وهي  الرئي�صية  البوابة  من  �صورية  يف  للعمل  بّد  ل 

وبداية  املحتلة،  الأر�ص  يف  فاعل  فل�صطيني  ف�صيل  كاأهم  حما�ص  وبروز  الأوىل، 

والتقينا  �صورية،  زيارة  طلبنا  ل�صنوات،  كاملة  ب�رشية  عملت  التي  قيادته   بروز 

العربي  البعث  حلزب  القومية  للقيادة  امل�صاعد  العام  الأمني  الأحمر،  اهلل  بعبد 

والأمني  القطرية  القيادة  ع�صو  القا�صي،  ع�صام  مع  الثاين  واللقاء  ال�صرتاكي، 

العام ملنظمة ال�صاعقة، وتالها لقاءات مع القيادة العامة. 

يف  جبيل  اأحمد  جهاد  اأبو  الأخ  لعبه  الذي  الإيجابي  الدور  مرزوق  اأبو  ويوؤكد 

اإقناع القيادة ال�صورية بفتح اأبوابها للحركة:

وهكذا دخلنا �صورية على اأ�صا�ص اأن غطاء وجودنا تابع للقيادة العامة، وحملنا 

اللداوي يف دم�صق، ومّت  للحركة برئا�صة الأخ م�صطفى  بطاقاتها، واأن�صاأنا مكتباً 
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العمل  عن  امل�صوؤولة  ال�صورية  اجلهة  وهي  فل�صطني،  فرع  مع  العالقة  تر�صيم 

الفل�صطيني يف �صورية. 

�صواء  �صورية،  خميمات  مع  التعامل  يف  متدرجة  عالقاتنا  بداأت  هنا،  من 

الدولة  مع  العالقة  عمق  ومما  املركزية،  والأن�صطة  املحا�رشات  اأم  بالزيارات 

ال�صورية خروج املبعدين ور�صالة الأ�صتاذ اأبي اأ�صامة ]عبد الفتاح دخان[ للرئي�ص 

حافظ الأ�صد، الذي عني وزير الإعالم حممد �صليمان ر�صمياً للتعامل ال�صيا�صي مع 

اللقاءات  ال�صيا�صي والإعالمي والف�صائلي، وتركزت  احلركة، وبداأت يف الظهور 

مع الف�صائل الفل�صطينية على اأ�صا�ص �صيغ حتالفية منذ البداية، وبداأت املخيمات 

يف �صورية متيل للحركة وتاأييدها واحت�صان اأن�صطتها وفعالياتها، واأ�صبح هناك 

18
مئات العاملني يف �صفوفها.

الزيارة االأوىل لدم�شق:

اأمام حما�ص ورموزها، وقبل  اأبوابها  ال�صورية دم�صق  العا�صمة  تفتح  اأن  قبل 

زيارتها  ال�صيا�صي  املكتب  اأع�صاء  مع  مرزوق  اأبو  قرر  اأبنائها،  مق�صد  تكون  اأن 

نهاية �صنة 1991، فن�صق اللداوي لزيارتهم، اإل اأن اأبو مرزوق �صبقهم بو�صولها، 

ب�صخ�صه وانتمائه  فدخل مطارها بوثيقة �صفٍر م�رشية، ومل يكن حينها معروفاً 

لدى اجلهات الأمنية ال�صورية، فاأخبه �صباط الأمن العام ال�صوري اأنه ل ي�صتطيع 

ال�صورية  الأمنية  اجلهات  عن  ت�صدر  م�صبقة،  برقيٍة  دون  الوثيقة  بهذه  دخولها 

املخت�صة. 

يقول اللداوي: 

الدائمة  الإقامة  وثيقة  لهم  واأبرز  امل�رشية،  �صفره  وثيقة  مرزوق  اأبو  �صحب 

على  احل�صول  دون  بها  اأي�صاً  الدخول  ي�صتطيع  ل  باأنه  فاأجابوه  اأمريكا،  يف 

الوثيقتني  طوى  اأن  اإل  منه  كان  فما  �صورية،  �صفارٍة  عن  �صادرة  ر�صمية  تاأ�صرية 

اإل  ا�صتخدامه،  اإىل  يكون م�صطراً  لن  اأنه  قدمٍي ظّن  �صفٍر ينٍي  جواز  واأخرج  معاً، 

تاأ�صرية،  دون  �صورية  اإىل  الدخول  خولته  التي  الوحيدة  الوثيقة  اأنها  وجد  اأنه 

مرا�صلة للكاتب مع الدكتور مو�صى اأبو مرزوق، ت�رشين الأول/ اأكتوبر 2018.  
18
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دون  �صورية  اإىل  بالدخول  العرب  املواطنني  جلميع  ي�صمح  ال�صوري  النظام   كون 

تاأ�صرية م�صبقة.

هذه اأول مرة يدخل فيها اأبو مرزوق العا�صمة ال�صورية دم�صق يف ظّل موقعه 

الأول يف حما�ص، ولكنه دخلها وكاأنه يعرفها، وانتظرته يف �صالة الو�صول فراأيته 

با�ّص  راأيته  ق�صة،  دم�صق  يف  ذلك  بعد  لها  كان  �صوداء،  قبعًة  معتمراً  اإليها  يخرج 

الوجه، ن�صط احلركة، يجر بيده حقيبًة وكاأنه قد اعتاد ال�صفر بها.

�صافحته وقلت له حمداً هلل على ال�صالمة، وانتقلنا ب�صيارة اأجرة قدية �صفراء 

اللون، من �صيارات دم�صق ال�صهرية، وو�صلت واإياه اإىل خميم الريموك حيث بيتي 

الذي كان اأي�صاً مقر عمل حما�ص يف دم�صق.

الأ�صود  الطرف اجلنوبي ملخيم الريموك مبحاذاة حي احلجر  و�صلنا بيتي يف 

بدم�صق، حيث توقعت اأن يطلب مني اأبو عمر اأن يرتاح من عناء رحلته الطويلة، اإل 

اأنه قال يل اأنه ل ي�صعر بتعٍب اأو رغبٍة يف النعا�ص جراء رحلته، فقد اعتاد اأن ينام يف 

اأثناء ال�صفر، فما اإن يجل�ص يف مقعده املخ�ص�ص له حتى يغط يف نوٍم عميٍق، م�صتغالً 

كل حلظٍة يكون فيها قادراً على النوم اأو ال�صرتخاء، هذا ما اأدركته بعد ذلك خالل 

مرافقتي له، وتنقلي معه، حيث اأنه كان ينام يف ال�صيارة دقائق معدودة ما اإن يدخل 

فيها، ول ي�صتيقظ اإل عند و�صوله اإىل املكان الذي يق�صده. 

ويف املقابل وجدته يق�صي ال�صاعات الطوال ي�صهر ليالً وين�صط نهاراً، يف الليل 

معه  العاملني  خمتلف  يتابع  النهار  ويف  التوقيت،  لختالف  اأمريكا  يف  العمل  يتابع 

يف الدول العربية واأوروبا، اإىل الدرجة التي اأت�صاءل فيها متى ينام وكم ينام، اإذ ما 

اإن دخل الغرفة التي ا�صت�صفته فيها، والتي مل يكن فيها �صوى فر�صاٍت وح�صرٍي 

بال�صتيكي، وقد ظننت اأنه �صينام، فاإذا به يخرج اأوراقه ومفكرة هاتفه، وبداأ يعد 

معي برنامج الزيارة، وي�رشح يل ما مل اأكن اأدركه يومها الآفاق التي من املمكن اأن 

تكون للحركة يف دم�صق.
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لقاء عبد اهلل االأحمر:

العربي  البعث  حلزب  امل�صاعد  العام  الأمني  الأحمر،  اهلل  عبد  لقاء  اإىل  ذهبنا 

ما  اإذ  احلزب،  قيادة  مدخل  عن  بعيداً  وقفت  �صفراء،  اأجرة  ب�صيارة  ال�صرتاكي، 

كانت تقوى �صيارٌة مدنيٌة على القرتاب اأو الوقوف بالقرب من املوؤ�ص�صات الأمنية 

والر�صمية للدولة دون علٍم اأو تن�صيٍق م�صبق.

كنا خم�صة اأ�صخا�ص فقلت لأبو مرزوق، نذهب يف �صيارتني لظني اأنه لن يقبل اأن 

يكون حم�صوراً واإخوانه يف �صيارٍة واحدة، فتفاجاأت باإ�رشاره اأن نذهب جميعاً يف 

�صيارٍة واحدة ولو كنا فيها م�صغوطني، و�صعرت ب�صعادٍة غامرٍة ملظاهر التوا�صع 

والب�صاطة التي راأيتها منه.

ال�صيد  معنا  وكان  الأحمر،  اهلل  عبد  وال�صيد  مرزوق  اأبو  بني  طويل  حديٌث  دار 

املدة  من  اأكرث  اللقاء  وا�صتغرق  ال�صاعقة،  ملنظمة  العام  الأمني  القا�صي،  ع�صام 

املقررة، ويف طريقنا اإىل البيت قال يل اأبو مرزوق اإنه ن�صي قبعته يف مكتب الأحمر، 

فقلُت له �صعب علي اأن اأعود فاأطلبها، ف�صكت على م�ص�ص.

فرحاً  بدا  القبعة،  بوجود  ليخبين  بي  ات�صل  الذي  القا�صي  ع�صام  لكن 

اإلينا قبعة  اأن يعيد  اأنه يريد  اأمر عنده يف مكتبه، فظننت  اأن   �صعيداً حني طلب مني 

د. مو�صى، ولكنه كان حري�صاً اأن يخبين باأن عبد اهلل الأحمر تفاجاأ مب�صتوى الوعي 

القومي والعربي بالإ�صافة اإىل الفهم الإ�صالمي لدى اأبو مرزوق، واأنه كان �صـعيداً 

 مبنطقه وفكره، و�صعر باطمئناٍن على الق�صية الفل�صطينية يف وجود رجاٍل اأمثاله، 

وا�صتب�رش خرياً مب�صتقبل حركة حما�ص.

واأكد القا�صي اأن ال�صيد عبد اهلل الأحمر نقل فحوى اللقاء وانطباعه عن الزيارة 

ا�صتقبال  خدام  احلليم  عبد  نائبه  من  طلب  الذي  الأ�صد،  حافظ  للرئي�ص   واحلوار 

التقى  حيث  التايل،  اليوم  يف  فعالً  كان  ما  وهذا  له،  املرافق  والوفد  مرزوق   اأبو 

ِ حر�ص الرئي�ص  اأبو مرزوق بنائب الرئي�ص ال�صوري عبد احلليم خدام، ومل يخف

الأ�صد على جناح زيارة وفد حما�ص اإىل دم�صق، ومل�صت اآثار رعاية الرئي�ص الأ�صد، 

حيث وجدت الكثري من الت�صهيالت الر�صمية لعملي اجلديد ممثالً حلركة حما�ص يف 

دم�صق.
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وذكراين  اإل  وخدام  الأحمر  بالرجلني  التقيت  ما  اأنه  �صنوات  مدى  على   واأذكر 

على  ويحر�صان  له،  �صالمهم  تو�صيل  مني  يطلبان  كانا  ودائماً  مرزوق،  باأبو 

الدينية  والأحزاب  الأطر  كثرياً  براأيهما  جتاوز  اأنه  حيث  ووعيه،  بفكره  الإ�صادة 

اإىل رحابة الف�صاء القومي العربي، وبعد ذلك تكررت زيارات اأبو عمر اإىل دم�صق، 

ولقاوؤه بالرجلني وغريهما.

)انتهى كالم اللداوي(

دم�شق.. اآفاٌق رحبٌة وم�شتقبٌل واعٌد:

اللداوي  ي�صمع  ومل  وا�صنطن،  اإىل  دم�صق  زيارة  انتهاء  بعد  مرزوق  اأبو  عاد 

كثرياً  يعلق  ومل  �صورية،  يف  املتوقعة  اآماله  ول  الزيارة،  عن  احلقيقية  انطباعاته 

على زيارته ولقاءاته بقادة الف�صائل الفل�صطينية، ولكن ما اإن و�صل اأمريكا حتى 

توا�صل مع اللداوي اأخوة من الأردن لت�صليمه حا�صوب وطابعة بتو�صية خا�صة 

من اأبو مرزوق. 

يقول اللداوي:

يف  لي�صاعدين  بو�صناق  يا�رش  د.  وا�صنطن  من  مرزوق  اأبو  اأر�صل  اأياٍم  بعد 

خالل  ويف  املطلوبة،  العمل  خطة  معه  ولي�صع  دم�صق،  يف  الإداري  العمل  تنظيم 

اأكرث من مكاٍن، كل واحد  اأ�صخا�ص عديدون من  مدٍة ق�صريٍة بعد الزيارة و�صل 

منهم خمت�ص يف جمال معني، ويعمل يف �صاأٍن خمتلف، وقد كلفوا تقدمي امل�صاعدة يل 

للنهو�ص بالعمل يف �صورية.

اأبو مرزوق يعرف ماذا يريد، ويعلم اإىل اأين �صيم�صي يف �صورية،  اأدركُت اأن 

وما التوقعات التي ينتظرها م�صتقبالً، والآمال التي يرجوها من وجود حما�ص يف 

�صورية، وراأيُت اأنه يهتم باملو�صوع بنف�صه، وير�صل اخلباء واملخت�صني ليطمئن 

على اأنه �صيكون يف �صورية للحركة بعد فرتٍة مكتٌب واعٌد، وهذا ما كان.
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اأبو مرزوق يف دم�شق:

النتفا�صة  ا�صتعلت  حتى  �صورية  يف  مرزوق  اأبو  ا�صتقرار  على  عام  ي�ِص  مل 

الفل�صطينية الثانية اأواخر �صنة 2000، وبداأت الف�صائل الفل�صطينية تلقن الحتالل 

امل�صهد  على  ال�صت�صهادية  العمليات  و�صغط  املتتاليات،  ال�رشبات  ال�صهيوين 

مراحله  اأ�صعف  يف  الداخلي  الإ�رشائيلي  الأمن  واأ�صبح  وا�صح،  ب�صكل  املقاوم 

ووقودها  النتفا�صة  فواعل  كاأحد  حما�ص  برزت  وهنا  الإطالق،  على  واأ�صوئها 

امل�صتمر. 

يقول اأبو مرزوق: 

عقب اندلع النتفا�صة الثانية �صنة 2000 �صهدت الأرا�صي الفل�صطينية املحتلة 

وفتح عملية،   36 حما�ص  نفذت  حيث  ال�صت�صهادية،  العمليات  من  كبرياً   عدداً 

ال�رشاع  تاريخ  يف  مرة  ولأول  تقريباً،  عمليات   8 الإ�صالمي  واجلهاد  عملية،   16
ي�صقط قتلى من اجلانب ال�صهيوين اأكرث من اجلانب الفل�صطيني.

�صحيح اأن القتل لي�ص هدفاً اأو معياراً لتحديد طبيعة ال�رشاع اأو لتحقيق �صورة 

النت�صار الذي ي�صعى اإليها الفل�صطينيون، لكن الذي دفعهم لذلك هو حجم القهر، 

واأ�صاليب الظلم التي ُيار�صها الحتالل بحق الأطفال وال�صباب وال�صيوخ.

اإليه وهو  املوت، ويذهب  اأن يتحزم بحزام  اإىل  ال�صابة  اأو  ال�صاب  الذي دفع  من 

مبت�صم؟ من الذي عكر �صفو حياتهم بالعتقالت، والقتل، والت�رشيد، ومنعهم من 

اأب�صط احلقوق الإن�صانية؟ من الذي ي�صعى بالو�صائل كافة من اأجل اإ�صقاط ال�صباب 

الفل�صطيني يف وحل الرذيلة؟ بال �صك الحتالل هو امل�صوؤول الوحيد عن ذلك. 

ال�صعب  اإجراماً وت�صدداً على  انعك�ص  العمليات ال�صت�صهادية كّماً ونوعاً  حجم 

عن  الإ�رشائيلي  تراجع  اأن  فكان  امل�صلح،  العمل  اإيقاف  اأجل  من  الوطنية  وقياداته 

على  جنوده  واأقدم  العن�رشي،  الف�صل  جدار  بناء  يف  وبداأ  اأو�صلو،  اتفاقية  تاأييد 

اقتحام ال�صفة الغربية، وفر�ص معركة كبرية عند بوابات امل�صجد الأق�صى املبارك، 

وللحقيقة كان للف�صائل املقاومة، ولل�رشطة الفل�صطينية اآنذاك دور بارز يف الت�صدي 

لقتحامات الحتالل املتكررة.
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كيفية  حول  فتح  مع  حوارات   2002 �صنة  �صهدت  الأحداث  هذه  خ�صم  ويف 

واآليات  ال�صت�صهادية،  العمليات  اإيقاف  و�صبل  التحرير،  ملنظمة  حما�ص  ان�صمام 

تطوير العالقات الثنائية بني احلركتني، وقد �صاركُت وفد احلركة يف جميع اللقاءات 

احلوارية تقريباً، وكان زكريا الأغا، واأبو عالء اأحمد قريع اأبرز ممثلي حركة فتح، 

وقد رعا هذه املفاو�صات اللواء امل�رشي عمر �صليمان رحمه اهلل ولالأمانة التاريخية 

كان �صليمان حري�صاً على الوحدة الفل�صطينية، و�صاعياً نحو الإجراءات التي تقي 

بعافية، ومل  تبقى حما�ص  اأن  على  جاهداً  املواجهة، وكان يعمل  فتح وحما�ص من 

يرغب اأن تن�صم حما�ص اإىل منظمة التحرير؛ حتى تتطابق �صيا�صاتهما مع �صيا�صات 

املنظمة التي اأبرمت اتفاقيات عدة مع الحتالل.

املنظمة”، ويف ظّل  ا�صرتاتيجيتكم تدخلوا  ُتغريوا  “عندما  دائماً  يرد  ولهذا كان 

املقاومة  بني  ال�صرتاتيجي  التكامل  بعني  امل�صتقبل  اإىل  ينظر  كان  املتباينة  البامج 

ال�صت�صهادية،  العمليات  اإيقاف  اإىل  يهدف  نف�صه  الوقت  يف  كان  لذلك  والتفاو�ص، 

اأو�صلو  اتفاقية  يرف�ص  العارم  ال�صعبي  املزاج  ولأن  اأو�صلو،  اتفاقية  وتعزيز 

ومفرزاتها، واندفاع ال�صباب نحو اأي ف�صيل ملقاومة الحتالل من خالله، ووجود 

�صبه اإجماع يف قيادة احلركة على تكتيك العمليات ال�صت�صهادية، كان من ال�صعب 

ال�صتجابة لوقفها؛ وعليه مل تنجح حوارات فتح وحما�ص يف ذلك الوقت. 

جميع  اأدعم  واإمنا  املدنيني،  ت�صتهدف  التي  ال�صت�صهادية  العمليات  مع  ل�صُت 

ا�صتهداف  لأن  وامل�صتوطنني،  الع�صكريني  ت�صتهدف  التي  املقاومة  اأ�صكال 

الفرتاءات  عن  ف�صالً  القانونية،  للم�صاألة  وُيعر�صها  املقاومة،  ُي�صعف  املدنيني 

19
الإ�رشائيلية.

)انتهى كالم د. اأبو مرزوق(

مقابلة للكاتب مع الدكتور مو�صى اأبو مرزوق، القاهرة، ت�رشين الثاين/ نوفمب 2018.  
19
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تاأ�شي�س الف�شائل الع�رشة: 

تتعلق  اأفكاراً  حما�ص  قدمت   1993 اأو�صلو  واتفاقية   1991 مدريد  موؤمتر  بعد 

التي  الهزلية  التفاقيات  وجه  يف  واحدة  كتلة  للوقوف  وطنية؛  جبهة  بتكوين 

الكاملة، وعلى  الفل�صطيني وحقوقه  ال�صعب  التحرير على ح�صاب  اأبرمتها منظمة 

الأ�صا�ص �صاركت ع�رش ف�صائل فل�صطينية يف موؤمتر طهران، وبلورت موقفاً  هذا 

الإ�صالمي،  واجلهاد  )حما�ص،  الع�رشة  الف�صائل  و�صكلت  فتح،  ملواقف  مناه�صاً 

العامة، واحلزب  القيادة  ال�صعبية -  لتحرير فل�صطني، واجلبهة  ال�صعبية  واجلبهة 

ال�صاعقة،  ومنظمة  الفل�صطينية،  التحرير  وجبهة  الثوري،  الفل�صطيني  ال�صيوعي 

الفل�صطيني،  ال�صعبي  الن�صال  وجبهة  فل�صطني،  لتحرير  الديوقراطية  واجلبهة 

وحركة فتح النتفا�صة(. 

من  والديوقراطية  ال�صعبية  اجلبهة  ان�صحبت  بالطويل،  لي�ص  وقت  وبعد 

التجمع الوطني؛ حتا�صياً من تغول حركة فتح على حقوقهما يف املوازنات املالية، 

وان�صما  قبل،  من  اخلطوة  تلك  على  اأقدما  واأنهما  �صيّما  ل  الوطنية،  والعتبارات 

املنظمة،  ع�صوية  من  ان�صحبا  اأن  بعد  التحرير،  منظمة  لقرارات  الرف�ص  جبهة  اإىل 

فكانت النتيجة موؤملة جداً، حيث عانى الف�صيالن كثرياً من التهامات ال�صيا�صية، ثم 

رجعوا اإىل �صفوف املنظمة بعد جتربة مريرة؛ لذلك اآثروا ال�صالمة، وان�صحبوا من 

املنظمة، ومع  العالقات مع فتح داخل  للمحافظة على  الع�رشة؛  الف�صائل  ع�صوية 

هذا بقي التوافق الوطني فاعالً يف �صفوف الف�صائل الأخرى اإىل يوم خروج حركة 

حما�ص من �صورية. 

يقول اأبو مرزوق: 

اأو�صلو واإفرازاتها املنُق�صة  حظي التوافق الفل�صطيني الذي تبلور �صّد اتفاقية 

حلقوق ال�صعب الفل�صطيني، بالتفاف جماهريي وا�صع، لدرجة اأن اأغلب فل�صطينيي 

الوطني  موؤمتَري  يف  وا�صحة  باإيجابية  �صاركوا  واأمريكا  واأوروبا  العربي  الوطن 

الفل�صطيني يف 1996/4/22، وال�صتات الفل�صطيني يف 2008/1/22، وكالهما كان يف 

�صورية. لقد عب فل�صطينيو اخلارج عن احرتامهم البالغ للف�صائل الع�رشة ومواقفها 
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التي حُتافظ على مقاومة الحتالل ال�صهيوين بالو�صائل كافة، وترف�ص التنازل عن 

فل�صطني اأو عن جزء منها، وهو ال�صبب الذي اأهل هذه الف�صائل للم�صاركة يف موؤمتر 

املتطورة  الفل�صطينية  الق�صايا  ملناق�صة  عاجل  ب�صكل  قطر  اإليه  دعت  الذي  القمة، 

واحلرب على غزة يف 2009/1/16، وذلك لمتناع ال�صلطة الفل�صطينية عن احل�صور 

للموؤمتر نتيجة ال�صغوطات التي مور�صت عليه من قبل م�رش وال�صعودية، وهكذا 

بقيت املنظمة تعي�ص حتت موازنات الدول العربية ومل تتحرر من هذه ال�صغوط اإىل 

يومنا هذا. 

عرقلة  اإحداث  على  يقدر  مل  اأنه  اإل  هائالً،  وجماهريياً  ف�صائلياً  توافقاً  كان 

حقيقية يف م�صار اأو�صلو وجمرياتها امليدانية، ومردود ذلك اأمران؛ الأول، �صعف 

الدول  اأن  اأبرزها  عدة،  لأ�صباب  نظراً  اخلارج؛  يف  الفل�صطينية  املقاومة  �صوكة 

العربية اأحكمت ال�صيطرة على حدودها، ومنعت املقاومة من ممار�صة دورها �صّد 

الحتالل، الثاين، اأن اأغلب التوافق حدث خارج فل�صطني املحتلة ولي�ص داخلها وهذا 

التاأثري،  اأدوات فعل داخلية قادرة على  اإىل  ُي�صعف املوقف املعار�ص؛ لأنه بحاجة 

الثمن  اإقليمياً ودولياً، لكن  الدولية  املنظومة  ا�صتطاعت م.ت.ف دخول  وعليه فقد 

للتفاو�ص  فل�صطينية  �رشعية  على  ح�صلوا  فقد  جداً؛  باهظاً  ذلك  مقابل  ُدفع  الذي 

من   %78 عن  وتنازلوا  “اإ�رشائيل”،  ب�رشعية  واعرتفوا  الفل�صطينيني،  عن  نيابة 

فل�صطني التاريخية. 

الفل�صطيني، وا�صتغلت وجود  ال�صعب  التحرير مب�صري  ا�صتفردت منظمة  لقد 

�صبعة  عددهم  والبالغ  اخلارج،  فل�صطينيي  ينع  الذي  ال�صهيوين  الحتالل 

الداخل،  فل�صطيني  مع  والقانوين  ال�رشعي  بالتوا�صل  تقريباً،  ن�صمة  ماليني 

والبالغ عددهم نحو �صبعة ماليني ن�صمة اأي�صاً، وهذا مل ُيكن ال�صعب الفل�صطيني 

والقرارات  امليدانية،  توجهاته  متثيل  باإمكانها  التي  الر�صيدة  قيادته  اختيار  من 

امل�صريية، كما اأن م�صالح الدول العربية اأ�صهمت ب�صكل مبا�رش يف تعزيز املنظمة 

الفل�صطينية  الأرا�صي  داخل  �صلطة  لها  ت�صنع  اأن  تعمدت  فقد  لذلك  و�رشعيتها؛ 

فوز  قبول  عدم  لنا  ُيف�رش  وهذا  اآخر،  فل�صطيني  ج�صم  اأّي  اأمام  الطريق  لتقطع 

حما�ص يف انتخابات 2006، وو�صع معوقات كبرية اأمامها، اأبرزها احل�صار الذي 

بداأ عقب فوز احلركة حتى يومنا هذا.
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على  احلر�ص  بدافع  الفل�صطيني  ال�صعب  قيادة  يف  ُت�صارك  اأن  حما�ص  �صعت 

و�صلت  والأداء،  والتجربة  واملعوقات  ال�صعوبات  خالل  ومن  العامة،  امل�صلحة 

ومقاومة  الر�صيدة،  للقيادة  الأ�صا�ص  هي  الوطنية  “ال�رشاكة”  اأن  تامة  قناعة  اإىل 

النق�صامات  واأن  الوطني،  الإجماع  خالل  من  املتاحة  ال�صبل  لكافة  الحتالل 

النا�ص حول  فالوحدة جتمع  الرئي�صية،  القوة وعنا�رشها  ُتفتت حم�صلة  الداخلية 

اأهم  اأحد  الفكرة وتقويها، والتفرد باحلكم، ُيق�رش من عمر الوحدة وُييتها، واإن 

مرتكزات ال�رشاكة الأ�صا�صية هي قبول الآخر والثقة به، وعند ا�صتح�صار �صعف 

ما  بال�صبط  هو  التكاملي  والعمل  والثقة  ال�رشاكة  فاإن  بفل�صطني،  املحيطة  الدول 

من  تق�صري  اأي  �صدر  واإذا  اأف�صل،  ب�صكل  ال�رشاع  لإدارة  الفل�صطينيون  يحتاجه 

حركة حما�ص على وجه التحديد يف قطاع غزة، فاإن عليها اأن ت�صتدركه باأ�رشع وقت 

ممكن، وُتعاجله يف اإطار وطني.

اإنَّ التوجه الر�صمي حلما�ص فيما يخ�ص قيادة ال�صعب الفل�صطيني هو ال�رشاكة 

يف كل �صيء، وقد ج�صدت هذا التوجه يف غرفة العمليات الع�صكرية امل�صرتكة التي 

اعتداءاته  على  الرد  طرق  يف  فاأبدعت  الحتالل،  ملواجهة  جماعية  اإدارة  اأظهرت 

املتكررة، وجددت اآليات تثبيت معادلة الردع، وعملت على اإف�صال اأهدافه ال�صيطانية 

2017 التوجه  التي اأعلن عنها �صنة  “الوثيقة ال�صيا�صية”  اأكرث من مرة، كما اأثبتت 

وحدوياً،  نهجاً  كر�صت  اإذ  احلركة،  لفكر  وا�صحاً  �صيا�صياً  ُن�صجاً  وعك�صت  ذاته، 

والأداء،  التجربة  من   ٍ وقت بعد  جاءت  القناعات  هذه  تكون  وقد  عملية.  و�رشاكة 

اإل اأنها اأ�صبحت فكراً جدياً، وحقيقًة واقعية، فـحما�ص حركة �صورية يف قراراتها، 

وديوقراطية يف التفاعل مع اأفكارها، وكبرية يف عدد اأفرادها، وذات ُبعد تاريخي يف 

وجودها، مما يجعل الوقت عامالً مهماً يف تر�صيخ الأفكار التجديدية، وخ�صو�صاً 

عندما تدرك اأن امل�صائل ال�صيا�صية ل تتحقق اإل عب قناعات “جمعية”، ولو قراأت 

ُحد لوجدت اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص مل يكن 
ُ
ال�صرية النبوية ال�رشيفة، ودققت النظر يف غزوة اأ

يرغب يف اخلروج لقتال امل�رشكني خارج املدينة، اإل اأنه خرج ان�صجاماً وتوافقاً مع 

الراأي العام الذي ُيف�صل اخلروج على النتظار.
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يف احلقيقة هذه الأ�صباب، ل تدعنا نتجاهل كفاءة القيادات الفل�صطينية واآليات 

الأحيان  من  كثري  يف  تطرب  التي  اجلماهري  ف�صيكولوجية  عام،  ب�صكل  �صعودهم 

اأو الأفكار املتطرفة، قد تدفع ببع�ص الأ�صخا�ص نحو  اإىل �صاحب الكلمات الرنانة 

�صدة القيادة دون وجه حق، وجتعل املوقف اأكرث تعقيداً اأمام الأفكار اجلديدة التي 

ت�صعى نحو ال�رشاكة الوطنية اأو ما �صابه ذلك، فاآليات اختيار القيادة ُتعد من اأهم 

اإعادة  علينا  وجب  لذلك  وتطويره،  الفل�صطيني  املوقف  قوة  ُت�صكل  التي  العوامل 

ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  عنه  عّب  ما  وهذا  املطلوبة،  قدراتهم  ومعرفة  الرجال  اختيار  يف  النظر 

اأمرياً”، ويف  اأن يكون  اإل  “ما كان لهذا الرجل  العا�ص  عندما قال يف حّق عمرو بن 

املقابل كان ي�صف اأبو ذر [ بال�صعف الذي ل ُيوؤهله اإىل اإدارة �صوؤون النا�ص.

خرى ُت�صهم ب�صكٍل اأ�صا�صي يف 
ُ
ويف ال�صياق ذاته، يك�صف اأبو مرزوق عن عوامل اأ

اختيار القيادة الفل�صطينية، وي�صف امل�صاألة باأنها لي�صت مطلقة لل�صعب الفل�صطيني 

اإليه بع�ص ال�صخ�صيات، و�صاق مثالً وا�صحاً فيما  اأو لإرادة التنظيم الذي تنتمي 

رئي�ص  ثم  التحرير،  منظمة  رئي�ص  وهو  فل�صطني،  يف  الأول  الرجل  باختيار  يتعلق 

النا�رش ب�صكل  ال�صقريي من قبل عبد  اأحمد  الفل�صطينية، حيث مّت اختيار  ال�صلطة 

خا�ص، وبعدها مت اختيار يا�رش عرفات، اأما اأبو مازن فقد ا�صتطاع اأن يف�صل بني 

ثم  معروفة،  خارجية  جهات  من  ب�صغطٍ  الوزراء  ورئا�صة  الرئي�ص،  �صالحيات 

 ولكن عندما فازت 
20

ا�صتطاع اأن ي�صتغل هذه اجلهات ليكون خليفة لـيا�رش عرفات.

حما�ص، و�صكلت حكومتها مّت اإرجاع بع�ص ال�صالحيات لرئي�ص ال�صلطة، ونزعت 

ال�صالحيات املالية، ومت اإعادتها لل�صندوق القومي الفل�صطيني، وبعدها مّت ح�صار 

احلكومة ب�صكل كامل. 

عودة اإىل احلوار وامل�شاحلة:

2002 جتددت حمطات احلوار  بعد ف�صل حوارات حركتي فتح وحما�ص �صنة 

م�صتجدات  طراأت  اإذ  مرزوق،  اأبو  يذكر  كما  و2005   2003 �صنتي  يف  الوطني 

الفل�صطينية  ال�صلطة  رئي�ص  غياب  اأبرزها  كان  الفل�صطينية،  ال�صاحة  على   كثرية 

مقابلة للكاتب مع الدكتور مو�صى اأبو مرزوق، ت�رشين الثاين/ نوفمب 2018.  
20
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املوؤ�ص�صاتي  الفراغ  من  حالة  �صبب  مما  الفل�صطيني،  امل�صهد  عن  عرفات  يا�رش 

املوؤ�ص�صة  لإنقاذ  الأخالقية  بامل�صوؤولية  للتحلي  الأطراف  جميع  دفع  والقانوين، 

 ،2005 �صنة  والرئا�صية  البلدية  النتخابات  فكانت  النهيار،  من  الفل�صطينية 

القاهرة،  يف  الوطنية  للحوارات  عملياً  نتاجاً   2006 �صنة  الت�رشيعية  والنتخابات 

وبريوت، وبقي ملف ان�صمام حما�ص ملنظمة التحرير عالقاً اإىل يومنا هذا.

لأن  الفل�صطينية،  امل�صاحلة  حوارات  نحو  الفل�صطيني  امل�صهد  انتقل  ثم 

حكومة  اإثره  على  و�صكلت  الت�رشيعية،  النتخابات  يف  كبرياً  فوزاً  اأحرزت  حما�ص 

امل�صاركة يف حكومة وحدة وطنية، وبعد  الف�صائل  اأن رف�صت جميع  بعد  منفردة 

�رشورة  اإىل  عدة  اأطراف  دعت  املفتعلة،  وغري  املفتعلة  امل�صكالت  �صجيج  �صماع 

م�رش  منها  عدة  دول  ذلك  يف  اجلادة  الأ�صوات  بني  من  وكان  الوطنية،  الوحدة 

يف  الإ�صالمي  املوؤمتر  تراأ�ص  الأخرية  كانت  فقد  وال�صنغال،  واليمن  وال�صعودية 

للم�صاحلة؛  وحما�ص  فتح  حركتي  وا�صت�صافت  الفر�صة،  فا�صتثمرت  حينه، 

اللقاء دون نتائج فّعالة، وخرج بيان مل يتعد  انتهى  ولأن وفد فتح مل يكن جدياً، 

يف  ال�صعودية  الدعوة  جاءت  حتى  مكانها  ُترواح  امل�صكالت  وبقيت  الأ�صماع، 

الفل�صطينية بوجود �صخ�صي من حممود عبا�ص  الف�صائل  لبتها  التي   ،2007/2/5

م�صعل  وخالد  واآخرين،  �صالم  وخالد  دحالن  وحممد  الثالث،  ال�صلطات  رئي�ص 

رئي�ص املكتب ال�صيا�صي ال�صابق حلما�ص، واإ�صماعيل هنية رئي�ص املكتب ال�صيا�صي 

لذلك  حلما�ص،  الأول  ال�صيا�صي  املكتب  رئي�ص  مرزوق  اأبو  مو�صى  ود.  احلايل، 

حكومة  واإعالن  تعاىل،  هلل  تعبدية  بعمرة  احلرام  اهلل  بيت  من  الفل�صطينيون  خرج 

 الوحدة الوطنية برئا�صة اإ�صماعيل هنية، غري اأن احللم الفل�صطيني مل ي�صتمر �صوى 

ثالثة اأ�صهر فقط.

ولعلَّ اأبرز العوامل التي اأدت اإىل ف�صل حكومة الوحدة الوطنية ما يلي:

اأولً: عدم وجود اإجماع عربي حولها، وخ�صو�صاً من جمهورية م�رش العربية. 

فيها  ُت�صارك  فل�صطينية  حكومة  لفكرة  الأمريكية  املتحدة  الوليات  رف�ص  ثانياً: 

حما�ص. 
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يف  حما�ص  حركة  م�صاركة  بجدوى  الفل�صطينية  الأطراف  بع�ص  قناعة  عدم  ثالثاً: 

احلكم. 

رابعاً: قرارات الرباعية الدولية Quartet ب�صاأن احل�صار املفرو�ص على غزة، والتي 

اعرتف توين بلري Tony Blair بخطئها. 

تعزل  اأن  �صاأنها  من  التي  العراقيل  من  الكثري  و�صعت  “اإ�رشائيل”  خام�صاً: 

امل�صوؤولني، واأن متول املوازنة.

منظمة التحرير الفل�شطينية:

التيارات  جميع  فيها  تتمثل  اأن  على  الفل�صطينية  التحرير  منظمة  ن�صاأت 

والتنظيمات ال�صيا�صية الفل�صطينية، ولعل �صنة 1968 �صهدت متثيل املنظمة الأو�صع 

لل�صعب الفل�صطيني، وجتاوزت بذلك م�صاألة التمثيل لتنح�رش الإ�صكالية الرئي�صية 

بني مكوناتها يف التفاق على برنامج وطني موحد، واأن ت�صكل املوؤمتر الوطني من 

ف�صائل املقاومة يف غالبه هو ما قاد اإىل هيمنة حركة فتح على املنظمة وا�صتئثارها 

كان  الفل�صطينية  التحرير  منظمة  من  حما�ص  حركة  موقف  فاإن  هذا  وعلى  بها، 

وات�صمت  الفل�صطينية،  وال�صلطة  فتح  حركة  من  موقفها  مع  ومتداخالً  مرتابطاً 

�صيكون  املنظمة  يف  حما�ص  وجود  اأن  دائماً  فتح  ترى  وكانت  بالتناف�صية،  العالقة 

على ح�صاب وزنها فيها، و�صيُنهي احتكارها لها، وقد تعمق اخلالف مع اختالف 

هذا  اأن  حما�ص  روؤية  ظّل  يف  الت�صوية  م�صار  نحو  فتح  واجتاه  ال�صيا�صية،  البامج 

امل�صار عبثي عدمي اجلدوى. 

يقول اأبو مرزوق: 

بداأت عالقة حما�ص مع منظمة التحرير مبكرة، وذلك قبل العمل با�صم حما�ص، 

اأنه  وخ�صو�صاً  عموماً،  الإ�صالمي  للتيار  وبارٌز  متنوٌع  ح�صوٌر  هناك  كان  فقد 

العربية وانعكا�صها على جممل الو�صع  اأحداث الحتالل واملواجهات  تياٌر عجنته 

مرت  التحرير  مبنظمة  الإ�صالمي  الجتاه  عالقة  اأن  يعني  وهذا  الفل�صطيني، 

21
مبحطات خمتلفة، اأبرزها ما يلي:

مرا�صلة للكاتب، غزة، مع الدكتور مو�صى اأبو مرزوق، الدوحة، كانون الثاين/ يناير 2019.  
21
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مبنظمة  الإ�صالميني  جمعت  بارزين  موقفني  الثمانينيات  مرحلة  �صهدت 

التحرير قبل انطالق حما�ص، اأول هذه املواقف كان عند ت�صكيل الهيئة التاأ�صي�صية 

كان  حيث  ال�صبعينيات  نهاية  يف  مبكراً  بداأ  وهذا   ،1978 �صنة  الإ�صالمية  للجامعة 

هناك خالف حاد حول تبعية اجلامعة ومن ُي�رشف على جمال�صها وهيئاتها، وكان 

اإ�رشار البع�ص يف حركة فتح على ال�صيطرة على اجلامعة يف مهدها. اأدخلوا العنف 

كذلك  كان  فقد  الداخل،  يف  التدافع  كان  وكما  الفل�صطينية،  اجلامعات  يف  مرة  لأول 

منا�صفة،  التاأ�صي�صية  الهيئة  تكونت  حيث  ال�رشاكة،  هو  املخرج  وكان  اخلارج،  يف 

الأخ  الإ�صالمي  الفريق  يراأ�ص  وكان  عمار،  اأبو  الأخ  فتح  فريق  يراأ�ص   وكان 

د. خريي الأغا رحمه اهلل، وعند الجتماع يراأ�ص اأبو عمار املجل�ص. 

تاألف فريق حركة فتح من اأبو عمار، واأبو جهاد خليل الوزير، وح�صني زعرب 

وغريهم، وكان من الإ�صالميني د. خريي الأغا، ود. اإ�صحاق الفرحان، ود. قنديل 

ب�صري  واأبو  املجيد،  عبد  واأحمد  الأغا،  اأمني  ود.  احلوراين،  الرحمن  وعبد  �صبري، 

وعلى  املجل�ص،  من  فتح  ان�صحبت  فرتة  وبعد  مرزوق،  اأبو  مو�صى  ود.  الزميلي، 

يف  املجل�صان  وانف�صل  الإ�صالمية،  اجلامعة  عن  الأزهر  جامعة  ف�صلت  الأر�ص 

اإذ مل  الداخل واخلارج ومل نعد نلتقي، وكان هذا النف�صال فيه فائدة للجامعتني، 

يعد تنازع داخل املوؤ�ص�صة الواحدة. 

املوقف الثاين هو تعيني ثالثة حم�صوبني على التيار الإ�صالمي يف املجل�ص الوطني 

الفل�صطيني برت�صيح من د. خريي الأغا �صنة 1988؛ وهم عبد الرحمن احلوراين، 

وجمال عاي�ص، ود. اأمني الأغا، وكان عرفات كثرياً ما يذكر اأننا ممثلون يف املجل�ص 

لالأخ  الثالثة  الأ�صماء  هذه  �صمى  اهلل  رحمه  الأغا  خريي  د.  اأن  واحلقيقة   الوطني، 

اأبو عمار رحمه اهلل، واأ�صافهم للمجل�ص، ولكن هذا القرار كان فردياً، ومل تكن اأي 

حقيقياً  موقفاً  يكن  ومل  بذلك،  تعلم  الفل�صطينيني  الإخوان  حركة  يف  ر�صمية  جهة 

اأبو عمار ول  يف تلك املرحلة؛ لأننا ل نعلم حقيقة ما الذي حدث، وكنا ُنكذب الأخ 

ُن�صدقه، ومل ن�صاأل الأغا عن روايته يف هذا املو�صوع اأبداً. 

الفل�صطيني  امل�صهد  يف  فاعل  ب�صكل  وانطالقها  حما�ص  حركة  تاأ�صي�ص  منذ 

اإيجابي جتاه  لبلورة موقف  1987، تلقت دعوات عديدة من جهات خمتلفة؛   �صنة 
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مواقف  جتاه  التحفظات  بع�ص  لديها  حما�ص  ولأن  الفل�صطينية،  التحرير  منظمة 

املنظمة ونظامها الأ�صا�صي، الذي كان نظام الكوتات معياراً له، لذلك كان الرف�ص 

جواباً لأغلب املبادرات التي قدمت لها. 

منها  التحرير،  منظمة  مو�صوع  بخ�صو�ص  كثرية  دعوات  حما�ص  تلقت 

 ،1990/8/10 التقينا مع حركة فتح يف  اليمني علي عبد اهلل �صالح.  الرئي�ص  دعوة 

فتح،  حركة  عن  ممثالً  عرفات  يا�رش  بح�صور  اأيام  ثالثة  ملدة  اللقاءات  وا�صتمرت 

للحركة،  املايل  امل�صوؤول  ال�صوبكي  وفوؤاد  ال�صابق،  م�صت�صاره  هنية  اأكرم  برفقة 

 وال�صفري الفل�صطيني يف اليمن واآخرين، وح�رش عن حركة حما�ص د. خريي الأغا، 

مرزوق  اأبو  مو�صى  ود.   غو�صة،  اإبراهيم  واملهند�ص  بارود،  الرحمن  عبد  ود. 

كممثل  باملنظمة  لالعرتاف  علينا  كبرٌي  �صغٌط  هناك  كان  اللقاء  هذا  ويف  واآخرون، 

�رشعي، وكان اأحد اأهم اأ�صباب اللقاء بالن�صبة لنا هو اأن معتقلي احلركة يف �صجون 

الحتالل اآنذاك يتعر�صون لالأذى من معتقلي حركة فتح، ل �صيّما واأن اأبناء حما�ص 

كانوا اأقلية، واأرادت فتح اأْن تنتزع من احلركة اعرتافاً مبنظمة التحرير الفل�صطينية 

حتت ال�صغط، وبعد اأخذ ورد ف�صل الجتماع من حتقيق اأيٍّ من اأهداف الطرفني، 

يف  اجلهود  بتن�صيق  يق�صي   1990/9/21 يف  �رشف  لتفاق  لحقاً  تو�صلنا  لكن 

مواجهة العدو، وتعزيز الوحدة الفل�صطينية. 

كان املوقف الثاين اأي�صاً يف �صنة 1990، حيث وجه ال�صيخ عبد احلميد ال�صائح 

للم�صاركة  اآنذاك دعوة ر�صمية حلركة حما�ص  الفل�صطيني  الوطني  املجل�ص  رئي�ص 

يف اأعمال اللجنة التح�صريية للمجل�ص الوطني، وكان راأي جممل الإخوة الإ�رشار 

مذكرة  وُقدمت  املوقف،  �صيد  امل�صاركة  رف�ص  وكان  لل�صندوق،  الحتكام  على 

با�صم حركة حما�ص لل�صيخ ال�صائح يف 1990/4/6، توؤكد فيها اأن الو�صيلة الأ�صا�صية 

ولي�ص  بالنتخاب  تكون  اأن  يجب  الوطني  املجل�ص  اأع�صاء  لختيار  املعتمدة 

للف�صائل  احلقيقي  الوزن  يعك�ص  املجل�ص  يكون  اأن  ذلك  تعذر  حال  ويف  بالتعيني، 

الرتاث  مع  لين�صجم  الفل�صطيني؛  الوطني  امليثاق  تعديل  �رشورة  مع  الفل�صطينية 

 الإ�صالمي الأ�صيل ل�صعبنا، وو�صعنا �رشوطاً عدة للم�صاركة يف املجل�ص الوطني، 

وهي كالآتي: 
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1. فل�صطني من البحر اإىل النهر، ومن النقب اإىل راأ�ص الناقورة دون جتزئة. 
2. رف�ص التفريط باأي جزء من فل�صطني. 

3. التاأكيد على الكفاح امل�صلح، واعتبار اجلهاد الطريق ال�صحيح لتحرير فل�صطني. 
4. رف�ص العرتاف بالكيان ال�صهيوين. 

5. فل�صطني ق�صية الأمة العربية والإ�صالمية جميعاً. 
ال�صعب  حّق  مع  تتناق�ص  التي  والعرتافات  التنازلت  كافة  عن  الرتاجع   .6

الفل�صطيني. 

ذلك  ُرف�ص  واإن  الوطني،  املجل�ص  اأع�صاء  لختيار  اأ�صا�صاً  النتخاب  يكون  اأن   .7 
بني يرتاوح  الذي  وثقلها  حجمها  ُينا�صب  تواجد  حلما�ص  يكون  اأن  بّد   فال 

40-50% من جمموع اأع�صاء املجل�ص. 

ولعل موقف احلركة يف ذلك الوقت كما ُي�صجل اأبو مرزوق مل يكن نا�صجاً مبا 

اأن العرب  فيه الكفاية للتعامل مع العر�ص للدخول يف املجل�ص الوطني، خ�صو�صاً 

كانوا منق�صمني حول املنظمة وم�صتقبلها واملوقف منها. 

�صبتمب  اأيلول/  يف  انعقدت  التي  الوطني  للمجل�ص  الع�رشين  الدورة  ويف 

اللجنة  اجتماعات  حل�صور  عنها  ممثالً  ُت�صمي  اأن  حما�ص  حركة  من  ُطلب   1991
التح�صريية، فاأر�صلنا ر�صالة يف اأيار/ مايو 1991 بالعتذار عن احل�صور مع تاأكيدنا 

الوطني  املجل�ص  اأع�صاء  لختيار  املعتمدة  الطريقة  هي  النتخابات  اأن  على   جمدداً 

ولي�ص التعيني. 

فتح  حلركتي  الب�صري  عمر  ال�صوداين  الرئي�ص  من  كرية  دعوة  ذلك  وتلى 

وحما�ص اإىل ق�رشه اجلمهوري يف اخلرطوم يف �صهر اآب/ اأغ�صط�ص 1991، وتطرق 

املهند�ص  برئا�صة  احلركة  وفد  وكان  التحرير،  منظمة  منها  عدة،  ق�صايا  اإىل  اللقاء 

اللقاء  يف  دار  ما  واأهم  عرفات،  يا�رش  برئا�صة  فتح  حركة  ووفد  غو�صة  اإبراهيم 

�صبقا  اأن حدثني مهمني  العلم  الوطني، مع  املجل�ص  اإ�رشاك حما�ص يف  حماولة فتح 

 ،1991 اأكتوبر  الأول/  نهاية ت�رشين  ُعقد يف  الذي  موؤمتر مدريد  الأول  اللقاء،  هذا 

 واحلدث الثاين، تاأ�صي�ص اأول ت�صكيل جبهوي عري�ص “الف�صائل الع�رشة”، و�صبق 

احلديث عنه. 
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 مل تتوقف اجلهود ال�صودانية يف هذا الإطار، حيث دعا ح�صن الرتابي رحمه اهلل

بعد عام ون�صف حركتي فتح وحما�ص يف 1993/1/3 وت�صكل وفد احلركة برئا�صة 

د. مو�صى اأبو مرزوق، وع�صوية املهند�ص اإبراهيم غو�صة، واملهند�ص عماد العلمي، 

وفد  عرفات  يا�رش  تراأ�ص  حني  يف  اهلل،  عبد  اأحمد  حممد  ود.  �صيام،  حممد  ود. 

اأبو �رشدانة،  املنعم  الزعنون، ون�رش يو�صف، وعبد  �صليم  كٍل من  وع�صوية   فتح 

ال�صفري  �صاليل  وعمر  الثوري،  املجل�ص  يف  ع�صواً  وكان  �صاهني،  العزيز  وعبد 

ال�صودانية  لل�صاحة  قائداً  وكان  العاجز  �صائب  والعميد  اخلرطوم،  يف  الفل�صطيني 

يف حركة فتح، وحممد دحالن عن جلنة غزة يف فتح، واأراد اأبو عمار الن�صحاب من 

العودة  الرتابي رحمه اهلل طلب منه  اأن  اإل  الطرفني،  النقا�ص بني  اللقاء بعد احتدام 

لالجتماع، اإذ كانت نقاط اخلالف يف البداية �صكلية ثم اأ�صبحت �صيا�صية. 

يف لقاء اخلرطوم يف كانون الثاين/ يناير 1993، برزت بع�ص الق�صايا اخلالفية 

بيننا وبني وفد حركة فتح، اأول هذه الق�صايا هي ح�صور اأبو علي �صاهني �صمن 

العربية يف اجلامعة  اللغة  اأ�صتاذ  د. اخلطيب  بقتل  اإنه متهم  وفد حركة فتح، حيث 

الإ�صالمية، ومتزوج من امراأة �صودانية فا�صلة، ومت جتاوز ذلك؛ لأن كل وفد له 

الآخر، وهذا حّق متبادل ولي�ص جمالً  الطرف  اأع�صاء وفده مبعزل عن  اأن يحدد 

للتجاذب.

الق�صية الثانية كانت يف ترتيب اجللو�ص، حيث رتب امل�صيف ال�صوداين اجلل�صات 

ويجل�ص  املن�صة،  يني  على  حما�ص  ووفد  املن�صة،  ي�صار  على  فتح  وفد  بحيث 

عمار  اأبي  ثائرة  ثارت  وهنا  امل�صاعد،  ال�صوداين  والفريق  الرتابي  د.  املن�صة   على 

حما�ص  وفد  رئا�صة  اأمام  فتح  وفد  رئا�صة  يف  اجللو�ص  رف�ص  حيث  اهلل،   رحمه 

د. مو�صى  اأبو مرزوق، واأنه رئي�ص دولة فل�صطني، ورئي�ص م.ت.ف، ول يجوز اأن 

اأبو عمار على املن�صة  يجل�ص ب�صفة رئي�ص حركة فتح، ومت حل الق�صية، وجل�ص 

بجوار  د. ح�صن الرتابي، وراأ�ص اأبو الأديب وفد حركة فتح يف مقابل رئا�صة حركة 

حما�ص د. مو�صى اأبو مرزوق.
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بدون  عمار  اأبو  الأخ  اأثارها  والتي  الأموال،  جمع  ق�صية  كانت  الثالثة  الق�صية 

واأن  املايل”،  “ا�صتقاللها  هي  حما�ص  بها  تتمتع  التي  القوة  نقطة  لأن   مقدمات، 

اأبو عمار ي�صتخدم املال لتطويع جميع الف�صائل الفل�صطينية، وهنا هاجم بقوة دول 

اخلليج لكون حما�ص جتمع الأموال منها، وخ�صو�صاً ال�صعودية، وكان جوابنا اأن 

دول اخلليج تدفع لكم ول تدفع لنا، واأن املال ل ُيوؤثر يف قرارنا ال�صيا�صي اأبداً.

الق�صية الرابعة كانت ق�صية الدخول يف منظمة التحرير، اإذ كان هناك جدل كبري 

حول ذلك، ووعدنا اأن ُنقدم مذكرة حول هذا املو�صوع، لأننا نرف�ص نظام الكوتات، 

اأي بقرار منهم،  الثاين بعد فتح،  التنظيم  اأن نكون  ورف�صنا وعدهم الذي يق�صي 

لأنَّ الذي ُيعطي ينع، ونحن متم�صكون بالنتخابات كو�صيلة لرت�صيم الع�صوية، 

واأن اعرتافنا مبنظمة التحرير كممثل وحيد لل�صعب الفل�صطيني م�رشوط بدخولنا 

منهم  تريد  كيف  زول  “يا  قائالً:  احلركة  راأي  مع  الرتابي  وقف  وللحقيقة  فيها، 

العرتاف قبل الدخول، وهل يكن اأن يلغوا اأنف�صهم ومن يثلون” ومل ن�صل اإىل 

اتفاق حول هذه الق�صية.

اأم ل؟  الق�صية اخلام�صة كانت ق�صية هل كنا ممثلني �صابقاً يف منظمة التحرير 

واأبدينا راأينا بعدم وجود متثيل لنا يف اأي دورة، وهذه النقطة كانت حمل لب�ص، ومّت 

�رشحها �صابقاً.

م�صرتكة  نقاط  من  اإليه  التو�صل  مّت  ما  توقيع  ق�صية  كانت  ال�صاد�صة  الق�صية 

وتفاهم، وكانت نقاط جيدة وممتازة، ولكن لي�ص من بينها اعرتافنا مبنظمة التحرير 

م�صطحباً  اخلرطوم  يغادر  عمار  اأبا  جعل  مما  الفل�صطيني،  لل�صعب  وحيد  كممثل 

اأبا الأديب، لأنه ل يريد من اللقاء غري هذا، تاركاً املوؤمتر ال�صحفي والتوقيع على 

الوثيقة، وترك بقية وفد فتح ووفد حما�ص وامل�صيف ال�صوداين يف حرية كبرية.

فقد  فتح،  حلركة  املركزية  اللجنة  ع�صو  يو�صف  ن�رش  املوقف  اأنقذ  وهنا 

د. مو�صى  لوفد حركة فتح، ووقع  الأديب كرئي�ص  واأبو  اأبي عمار  نيابة عن  وقع 

الأخ  اأجرى  نف�صه  الوقت  ويف  الوثيقة،  واأعلنت  حما�ص  حركة  عن  مرزوق   اأبو 

العبارات،  باأ�صد  حما�ص  وهاجم  القاهرة،  يف  �صحفياً  موؤمتراً  اهلل  رحمه  عمار  اأبو 

واأ�صاع فر�صة عظيمة لوحدة املوقف الفل�صطيني.
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العرتاف  هو  الغر�ص  كان  حيث  الفل�صطيني،  ل�صعبنا  اخلري  ذلك  يف  ولعل 

باملنظمة، واملنظمة كانت تفاو�ص “اإ�رشائيل” �رشاً دون علم اأحد، حتى اأع�صاء فتح 

يف اللجنة املركزية مل يعلموا يف اأو�صلو، يومها قلُت وباحلرف الواحد وللتاريخ، ومل 

اأكن اأعلم ما يجري يف اخلفاء، خماطباً اأبا عمار رحمه اهلل: 

ل اأحد ينتظر دولياً وعربياً من حما�ص هذا العرتاف، ونعتقد اأنَّ هذا ال�رشط 

اأنف�صنا  نطرح  ولن  بديل،  اأننا  ندعي  فال  ال�صيا�صة  حيث  من  اأما  مطلوباً،  لي�ص 

بديالً، ول عالقة لهذه اجلملة بدخولنا للمنظمة، لكننا نعتقد اأن م�صلحة ال�صعب 

الفل�صطيني(؛  لل�صعب  والوحيد  ال�رشعي  املمثل  )اأي  اجلملة  نذكر  األ  الفل�صطيني 

اتفاقية  توقيع  اإىل  �صيُف�صي  للمنظمة  ال�صيا�صي  واحلراك  ال�صيا�صي،  اخلط  لأن 

حتى  احلرية  لنا  فاتركوا  التفاقيات،  هذه  يرف�ص  الفل�صطيني  وال�صعب  اإذعان، 

يبقى هناك اإطار بديل عندما تنهار املنظمة اإذا وافقتم على اأّي حّل.

اأن الظروف الدولية قد تقهر املنظمة وم�صلحة ال�صعب الفل�صطيني،  ثم تابعُت 

الفل�صطيني، وُيعدُّ  ال�صعب  اأن يظل هناك ف�صيل ُيحافظ على حقوق  ومن احلكمة 

متنف�صاً له.

للقاء  تون�ص  اإىل  وتوجهنا  احلركة  من  قيادياً  وفداً  تراأ�صُت  اأخرى  حمطة  ويف 

1992، وذلك لال�صتفادة من اإمكانيات منظمة  اأبي عمار يف كانون الأول/ دي�صمب 

ا�صتمرت  ديارهم،  اإىل  الزهور  مرج  يف  املبعدين  عودة  باجتاه  لل�صغط  التحرير 

التحرير،  مبنظمة  حما�ص  اعرتاف  حول  النقا�ص  جمدداً  ودار  اأيام،  ثالثة  اللقاءات 

وانتهت اللقاءات دون اأن ن�صل اإىل نتيجة.

مرج الزهور: 

مرزوق  اأبو  �صهادة  ُن�صجل  اأن  بّد  فال  الزهور  مرج  اإبعاد  اإىل  تطرقنا  اأننا  ومبا 

للتاريخ فيما يخ�صهم:

لقد �صكل اإبعاد مرج الزهور حلما�ص ُبعداً دولياً، حيث كانت احلركة حتى تلك 

اللحظة بعيدة عن امل�رشح الدويل يف عالقاتها، وحتى معرفة املجتمع الدويل بها مل 

قد  الفل�صطينيني يف �صابقة مل تكن  417 من  “اإ�رشائيل”  اأبعدت  فلما  يكن حا�رشاً، 
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حدثت من قبل، انتبه اجلميع حلركة حما�ص، واأ�صبحت حتركاتها يف مرج الزهور 

اإبعادهم،  خب  �صماعي  فور  حتركُت  لذا  الدويل،  واملجتمع  والإقليم  ال�صعب  اأمام 

امل�صتقبلية،  للحركة  ت�صوراً  وو�صعنا  ال�صيا�صية،  الدائرة  يف  باإخواين  والتقيُت 

و�صافرُت �صباحاً، والتقيُت قيادة احلركة، واتخذُت عدة قرارات، حددت م�صارات 

العمل يف ق�صية الإبعاد، وهي كما يلي:

1. بخ�صو�ص املبعدين اأنف�صهم، عليهم البقاء على احلدود، وعدم الذوبان يف املجتمع 

اللبناين، والت�صال باحلكومة اللبنانية لإبالغها بقرارنا، وبالتايل مّت تزويدهم 

كان  ال�صتاء  ف�صل  اأن  خ�صو�صاً  وغريها،  الالزمة  واملعدات  والطعام  باخليام 

قار�صاً ل ُيطاق، ومت عمل ت�صور تنظيمي داخلي لهم من حيث امل�صوؤول العام، 

وامل�صوؤول الإعالمي، وبقية اللجان وغريها من م�صتلزمات اإدارية، وات�صالت 

داخلية )مع ذويهم( وخارجية )مع املجتمع الدويل(.

الإخوة  بع�ص  اإر�صال  مّت  حيث  بهم،  املنوطة  القيادية  بالأعمال  متعلقة  جهود   .2

كانوا  مبعداً   417 الـ  الإخوة  لأن  الداخل؛  يف  الأو�صاع  ترتيب  يف  للم�صاعدة 

م�صوؤويل موؤ�ص�صات خريية اأو اجتماعية اأو اأ�صاتذة جامعات، مما ي�صتوجب ملء 

الفراغ الذي تركوه يف اأر�ص الوطن.

واجلماعات  العربية  والأحزاب  والإعالميني  وال�صحفيني  بالكتاب  الت�صال   .3

ق�صية  لإحياء  وزيارتهم،  باملبعدين  اللقاء  نحو  اجلميع  وحث  الإ�صالمية، 

�صعبنا  جماهري  لدى  الأوىل  الق�صية  وجعلها  ال�صعبي،  امل�صتوى  على  املبعدين 

الفل�صطيني، والأمة العربية والإ�صالمية.

4. مّت ترتيب لقاءات مع الإخوة يف الف�صائل الفل�صطينية يف دم�صق، وطلب جهدهم 

يف هذا احلدث، وقاموا بالواجب وخ�صو�صاً الأخوة يف اجلبهة ال�صعبية - القيادة 

العامة، حيث زودت املبعدين بالكثري من امل�صتلزمات.

5. الت�صال بال�صوريني، حيث مّت تعيني د. حممد �صليمان وزير الإعالم ال�صوري 

يف  مل�صاعدتنا  و�صعه  يف  ما  وبذل  معنا،  للتن�صيق  الر�صمية؛  املوؤ�ص�صة  قبل  من 

خدمة املبعدين.
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6. الت�صال مبنظمة التحرير الفل�صطينية، وجرت عدة لقاءات يف تون�ص واخلرطوم 

ان للتعامل مع الأمم املتحدة واملجتمع الدويل واملحافل الدولية، وقد تطرقنا  وعمَّ

لهذه اللقاءات.

وتفعيل  املبعدين،  بق�صية  للتعريف  والإ�صالمية،  العربية  الدول  مع  ات�صالت   .7

املبعدين  وعودة  الإبعاد،  ق�صية  اإلغاء  يف  �صيّما  ل  الدولية،  املحافل  يف  ق�صيتهم 

اأنف�صهم وبالإ�صافة اإىل تعميق ال�صلة باحلركة.

يد  لتقدمي  املبعدين،  بالإخوة  بالت�صال  بادر  من  هم  الإيرانيني  اأن  وللحقيقة   .8

العون لهم وم�صاعدتهم، حيث مل تكن احلركة لها عالقة قوية مع اإيران يف ذلك 

الوقت، ولكن مع مرور الزمن تر�صخت العالقة، وزاد التوا�صل، وتعززت الثقة 

وخ�صو�صاً اأن من كان يت�صل باملبعدين هم احلر�ص الثوري الإيراين، يف حني 

22
كانت عالقاتنا يف ذلك الوقت مع اخلارجية الإيرانية.

بها  العرتاف  اأو  املنظمة  دخول  بعدم  حما�ص  قرار  كان  اأخرى،  ناحية  من 

كممثل �رشعي ووحيد، ومنذ ذلك احلني وموقف احلركة جتاه منظمة التحرير مل 

يتغري حتى اآذار/ مار�ص 2005، حيث مّت ت�صكيل وفد قيادي برئا�صة خالد م�صعل 

وع�صوية عماد العلمي وحممد ن�رش. 

كما ح�رش اللقاء حممود عبا�ص اأبو مازن وفريقه، وجميع الف�صائل الفل�صطينية 

يف دم�صق ورام اهلل، وكانت خمرجات اللقاء اعرتاف حما�ص مبنظمة التحرير كممثل 

�رشعي ووحيد، وت�صكيل جلنة لتطوير واإعادة بناء املنظمة برئا�صة اأبي مازن وهو 

“وافق املجتمعون على تفعيل  الذي يدعو لنعقادها، وكان �صمن البيان اخلتامي 

بحيث  عليها،  الرتا�صي  يتم  اأ�ص�ص  وفق  الفل�صطينية،  التحرير  منظمة  وتطوير 

ت�صم جميع القوى والف�صائل الفل�صطينية، ب�صفة املنظمة املمثل ال�رشعي والوحيد 

23
لل�صعب الفل�صطيني”.

مرا�صلة للكاتب مع الدكتور مو�صى اأبو مرزوق، كانون الثاين/ يناير 2019.   
22

مرا�صلة للكاتب مع الدكتور مو�صى اأبو مرزوق، كانون الثاين/ يناير 2019.   
23
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اأ�صا�صيتني؛  بنقطتني  متمثالً  التفاق  هذا  على  مرزوق  اأبو  اعرتا�ص  وكان 

الأوىل اأن العرتاف باملنظمة كممثل �رشعي ووحيد قبل الدخول فيها ُيفقد حما�ص 

والنقطة  الفل�صطيني،  ال�صعب  من  معتب  جزء  عن  نيابة  وجودها  وُيلغي  التمثيل، 

بتعطيل  كفيالً  ذلك  وكان  فقط،  مازن  اأبي  بيد  كان  اللجنة  اجتماع  اأن  هي  الثانية 

فقد  وعليه  اللجنة،  يف  عدداً  املكونات  اأكب  فتح  اأن  من  الرغم  على  اللجنة  اجتماع 

 اعرتفت حما�ص باملنظمة ومل تدخلها اإىل الآن، ووعدت فتح بعقد اللجنة ومل جتتمع 

حتى اليوم. 

البملان  لقبة  حما�ص  و�صعود   2006 انتخابات  “بعد  مرزوق:  اأبو  وبح�صب 

الوطني،  املجل�ص  يف  طبيعي  ب�صكل  الت�رشيعي  املجل�ص  اأع�صاء  دخل  الفل�صطيني، 

تطويرها  اأن  من  بالرغم  املنظمة،  تطوير  للجنة  اجتماع  اأي  ف�ّص  مازن  اأبو  اأن  اإل 

اإطاراً قيادياً موؤقتاً، واأ�صفنا لها  من�صو�ص عليه يف اتفاقية امل�صاحلة، واعتبناها 

مهمة ال�صاأن ال�صيا�صي حتى اإجراء النتخابات، ولكن اأبا مازن مل يدُع هذه اللجنة 

اإل مرة واحدة اأو مرتني، وح�رش �صاعة اأو �صاعتني ثم غادر”. 

ومن املحطات املهمة يف هذا الإطار اتفاق القاهرة �صنة 2011 والذي ت�صكلت على 

اإثره جلنة املنظمة، وكان مناطاً بها املهام التالية: 

يتم  اأ�ص�ص  وفق  الفل�صطينية  التحرير  منظمة  وتفعيل  تطوير  على  التفاق   .1

الرتا�صي عليها، بحيث ت�صم جميع القوى والف�صائل الفل�صطينية، وفقاً لتفاق 

القاهرة اآذار/ مار�ص 2005. 

لل�صعب  والوحيد  ال�رشعي  املمثل  الفل�صطينية  التحرير  منظمة  مكانة  تر�صيخ   .2

القيام  على  املنظمة  قدرة  ُيعزز  مبا  كافة،  تواجده  اأماكن  يف  الفل�صطيني 

مب�صوؤولياتها. 

3. انتخاب جمل�ص وطني جديد، وفق مبداأ التمثيل الن�صبي الكامل، وبقانون يتفق 

اأن تنتهي  النتخابات، على  اإجراء  التي يتعذر فيها  املواقع  عليه، وبالتوافق يف 

انتخابات املجل�ص الوطني ب�صكل متزامن مع انتخابات املجل�ص الت�رشيعي، ومبا 

ل يتجاوز عام من توقيع التفاق. 
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القاهرة  اإعالن  التحرير ح�صب  اللجنة املكلفة بتطوير منظمة  4. التفاق على قيام 

2005 با�صتكمال ت�صكيلها كاإطار قيادي موؤقت، حلني انتخاب املجل�ص الوطني 

موؤ�ص�صات  و�صائر  التنفيذية  اللجنة  �صالحيات  على  التاأكيد  مع   اجلديد، 

املنظمة... .

العرتاف  حول  فتح  بحركة  حما�ص  حركة  جمعت  التي  املحطات  اأبرز  هذه 

مبنظمة التحرير كممثل �رشعي ووحيد لل�صعب الفل�صطيني، وبالرغم من اعرتاف 

موؤ�ص�صاتها،  يف  ر�صمياً  الدخول  دون   2005 �صنة  التحرير  مبنظمة  حما�ص  حركة 

وبالرغم من فوز حما�ص بانتخابات 2006، اإل اأن منظمة التحرير ما زالت بحاجة 

الوطنية  وال�رشاكة  النتخابية،  الديوقراطية  من  اأ�صا�ص  على  داخلي  اإ�صالح  اإىل 

احلقيقية. 

ثامنًا: العدالة الغائبة:

من  االأمريكية،  احلكومة  �صيا�صات  يف  وا�صح  التناق�ش  “اإنَّ 
الذين  الغربيني  االأوروبيني  الثوريني  احلرية  منا�صلي 
منا�صلي  من  موقفها  وبني  �صعوبهم،  حترير  اأجل  من  ُيقاتلون 
غري  اأو  امللونني  اأو  اأو�صطيني،  ال�رشق  اأو  ال�رشقيني  احلرية 
اليهود”  غري  اأو  االأملان  غري  اأو  االإيرلنديني  غري  اأو  االإجنليز 

                           )املحامي الأمريكي �صتانلي كوهني(

يف 2001/9/11 تعر�صت الوليات املتحدة الأمريكية لهجوم على برجي مركز 

األَفْى  عن  زاد  ما  ال�صحايا  من  الهجوم  وخلّف  نيويورك،  مبدينة  العاملي  التجارة 

اأ�صامة بن لدن م�صوؤوليته املبا�رشة عن  اأعلن تنظيم القاعدة بقيادة  �صخ�ص، وقد 

منظومتهم  �صتخرتق  التي  العمليات  من  مبزيد  وحلفاءها  اأمريكا  وتوعد  العملية، 

بها  يقومون  التي  الإجرامية  والتجاوزات  العدائية،  بالأعمال  ذلك  مبراً  الأمنية؛ 

جتاه الإ�صالم وامل�صلمني يف اأفغان�صتان، وفل�صطني، وغريها. 
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احلقل  يف  العاملني  اأغلب  وا�صتنكرها  امل�صلمني،  علماء  معظم  احلادثة  هذه  اأدان 

الإ�صالمي... ومع ذلك ا�صتخدمت الوليات املتحدة الأمريكية بقيادة جورج بو�ص 

البن George W. Bush هذه احلادثة لتنفيذ اأجندتها يف املنطقة العربية والإ�صالمية، 

اأفغان�صتان  باحتالل  فقامت  اجلدد،  املحافظني  وبعقلية  ودينية  يينية  بخلفيات 

بندر الأمري  يقول  ال�صهيوين.  امل�رشوع  مع  متاهياً  اأكرث  واأ�صبحت   والعراق، 

بن �صلطان يف هذا ال�صياق:

مل تكن هجمات احلادي ع�رش من �صبتمب ال�صيء الوحيد الذي قاد اإىل الت�صكيك 

يف الإ�صالم يف و�صائل الإعالم، وما �صاحب ذلك من متثيل مت�صارب وم�صيئ يف 

الغالب، بل ما نتج عنها من حرب على الإرهاب اأي�صاً، فقد �رشح مدير الأبحاث 

يف جمل�ص العالقات الأمريكية الإ�صالمية ب�رشاحة: جتري م�صاواة احلرب على 

بياأ�ص   
24]Neil Bush[ بو�ص  نيل  اأوجز  وقد  الإ�صالم،  على  باحلرب  الإرهاب 

العام  الراأي  ينظر  قال:  عندما   2002 �صنة  ال�صعودية  العامة  العالقات  ماأزق 

الأمريكيون  يرى  اأن  واأرجو  �صحراء،  وكرجال  كاإرهابيني  العرب  اإىل  الأمريكي 

العرب وامل�صلمني كما اأراهم، العرب يخ�رشون معركة العالقات العامة يف اأمريكا، 

الوليات  على  ذلك  وينطبق  دراماتيكياً،  العامة  ال�صيا�صة  ي�صيغ  العام  والراأي 

 
25

املتحدة، وعلى هذا اجلزء من العامل وعلى كل مكان.

يقول اأبو مرزوق عن هجمات اأيلول/ �صبتمب: 

بعد انهيار الحتاد ال�صوفييتى، اأ�صبحت اأمريكا مُت�صك بعنا�رش القوة وحدها، 

ف�صدرت كتابات عدة عن �رشاع احل�صارات، وعن العدو امل�صتقبلي الذي ُيكن اأن 

تن�صغل الدنيا ب�رشاعه، والرتكاز عليه يف مترير الأهداف الكبى، وفعالً اأوجدت 

تنظيم  مثل  الإ�صالمية،  واحلركات  الإ�صالم،  وهو  وهمياً  عدواً  لنف�صها  اأمريكا 

القاعدة )بن لدن(، وحركة حما�ص واجلهاد الإ�صالمي يف فل�صطني، وقالت للعامل 

نيل بو�ص هو الأخ الأ�صغر للرئي�ص جورج بو�ص البن، وهو رجل اأعمال مقره تك�صا�ص.   
24

االأمري  العامل  يف  لالهتمام  اإثارة  االأكرث  لالأمري  ال�رشية  الق�شة  االأمري:  �صيمب�صون،  وليام  انظر:   
25

 ،)2010 نا�رشون،  للعلوم  العربية  الدار  )بريوت:  الأيوبي  �صعيد  عمر  ترجمة  �شلطان،  بن   بندر 

�ص 379 و381. 
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اإن هوؤلء هم الأعداء، ثم بداأت ُتبلور �صيا�صات حمددة جتاه كل هذه الأطراف، بعد 

اأن و�صعتهم على قائمة “الإرهاب” الدويل. ولك اأن ترى بعدها كيف ُيف�رش القوي 

الب�رشية  وف�رشته  تف�صرياً،  القوي  ف�رشه  اإذا  اأ�صم  فالقانون  هواه،  على  القانون 

ح�صل،  الذي  وهذا  العامل،  �صي�صمعه  الذي  هو  القوي  يقوله  ما  لأن  اآخر؛  تف�صرياً 

فاأمريكا �صارت ت�صع على اأجندة العامل اأ�صياء ح�صب تف�صريها للوقائع التي تخدم 

م�صاحلها، لكن النقطة الفارقة يف هذا املو�صوع هو النتقال من اجلانب النظري لهذا 

التف�صري اإىل التطبيق العملي، فبعد حادثة 11 اأيلول/ �صبتمب، كنُت جال�صاً يف املكتب 

ابتهاجاً  احللوى  بقطع  ال�صباب  فدخل  الفل�صطينية،  الف�صائل  ممثلي  بع�ص  برفقة 

مبا ح�صل يف اأمريكا، حينها قلُت لهم هذه حلظة فارقة يف تاريخ العمل الإ�صالمي 

ويف اأمريكا وتاريخ املنطقة، فالأمر لي�ص كما تت�صورون، امل�صتقبل �صيكون �صديداً 

الأمر راأ�صاً على عقب، ومت و�صع  ُقلب  العرب وامل�صلمني وقد كان، فقد  جداً على 

قوانني جديدة، واأن�صاأوا هيئة جديدة للتن�صيق بني الأجهزة الأمنية، و�صار العدو 

حركة  مثل  القاعدة  عن  عو�صاً  الإ�صالمية،  احلركات  هي  اأمريكا  داخل  الرئي�ص 

عن  كاملة  معلومات  لديهم  واأن  �صيّما  ل  بها،  املرتبطني  والفل�صطينيني  حما�ص 

امللف الفل�صطيني، وذلك من خالل حماكمتي خالل الفرتة 1995-1997. بالتاأكيد 

ذهبوا اإىل جميع الأوراق، من ات�صل هنا؟ ومن ات�صل هناك؟ ومن له عالقة بهيئة 

وبو�صناق،  يو�صف،  اأحمد  وا�صتهدفو  العامودي،  فا�صتهدفوا  املقد�صة،  الأرا�صي 

وجميع الهيئات، ا�صتدعوا جميع العاملني وجرموهم بتهم زائفة، هذا يف اأمريكا فما 

بالك مبا ح�صل خارجها، لقد احتلت اأفغان�صتان، واحتل العراق.

ما  ظّل  ويف  والإ�صالمية،  العربية  الأمة  حا�صنتها  الفل�صطينية  الق�صية  اإن 

واأفغان�صتان  العراق  وحتييد  معها،  تعمل  التي  واجلهات  اأمريكا  حتييد  من  حدث 

اخلليج،  دول  على  الأمريكية  والهيمنة  اجلائرة،  القوانني  ظّل  ويف   وباك�صتان، 

بال �صّك تاأثرت املنطقة تاأثراً �صلبياً، واأ�صبح لالأمة العربية موقفان جتاه ال�صيا�صات 

الأمريكية يف املنطقة؛ الأول يوؤيد هذه الإجراءات ويدعمها، والآخر يرف�صها ويعمل 

على اإف�صالها، وانظر بعدها ماذا يكن اأن يح�صل حني يتفتت املوقف العربي ب�صبب 

املواقف الأمريكية، وب�صبب تتبع هذه املواقف.
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الأمة  لق�صايا  كبرية  مع�صلة  �صّكل  �صبتمب  اأيلول/   11 يف  حدث  ما  اأن  اأعتقد 

وخ�صو�صاً  نفعاً،  الأقل  اخليارات  نحو  باجلميع  ودفع  والإ�صالمية،  العربية 

اأن  اأردت  اإذا  اأنك  مبعنى  العظمى،  الدول  مع  التعامل  يف  حذراً  اأكرث  �صت�صبح  اأنك 

حتقيق  من  متكنك  التي  والو�صائل  الطرق  على  تتعرف  اأن  يلزمك  معها،  تتعامل 

الفيل  ي�صبه  وهذا  ت�صعر،  اأن  دون  فتدو�صك  قدمها  اإىل  تتعر�ص  اأن  دون  ذلك 

املرتامية  ع�صالته  اأ�صفل  ح�صل  مبا  الفيل  ي�صعر  هل  ذئباً،  اأو  قطاً  يدو�ص  عندما 

الفيل  ونواجه  نتعامل  اأن  كيف  ندرك  اأن  يلزمنا  بالتايل  الجتاهات،  جميع  يف 

 امل�صيطر على العامل من خالل القت�صاد، والأ�صلحة الفتاكة، والتحالفات املمتدة يف

141 دولة، ويف كل دولة منها لها تواجد ع�صكري.

باإمكانك  العامل،  دول  معظم  �صواحل  على  ع�صكري  تواجد  لها  اأمريكا  بالتاأكيد 

البحرية  ال�صفن  فيها  املتواجدة  الأماكن  عن  الإنرتنت  خالل  من  تبحث  اأن  الآن 

الأمريكية، �صتجدها متمركزة يف بحر ال�صني على �صواطئ رو�صيا ال�رشقية، ويف 

اأن  اأمريكا  ت�صتطيع  وبالتايل  الهندي،  واملحيط  املتو�صط،  البحر  ويف  البهاما،  جزر 

ُتر�صل كماً هائالً من اللهب لأي مكان تريده دون اأي م�صكلة، وقد راأينا هذا امل�صهد 

يف اأثناء احتالل العراق، فقد انطلقت ال�صواريخ من البحر الأحمر، و�صواريخ من 

اإ�صبانيا، وثانية من املحيط الهندي، واأقلعت طائرات  البحر املتو�صط، واأخرى من 

اأن  اأردت  اإذا  لذلك  العظيم،  العلي  باهلل  اإل  قوة  ول  حول  ول  بريطانيا،  من  حربية 

تتاأخر،  اأو  تتقدم  اأن  يكن  ومتى  تقاتله؟  كيف  تعرف  اأن  عليك  وجب  عدواً  تقاتل 

26
فالأمور ل تاأتي ب�رشبة ع�صوائية تكون �صبباً يف قتلك... .

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

2012. )بت�رشف( 
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العالقات املتداخلة واملعايري الناظمة

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ت�صتطيع اأن تتحرك بالجتاه ال�صحيح.

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

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

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

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

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

2
احتالل”.

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

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

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

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

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

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

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

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

وهي كما يلي: 

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

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

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

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

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

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

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

كل من م�رش والأردن ولبنان مثالً؟ 

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

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

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

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

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

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

ت�صتبدل القوة مكان الفكرة والتغيري. 

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

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

البامج  طرح  اأن  على  والتعليمية،  والأخالقية  والقت�صادية  الجتماعية 

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

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

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

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

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

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

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

اخليام ينتظر معونات الأمم املتحدة منذ خم�صني عاماً.

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

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

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

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

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

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

ال�صيا�صية والدولية؟

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

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

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

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

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

املدن ولي�ص داخلها. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ال�صعودية اأو �صورية. 

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

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

الأو�صط؟ 

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

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

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

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

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

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

يف اقت�صاديات م�رش؟

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

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

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

وغياب التوازن الدويل معها ووجود “اإ�رشائيل”. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ال�رشطة الفل�صطينية؟ 

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

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

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

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

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

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

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

ال�صجون...  .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اإذا ما جنحت. 

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

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

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

وهي كما يلي:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

امل�صلمني لو�صية الر�صول العظيم بهم.

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

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

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

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

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

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

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

اليهود.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اأ�صباب القتل والتدمري.

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

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

حما�ص، مبا يلي:

1. االعرتاف بالكيان ال�شهيوين:

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

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

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

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

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

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

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

الوقائع ومهما اختلت املوازين.

2. اتفاقية اأو�شلو:

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

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

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

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

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

اأكرث خطورة.

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

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

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

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

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

وجمع قواه حتت خيمة الوطن.

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

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

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

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

الفل�صطيني وثوابته.

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

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

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

5
املوقفني.

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

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

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

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

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

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

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

�رشوط. 

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

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

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

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

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

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

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

ي�صف اأبو مرزوق هذا التفاعل بقوله: 

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

املنطقة  مكونات  من  مكون  هي  مثالً  التحرير  فمنظمة  والوظيفية،  اجلغرافية 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

حقداً  ليُنبت  املنطقة  يف  ُغر�ص  الذي  العدو  وطبيعة  معها،  امل�صرتكة  واملكونات  بك 
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الثائر  التي ت�صع  العوامل  اأهم  الدولية، من  القوى  قبل  العربية من  لل�صعوب  واأملاً 

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

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

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

ثانيًا: اأدوات ال�صراع املطلوبة:

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

                   )اأي�صوب(

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

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

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

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

 
7
النبيلة”.

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

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

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

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

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

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

م�صداقيتها، واإمكانية العتماد على �رشعيتها. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

املقاومة امل�صلحة. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

الن�صحاب  كان  ثالثة  ناحية  من  املو�صوع.  هذا  يف  ح�صا�ص  مبيزان  مواقفه  يزن 



107

العالقات املتداخلة واملعايري الناظمة

فقد  املختلفة،  واأدواتها  املقاومة  م�صلحة  يف  ي�صب  لبنان  جنوب  من  الإ�رشائيلي 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8
التحديات يف تلك املرحلة يف قطاع غزة.

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

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

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

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

اأبو مرزوق  اأدخل غزة يف حروب عدة و�صفها  الذي  الأمر   ،2006 انتخابات  له يف 
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قامت  الذي  العن�رشي  والفكر  “اإ�رشائيل”  همجية  تعك�ص  بربرية  اعتداءات  باأنها 

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

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

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

بقوله: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9
�صنفتخر بهم بالرغم من اختالف البامج.

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

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

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

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

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

الفل�صطينيني. 

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

2017/2/13. )بت�رشف(
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يقول اأبو مرزوق: 

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

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

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

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

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

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

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

 
10

رئي�ص الوزراء اأو ما �صابه ذلك.

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

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

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

اإليه يف 2017. 

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

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

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

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

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

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

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

حقائق ل على اأوهام. 

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

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

املرجع نف�صه.   
10



110

د. مو�سى اأبو مرزوق: يف العمق

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

املحتل ال�صهيوين. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
12

على احلدود ينتظر العودة.

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

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

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

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

املرجع نف�صه.  
11

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

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

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

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

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

وكل فل�صطني. 

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

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

وهذا يتطلب اإجراءات عدة اأبرزها ما يلي: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يتطور ب�صكل اأف�صل.

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

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

13
يف اإعداد برنامج وطني متفق عليه.

ثالثًا: ترتيب البيت الفل�صطيني واأهميته:

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

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

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

وبالتايل �صتُ�صبح مثل فتح؟ اأجاب: 

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

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

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

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

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

 
14

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
15

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

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

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

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

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

مواقف خمتلفة. 

يقول اأبو مرزوق:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

حما�ص. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

الو�صول اإىل نقطة اتفاق. 

املرجع نف�صه.  
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ُيو�صح اأبو مرزوق: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

18
لتفاقية اأو�صلو.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

تلك املرحلة بتميز واقتدار. 

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

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

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

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

تت�صمن التن�صيق الأمني مع الحتالل؟ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

19
البع�ص؛ حتى ل نقع يف املحظور.

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

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

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

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

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

عزله �صيا�صياً ووطنياً. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

20
التخوين والتكفري، وقدمنا الأخالق على اخلالفات احلزبية.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
21

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

22
جتربة لها.

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

راأت حركة فتح باأنه:

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

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

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

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

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

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

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

ال�رشاع.

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

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

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

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

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

 
23

الوطني والإقليمي والدويل.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

املرجع نف�صه.  
23
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املنظمة، وقد  ال�صيا�صي، وتفعيل دور  النظام  واإ�صالح  النتفا�صة،  ا�صتمرار  على 

و�صح اأبو مرزوق بداية العالقة بقوله:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

رابعًا: العمق العربي وح�صوره الفاعل:

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

                                 )اإبراهام لنكولن(

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

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

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

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

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

25
احلرة، اأبرزها ال�صيا�صات التالية:

املرجع نف�صه.  
24

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

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

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

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

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

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

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

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

خارج الأرا�صي املحتلة.

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

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

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

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

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

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

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

اإخوان م�رش.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“اإ�رشائيل” نف�صها ل تقبل بها.

4. االبتعاد عن الت�شنيف املحوري:

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

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

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

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

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

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

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

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

اإيرانية - �صورية يف املنطقة.

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

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

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

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

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

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

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

على القيادة ال�صعودية.

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

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

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

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

لدعم ال�صعب الفل�صطيني.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

)انتهى الن�ص(

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

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

العامل، وعن هذه التحركات يقول د. اأبو مرزوق:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

26
مثل عملية القد�ص عملية توليدانو.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

لها الق�صية الفل�صطينية. 

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

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

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

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

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

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

اأرا�صيها املباركة. 

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

2012. )بت�رشف(

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

املرجع نف�صه.  
28



128

د. مو�سى اأبو مرزوق: يف العمق

دولياً كما كان، م�رش كانت حتمل الق�صية الفل�صطينية يف اأوقات متعددة، وكانت 

29
حتمل عبء العرب، كما حملت منظمة التحرير بن�صختها الأوىل والثانية.

واحرتام؛  تقدير  حمل  هو  مرزوق  اأبو  اعتقاد  يف  امل�رشي  اجلي�ص  فاإن  لذلك 

فاجلي�ص امل�رشي خا�ص حروباً عديدة �صّد الكيان ال�صهيوين، بالإ�صافة اإىل دور 

م�رش ال�صرتاتيجي التي حمت من خالله املنطقة ال�رشقية بت�صحيات اأبنائها عب 

30
التاريخ؛ لذلك فاإن اأبو مرزوق يعتقد اأن مل�رش “دوراً مهماً يف امل�صتقبل”.

“هي  يلي:  مبا  مرزوق  اأبو  و�صفها  فقد  بها  يتعلق  وما  الأنفاق  جدلية  عن  اأما 

الأنفاق،  اأنتج  غزة  قطاع  على  ح�صار  يوجد  و�صيا�صي،  قانوين  فراغ  عن  تعبري 

يجب رفع احل�صار، وملء الفراغ املوجود مبعنى فتح معب رفح بطريقة طبيعية”. 

التي   )2011 يناير  الثاين/  كانون   25 امل�رشية  )الثورة  الأخرية  الأحداث  وعن 

ب�صكٍل  عنها  مرزوق  اأبو  حتدث  فقد  وحما�ص،  م�رش  بني  العالقة  اأوراق  خلطت 

وا�صح، فقال: “حما�ص مل تتدخل يف م�رش �صواء يف ميدان التحرير اأم ال�صجون اأم 

اأي مكان داخلي عربي، كل ما يقال عنا يف م�رش عبارة عن تدافع �صيا�صي داخلي، 

الهدف منه ا�صتخدام حما�ص ب�صكل خاطئ يف ح�صابات داخلية، ف�صيا�صتنا �صّد اأن 

نطعن يف اأي نظام من الأنظمة العربية ف�صالً عن التدخل ب�صوؤونها؛ لأن فل�صطني 

 
31

ق�صية العرب وامل�صلمني كافة”.

انتخابه  عقب  مر�صي  حممد  بالرئي�ص  حركته  اجتماع  مرزوق  اأبو  ُينكر  ومل 

رئي�صاً جلمهورية م�رش العربية يف ق�رش الحتادية بح�صور املخابرات واجلي�ص؛ 

املخابرات  باأن  جيداً  تدرك  فحما�ص   
32

الفل�صطينية، امل�صاحلة  ق�صية  ملناق�صة 

ال�صاأن  عن  امل�صوؤولون  فهم  الفل�صطيني،  للملف  الرئي�صية  احلا�صنة  هي   امل�رشية 

الفل�صطيني كله.

“حديث خا�ص،”  اأبو مرزوق، التلفزيون العربي،  اأجرتها ليلى ال�صايب مع الدكتور مو�صى  مقابلة   
29

2017/2/13. )بت�رشف(

املرجع نف�صه.  
30

املرجع نف�صه.   
31

“امل�صهد،”  �صي،  بي  بي  قناة  مرزوق،  اأبو  مو�صى  الدكتور  مع  خوري  جيزال  اأجرتها  مقابلة   
32

 .2014/4/10
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بالتاأكيد تغريت �صيا�صة م�رش جتاه حركة حما�ص نحو الأف�صل مع �صعود حممد 

اأنه تعامل ب�صكل مت�صاٍو بني حركتي فتح وحما�ص،  مر�صي رئي�صاً مل�رش، مبعنى 

 
33

ح�صب تعبري د. اأبو مرزوق.

ال�رشق  يف  ال�صالم  لعملية  الأممي  للمبعوث  ر�صالة  حما�ص  حركة  وجهت  وقد 

لي�صت  حلما�ص  بالن�صبة  م�رش  “اأن  فيها  اأكدت   Tony Blair بلري  توين  الأو�صط 

جمرد دولة جارة، واأمنها وا�صتقرارها ووحدة اأرا�صيها م�صلحة فل�صطينية مطلقة 

غري  تقريباً  املنطق  بهذا  مل�رش  ينظر  اأحد  ول  الفل�صطيني،  لل�صعب  قوة  وقوتها 

34
الفل�صطينيني، وخا�صة �صكان قطاع غزة”.

واأ�صاف اأبو مرزوق: “ل يكن اأن يكون قطاع غزة مكاناً لإيذاء م�رش، اأو وقوع 

نتعامل معه بجدية وم�صوؤولية خ�صو�صاً  اأو مل  ات�صال  اأي  ُنهمل  لها، ومل  �رشر 

حينما يتعلق الأمر باأمن م�رش، وقطعاً لن تكون غزة مرتعاً لالإرهاب اأو موطناً لأّي 

 
35

حركات م�رشية اأو غريها”.

عالقة حركة حما�س مع اململكة العربية ال�شعودية:

ُيثل  الذي  العربي  العمق  نحو  كامل  ب�صكٍل  ذراعيها  حما�ص  حركة  فتحت 

الذئب  فم  من  الفل�صطيني  احلق  انتزاع  خاللها  من  يكن  التي  احلقيقية  القوة  لها 

الإ�رشائيلي، فتوجهت نحو اجلميع على اأ�صا�ص فل�صطني التي ت�صتحق دعم اجلميع 

اململكة  وكانت  خارجية،  اأطماع  اأو  مذهبية،  تكتالت  اأو  �صيا�صية  �رشوط  دون 

العربية ال�صعودية من اأبرز الدول التي �صعت حركة حما�ص لإقامة عالقة قوية مع 

موؤ�ص�صاتها املختلفة، خ�صو�صاً واأن املقد�صات الإ�صالمية عامل م�صرتك بني مكة 

املكرمة والقد�ص املباركة. 

والنا�ص،  القاهرة  قناة  الثاين،  اجلزء  مرزوق،  اأبو  مو�صى  الدكتور  مع  خليفة  طوين  اأجراها  مقابلة   
33

https://www.youtube.com/watch?v=cNm_MQTKF7g :اأجراأ كالم،” 2013/5/19، انظر“
عمرو عديل، يف حقيقة املوقف امل�رشي من حرب غزة، مركز كارنيغي لل�رشق الأو�صط، 2014/8/7.   

34

اأحمد يو�صف، نفٌق يف نهاية نهاية ال�صوء: الفل�صطينيون اإىل اأين؟، وكالة �صما الإخبارية، 2015/2/26،   
35

http:/samanews.ps/ar/ :انظر
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قبل احتالل العراق للكويت بداأت العالقات ال�صعودية احلم�صاوية تتبلور عب 

ال�صعودية،  الع�صكرية  وال�صتخبارات  حما�ص  حركة  قيادات  بني  خمتلفة  لقاءات 

يقول د. اأبو مرزوق عن هذه املقابالت:

التقيُت مع مدير ال�صتخبارات ال�صعودية الأمري تركي الفي�صل، �صقيق �صعود 

بريطانيا،  يف  ال�صعودية  و�صفري  �صابقاً،  ال�صعودية  ال�صتخبارات  مدير  الفي�صل، 

التقيته مرات عدة يف الت�صعينيات قبل وبعد احتالل العراق للكويت، وبعد حترير 

الكويت تعززت العالقات بيننا ب�صكٍل كبري، ونتيجة وقوف حركة فتح التي تراأ�ص 

منظمة التحرير الفل�صطينية مع العراق يف احتاللها للكويت عر�صت ال�صعودية من 

اأن تكون بديالً عن حركة فتح يف  الع�صكري على حما�ص  خالل مدير خمابراتها 

رئا�صة املنظمة، واأن تقوم ال�صعودية بدفع كامل التكاليف التي �صتحتاجها حما�ص 

اإذا ما وافقت على ذلك، وقد اعتذرنا لهم، ومل نقبل هذا العر�ص املغري، لأن يف ذلك 

36
نزاعاً داخلياً فل�صطينياً قد ل يندمل.

بالتاأكيد مل ت�صخط ال�صعودية على حما�ص نتيجة رف�ص الأخرية للعر�ص املقدم؛ 

فامل�صائل ال�صيا�صية ل تقف اأمام خيارات فارقة، يقول د. اأبو مرزوق:

بعد حترير الكويت ا�صت�صافتنا اململكة ال�صعودية، ثم اأخذونا بطائرة خا�صة 

اإىل الكويت، وكان برفقتي الأخ حممد نزال، فقد حلقنا فوق الأرا�صي الكويتية؛ 

كان  العراقي للكويت، فعالً  اأحدثه الحتالل  الذي  الهائل  الدمار  حتى نرى مدى 

الفنادق  الكهربائية،  الأ�صالك  منزوعة  ال�صوارع  الكلمة،  مبعنى  هائالً  دماراً 

مدمرة، اآثار احلرائق يف كل مكان، راأينا ال�صوارع منزوعة البالط، ُنهبت مقتنيات 

نف�صها  بالطائرة  عدنا  املوؤملة  امل�صاهد  هذه  وبعد  العراق،  اإىل  وُنقلت  املوؤ�ص�صات 

هدفها  كان  بال�صعودية  عالقاتنا  دائماً  لكن  جدة،  اإىل  الريا�ص  ومن  الريا�ص،  اإىل 

ح�صن العالقة مع النظام وم�صاحة معتبة حلرية جمع الأموال، فقد كانت اململكة 

37
ال�صعودية امل�صدر الأهم ملالية حركة حما�ص.

مقابلة مركز التاأريخ والتوثيق الفل�صطيني مع الدكتور مو�صى اأبو مرزوق، ت�رشين الأول/ اأكتوبر    
36

2012. )بت�رشف( 
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توا�صالً  ازدادت  بل  ال�صعودية،  العربية  للمملكة  حما�ص  زيارات  تتوقف  مل 

وُقرباً، وخ�صو�صاً بعد زيارة ال�صيخ اأحمد يا�صني لل�صعودية، يقول اأبومرزوق:

يا�صني عند زيارته  ال�صيخ  ال�صيا�صي حلما�ص برفقة  املكتب  كنُت واإخواين يف 

لل�صعودية، وكان برفقتنا رئي�ص املكتب ال�صيا�صي اآنذاك الأ�صتاذ خالد م�صعل، وقد 

متيزت هذه الزيارة بامل�صتوى الكبري الذي كان يف ا�صتقبالنا، فالأول مرة يكون يف 

ا�صتقبالنا م�صوؤول �صعودي يف م�صتوى الأمري عبد اهلل، بركة ال�صيخ يا�صني كانت 

حا�رشة يف اللقاءات كلها، وبعد ذلك اأ�صبح الأمري عبد اهلل ي�صتقبلنا كوفد للحركة 

عدة  مرات  ا�صتقبلنا  ملكاً  اأ�صبح  اأن  بعد  حتى  رم�صان  يف  تقريباً  �صنوي  ب�صكل 

وقدم مبادرته الكرية لالإ�صالح، وخرج باتفاقية مكة، لكن بعد الأحداث يف غزة 

38
توقف.

ال�صهيوين  لالحتالل  مقاومة  كحركة  حما�ص  بني  املميزة  العالقة  هذه  بعد 

والإ�صالمية،  العربية  املنطقة  يف  ال�صني  النظام  راأ�ص  ال�صعودية  العربية  واململكة 

جاءت مرحلة بداأت فيها العالقة تذهب نحو الفتور؛ نظراً لالختالف الذي ح�صل 

2002، ُيو�صح اأبو مرزوق هذا الختالف  بينهما اإزاء مبادرة الأمري عبد اهلل �صنة 

بقوله:

الأمري  اأطلقها  التي  ال�صعودية  املبادرة  قبول  على  كان  ال�صعودية  مع  خالفنا 

عبد اهلل التي اأطلق عليها الإعالم مبادرة 2002، خالفنا بداأ عندما رف�صنا املبادرة، 

بيننا،  حال  العزلة  من  جداراً  منه  و�صنعت  الرف�ص،  هذا  ال�صعودية  تتفهم  مل 

دولة  عن  ي�صدر  اأن  ُنحبذ  ل  املوقف  وهذا  بيننا،  التي  الطيبة  العالقات  واأجه�ص 

بحجم ال�صعودية، فقد اختلفنا مع اإيران يف مراحل عدة كانت جتمعنا بها عالقات 

وجهة  كانت  الأحيان  بع�ص  يف  ال�صعودية،  اتخذته  كالذي  موقفاً  تتخذ  ومل  طيبة 

نظر اإيران اأ�صوب من وجهة نظر احلركة، لكننا مل نوافقها يف كثري من الأحيان، 

تاأ�صي�ص  بعدم  اإيران  ن�صحتنا  فمثالً  القرار؛  فى  حما�ص  ا�صتقاللية  يعك�ص  وهذا 

حزب اخلال�ص، واأ�ص�صنا حزب اخلال�ص، ن�صحتنا اإيران بعدم الذهاب اإىل مكة، 

النتخابات،  ودخلنا  النتخابات،  دخول  بعدم  اإيران  ن�صحتنا  مكة،  اإىل  وذهبنا 

املرجع نف�صه.  
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ن�صحتنا اإيران بعدم الدخول يف احلكومة، ودخلنا باحلكومة، اأخذت اإيران موقفاً 

غري  �صورية  من  موقفاً  اإيران  اأخذت  عليه،  نحن  الذى  املوقف  غري  اخلليج  من 

اإيران ا�صتمرار العالقة  املوقف الذي نحن عليه، مع كل هذه الختالفات ف�صلت 

بيننا. بالرغم من اأننا مل نتفق مع اإيران لكن كانت العالقة و�صتبقى مل�صلحة الأمة، 

�صالح  يف  اأبداً  يكون  لن  منق�صم  اإ�صالمي  فعامل  فقط،  الذاتية  للم�صلحة  ولي�ص 

امل�صلمني ونحن ل ُنق�صم امل�صلمني اإىل �صنة و�صيعة يف عالقاتنا املختلفة )...( نحن 

نريد اإبقاء البو�صلة باجتاه “اإ�رشائيل”، نريد اأن تدرك الأمة العربية والإ�صالمية 

“اإ�رشائيل”، واأن جتتمع الأمة مرة اأخرى على عداوتها، بعد ما  عدوها احلقيقي 

اأ�صبح ال�صالم خياراً ا�صرتاتيجياً عند البع�ص، فما اأن تقوم “اإ�رشائيل” بخطوتني 

النا�ص تعتقد  ال�صديد، فبع�ص  اإل وجتد العالقات قد ُن�صجت، لالأ�صف  �صغريتني 

اأن  احلقيقة  لكن  وم�رش،  الأردن  مع  فقط  حم�صورة  “اإ�رشائيل”  عالقات  اأن 

من  وكثري  والإمارات،  وُعمان،  وقطر،  وتون�ص،  املغرب،  اإىل  ذهبت  “اإ�رشائيل” 
هذه الدول التي ل حُتب اأن ُتذكر يف هذا املقام، واأقامت معها العديد من العالقات 

باأن  ُت�صري  املنطقة  التي حتدث يف  التغريات  اأن  الإعالم، غري  عن  بعيداً  وامل�صالح 

قرار الدول �صيتحول بيد ال�صعوب، واأن اأمريكا بداأت تفقد ال�صيطرة على توجيه 

ال�صعوب نحو م�صاحلها غري املنتهية، وهذا من اأهم املتغريات التي ل يدركها كثري 

 
39

من النا�ص.

عالقة حركة حما�س مع اجلزائر:

بالرغم من العالقة الوطيدة التي تربط ال�صعب اجلزائري بنظريه الفل�صطيني؛ 

التي  الحتالل  ويالت  وت�صتح�رش  وامل�صري،  والق�صية  الدم  وحدة  جُت�صد  عالقة 

اأن العالقة بني املوؤ�ص�صة الر�صمية  اإل  اأبناء ال�صعب اجلزائري  ذن 
ُ
اأ ما زالت ترن يف 

يتعلق  فيما  وخ�صو�صاً  املطلوب،  امل�صتوى  اإىل  ت�صل  مل  حما�ص  وحركة  للجزائر 

بامللف الفل�صطيني، يقول د. اأبو مرزوق:

املرجع نف�صه.  
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ر�صمية  عالقات  اإىل  ت�صل  مل  اأنها  اإل  عديدة  مرات  اجلزائر  زرنا  بالتاأكيد 

مبوؤ�ص�صات الدولة، ففي �صنة 2000 التقينا باأع�صاء احلزب احلاكم مرتني، وكان 

برفقتنا رئي�ص املكتب ال�صيا�صي للحركة اآنذاك الأ�صتاذ خالد م�صعل، والأخ اإبراهيم 

غو�صة، وخم�صة اآخرون، تبادلنا هموم الأوطان، واأوجاع الإن�صان، اإل اأن همهم 

للح�صول  اإليها، كانوا ي�صعون  ن�صعى  ُكنا  التي  لهمومنا  الزيارة كان مغايراً  من 

الع�صكرية،  الناحية  من  اجلزائرية  ال�صاحة  يف  الفاعلني  النا�ص  عن  معلومات  على 

من خالل ا�صتعرا�ص بع�ص الأ�صماء التي لها عالقة مبلفاتهم الأمنية، هذا ما كان 

ي�صغلهم بالدرجة الأوىل، لكننا مل نكن نهتم ملثل هذه الق�صايا، فق�صيتهم لي�صت من 

الق�صايا اجلوهرية التي تهمنا، كنا ُنريد اأن ُنعمق عالقاتنا باملوؤ�ص�صات الر�صمية 

التي ت�صمح لنا بالت�صال بال�صعب، وهذه هي ال�صيا�صة الأ�صا�صية التي ُكنا نتجه 

الر�صمية  العالقة  الدول، فنحن ن�صعى نحو ح�صن  فيها بخ�صو�ص عالقاتنا مع 

فهم  الأمة،  فى  احلقيقي  وعمقنا  مرجعيتنا  تكون  حتى  ال�صعبية؛  العالقة  وعمق 

الأ�صا�ص وعليهم املرتكن بعد اهلل تعاىل. حتى عندما كنا ناأتي اإىل م�رش �صواء واأنا يف 

رئا�صة املكتب ال�صيا�صي، اأم عندما كان الأخ اأبو الوليد يف رئا�صة املكتب ال�صيا�صي، 

كانت لنا زيارات عديدة اإىل م�رش الكنانة، وخ�صو�صاً اأن عالقتي مع اأمن الدولة 

اأي�صاً، يف معظم الزيارات مل جنتمع باأي هيئة �صيا�صية ر�صمية فقط  كانت جيدة 

املدنية،  واملوؤ�ص�صات  ال�صعبية  الهيئات  بكل  نت�صل  كنا  ولكن  العامة،  املخابرات 

والنقابات العملية، وكان النظام ل يحول بيننا وبني الت�صال بالنا�ص، وهذا كان 

وعمقنا،  مرجعيتنا  والأمة  ال�صعبية،  باحلركة  اأنف�صنا  ُنعرف  لأننا  مهماً؛  �صيئاً 

وحما�ص بدون الأمة ل ت�صتطيع فعل �صيء. 

خرى، فاإن ارتباطنا باأي نظام يجعلنا رهينة له، وبذلك ل ن�صتطيع 
ُ
ومن ناحية اأ

فعل ما ُنريده، وُن�صبح كالرتمومرت اإذا علت حرارة النظام ل بّد اأن تعلو حرارتنا، 

اأنف�صهم  ربطوا  الذين  بع�ص  مع  ح�صل  ما  مثل  معه،  ننتهي  النظام  انتهى  واإذا 

هذه  فانهارت  ال�رشقي  املع�صكر  انهار  ال�رشقي،  املع�صكر  يف  الأنظمة  ببع�ص 

التنظيمات، اأو ما ح�صل يف العراق، ذهب النظام احلاكم يف العراق، فذهبت منظمة 

كجبهة التحرير الفل�صطينية التابعة لأبو العبا�ص. لذلك نحن ن�صعى اإىل الرتباط 
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بالنا�ص اأكرث من الرتباط باملوؤ�ص�صات التابعة لالأنظمة احلاكمة، ويف الوقت نف�صه 

امل�رشي  النظام  اأبوابها، فقد كان  البيوت من  اإننا ندخل  النظام، حيث  ُنخالف  ل 

40
يرف�ص لقاءنا بالإخوان امل�صلمني، فكنا نلتزم برغبته.

والأحزاب  التيارات  خمتلف  مع  قوية  عالقات  تكوين  حما�ص  ا�صتطاعت 

امل�صلمني،  الإخوان  وجماعة  اجلزائرية  التحرير  جبهة  راأ�صهم  وعلى  اجلزائرية، 

التي بداأت بالتبلور من خالل ن�صاط ال�صيخ حمفوظ النحناح، وبالرغم من الروابط 

عدم  على  حافظت  اأنها  اإل  الأحزاب  بع�ص  مع  حما�ص  حركة  جتمع  التي  الفكرية 

التدخل يف �صوؤون الدول العربية، يقول د. اأبو مرزوق:

ملا �رُشب التيار الإ�صالمي )جبهة الإنقاذ الإ�صالمي( الذي ن�صاأ حديثاً ومل يكن 

مذكوراً فى العامل الإ�صالمي ت�صتت يف البالد، وملا ت�صتت يف البالد تعرفنا حديثاً 

واأحمد  اأمريكا،  يف  عليه  تعرفنا  هدام  اأنور  كان  اأبرزهم  الفاعلني،  اأع�صائه  على 

بلحاج وغريهم. كان موقفنا يف النهاية اأن نبتعد عن ق�صايا اجلزائر اخلالفية ول 

نتدخل يف امل�صاكل الداخلية، هناك بع�ص ال�صباب الفاعلني يف جمال الإعالم عندنا 

وقف موقفاً حاداً من حمفوظ النحناح؛ لأنه اتخذ موقفاً حازماً من جبهة التحرير 

يف �رشاعها مع الدولة، يف النهاية كان هذا املوقف يعك�ص اأفكار وم�صاعر �صخ�صية، 

ول ُيعب عن موقف احلركة؛ لأن موقف احلركة كان دائماً ييل اإىل موقف الأ�صتاذ 

الأمن  جمل�ص  جل�صة  يف  وقفته  اأحد  يقف  مل  للتاريخ  و�صهادة  النحناح،  حمفوظ 

القومي الأمريكي حينما طالبهم باإطالق �رشاحي من ال�صجن الأمريكي، ومع ذلك 

41
ل نتدخل يف ال�صوؤون الداخلية لأي قطر من الأقطار العربية.

الدول  بع�ص  تتخذها  التي  امل�صلحة  لطبيعة  حما�ص  حركة  اإدراك  من  بالرغم 

العربية جتاه العالقة التي ت�صعى لها، وبالرغم من خماوف الدول العربية املعتادة 

اأنظمتها  على  �صلباً  ُيوؤثر  قد  الذي  منوذجها  جناح  من  وخ�صيتها  الإ�صالميني،  من 

العربية  الدول  ك�صب  فيها  وحاولت  اإل  فر�صة  ترتك  مل  حما�ص  اأن  اإل  احلاكمة، 

املرجع نف�صه.  
40
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العربي وعدم اجنرافها  العربية، وطماأنة عمقها  نحو ق�صية فل�صطني ومركزيتها 

العربية،  احلوارات  يف  اأفادها  مما  الدول،  تلك  يف  الإ�صالمية  التنظيمات  خلطابات 

وجتلى يف دخول م�رش وال�صعودية على خطوط الأزمات الفل�صطينية للو�صول اإىل 

قوا�صم م�صرتكة. 

يت�صح مما �صبق اأن حركة حما�ص ل تنظر اإىل م�صتقبل العالقة مع الدول العربية 

تنظر  بل  عليها،  احل�صول  حلظة  يف  تنتهي  التي  امل�صلحة  بعني  اأو  اأ�صود،  مبنظار 

اإليها مبنظار امل�صلحة التي جتمع ول ُتفرق، ُتقوي ول ُت�صعف. حما�ص ت�صعى اإىل 

امل�صلحة التي جتمع الكل العربي �صّد الحتالل ال�صهيوين الذي ل يرتك فر�صة اإل 

وينه�ص يف م�صالح الأمة العربية والإ�صالمية. 

خام�صًا: الإ�صالمي والقومي على مائدة القد�س:

“امل�صلم مطالب بحكم اإ�صلمه اأن يعنى بكل �صوؤون اأمته، 
ومن مل يهتم باأمر امل�صلمني فلي�ش منهم”

                          )ح�صن البنا(

اأن جتمع �صتات الأمة الإ�صالمية على مائدة القد�ص، وامل�صجد الأق�صى املبارك، 

هدف مهم يحتاج اإىل طاقات كبرية، وجهود عظيمة من اأجل اإجنازه، وخ�صو�صاً 

يف وجود النكفاء الذاتي الذي ُي�صيطر على معظم الدول الإ�صالمية؛ ملا ُتعانيه من 

اأولويات مغايرة مل�صكالت الأمة الإ�صالمية ب�صكٍل  حتديات داخلية، تفر�ص عليها 

اإخوانه  ُثلة من  الباب م�صاركاً  اأبو مرزوق طرق هذا  اأن  اإل  عام، وبالرغم من ذلك 

الفاعلة يف ميادين  اإ�صالمياً جامعاً ملعظم الأطياف  املعنيني، ونظموا موؤمتراً قومياً 

العمل والبناء. 

ي�صف اأبو مرزوق امل�صهد بقوله:

ل ت�صتطيع اأن تقول باأن حما�ص كانت امل�صاهم الأكب يف اإعداد املوؤمتر؛ لأنه حظي 

مب�صاهمة جادة من اجلميع، مل ي�صتثِن اأحداً من ب�صمة امل�صاركة، ل التيار القومي 
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الإ�صالميني  ول  الوطنية،  التيارات  ول  اختالفاتها،  على  املذاهب  ول  وت�صعباته، 

وحما�ص؛  القومي،  التيار  هو  الرتكيبة  هذه  يف  الأبرز  العن�رش  لكن  ت�صتتهم،  على 

لذلك نحن والقوميون يف املوؤمتر من كان ُيحدد من هو الرئي�ص لهذا التجمع، ودائماً 

كنا نتبادل هذه املهمة ما بني الإ�صالميني والقوميني، ويف الغالب كان التفاق بيني 

عب يف املوؤمتر عن توجهات املكتب ال�صيا�صي للحركة، �صواء 
ُ
وبني القوميني، وكنُت اأ

اقرتح  فقد  القد�ص،  موؤمتر  بخ�صو�ص  اأما  بعدها.  اأم  الت�صعينيات  مرحلة  يف  كان 

للقد�ص، ثم  ُيعقد موؤمتراً  اأْن  الإ�صالمي  القومي  املوؤمتر  اأثناء  الأ�صتاذ خالد م�صعل 

ُيحول املوؤمتر اإىل موؤ�ص�صة دائمة من خالل اللجنة التح�صريية؛ لأنَّ ن�صاط املوؤمتر 

42
�صنوي تنتهي اآثاره بانتهاء اأيام املوؤمتر.

كانت هذه الفكرة مزدوجة مع معن ب�صور، فقد كنا نتحدث كثرياً يف م�صامينها 

على  ا�صتوت  اأن  وبعد  و�صوحاً،  وُن�صبعها  ُن�صجاً،  نرثيها  حتى  جانبي،  ب�صكل 

له  ُتن�صب  اأن  باأ�ص  فال  وعليه؛  اأ�صا�صي،  ب�صكل  بدعمها  ب�صور  معن  قام  �صوقها 

من  اأمناء  جمل�ص  لها  و�صّكلنا  دائمة،  موؤ�ص�صة  اإىل  املوؤمتر  حولنا  اأننا  املهم  الفكرة، 

منه  وجمعنا  اإل  اإ�صالمياً  بلداً  نرتك  مل  والإ�صالمية،  العربية  الأمة  اأنحاء  جميع 

مرجعياتهم  اأو  وديانتهم  مذهبهم،  عن  النظر  بغ�ص  واجتماعية،  �صيا�صية  رموزاً 

حتريرها،  على  اجلاد  والعمل  القد�ص،  حب  يجمعهم  كان  الذي  اأن  املهم  الفكرية. 

وباك�صتان  والهند  الو�صطى  واآ�صيا  واأمريكا  بريطانيا  من  �صخ�صيات  فاأح�رشنا 

ونيجرييا  كغانا  الإفريقية  الدول  بع�ص  ومن  العربية،  الدول  جميع   ومن 

الأمناء،  جمل�ص  اإىل  بدعوة بع�ص زعمائه  وقمنا  اإل  بلداً  نرتك  مل  اإفريقيا،  وجنوب 

مع  حتدثنا  ثم  امل�صتوى،  هذا  من  تقريباً،  �صخ�صية   200 اإىل  تعداده  و�صل  الذي 

ال�صيخ يو�صف القر�صاوي، و�صغطنا عليه حتى يراأ�ص جمل�ص الأمناء، فا�صتجاب 

لنا، ور�صحنا له ثالثة نواب، �صني من اليمن، وكان ال�صيخ عبد اهلل الأحمر رئي�ص 

جمل�ص النواب يف اليمن، وم�صيحي من لبنان الأ�صتاذ ب�صارة مرهج، و�صيعي من 

اإيران ال�صيد علي اأكب حمت�صمي؛ وبالتايل جمعنا معظم مكونات الأمة التي تتنوع 

املرجع نف�صه.  
42
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من العرب والعجم وال�صنة وال�صيعة، امل�صيحيني وامل�صلمني، ثم اأ�صفنا جهة جديدة 

العرب  جنمع  مل  بالتايل  اأندوني�صيا،  برملان  برئي�ص  جئنا  فقد  الأحمر،  ُتويف  عندما 

اإىل  التح�صريية  اللجنة  وحتولت  املوؤمتر.  لهذا  بالآ�صيويني  جئنا  بل  فقط  والعجم 

القوم،  كبار  من  �صخ�صيات  ت�صم  وكانت  اأراأ�صها،  كنُت  التي  التاأ�صي�صية  اللجنة 

العوا،  �صليم  حممد  د.  والأ�صتاذ  ب�صور،  ومعن  مولوي،  في�صل  ال�صيخ   اأمثال 

ود. بيان احلو�صي، ورفعت النمر، ومي�صيل اإده، والأب اأنطوان �صو، وكانت ت�صم 

م�صيحيني، وعدداً كبرياً من رموز الأمة ومفكريها الأفذاذ، لقد كان موؤمتراً جامعاً 

لكل الأقطار الإ�صالمية. 

الأول،  املوؤمتر  وعقدنا  املو�صع،  الأمناء  جمل�ص  ت�صكيل  يف  جنحنا  اأن  وبعد 

كنُت  اأي�صاً  حت�صريية،  جلنة  اإىل  تاأ�صي�صية  جلنة  من  املوؤمتر  هذا  يف  وحتولنا 

التنفيذية  اللجنة  تراأ�صُت  وبعدها  املوؤمتر،  هذا  يف  التح�صريية  اللجنة  اأراأ�ص 

العملي  بال�صكل  ون�صجت  الأمور  ا�صتقرت  اأن  وبعد  القد�ص،  ملوؤ�ص�صة  الأوىل 

مولوي  في�صل  لل�صيخ  الرئا�صة  عن  تنازلُت  املبارك،  الأق�صى  وللم�صجد   للقد�ص 

رحمه اهلل فرتاأ�ص اللجنة التنفيذية، و�صغل د. اأكرم العدلوين مديراً عاماً للموؤ�ص�صة 

العامل  كل  جنمع  اأن  ُنريد  كنا  اأننا  املقام  هذا  يف  ذكره  اجلدير  ومن  مبا�رش.  ب�صكل 

الف�صائل  العادلة، فحما�ص مل تكتِف بوحدة  القد�ص وفل�صطني وق�صيتها  ملنا�رشة 

الع�رشة التي اجتمعت على كلمة املقاومة والت�صدي مل�صاريع الحتالل ال�صهيوين 

الفل�صطينية املحتلة، بل عملت على توحيد الأمة العربية والإ�صالمية  يف الأرا�صي 

حول القد�ص وامل�صجد الأق�صى املبارك. ومن هنا اأ�صبح حلما�ص عالقات وا�صعة، 

به  نعتز  كبرٌي  حجٌم  حلما�ص  واأ�صبح  املتنوعة،  امليادين  كل  يف  مميز  وح�صور 

 
43

ونفتخر.

منذ بداية الت�صعينيات حاول الكثري من قيادات حركة حما�ص جمع �صتات الأمة 

حول ملف القد�ص غري اأن حجم التحديات كان كبرياً، الأمر الذي دفع اأبو مرزوق، 

املرجع نف�صه.  
43
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وبتكليف من اإخوانه يف املكتب ال�صيا�صي، للعودة مرًة اأخرى مل�صوؤولية هذا امللف، 

والهتمام به اإىل اأن ا�صتطاع من خالله توحيد رموز الأمة الإ�صالمية من خمتلف 

 
44

التيارات، وتاأ�صي�ص موؤ�ص�صة القد�ص الدولية �صنة 2002.

التي  الإ�صالمية  العالقات  ال�صيا�صي حلركة حما�ص عمق  املكتب  اأع�صاء  اإدراك 

تخدم ق�صية فل�صطني املركزية، جعل حلما�ص قبولً مميزاً على امل�صتوى الر�صمي، 

وخ�صو�صاً بعد فوزها يف النتخابات الت�رشيعية �صنة 2006؛ وكان من اأبرز هذه 

الدول، اجلمهورية الرتكية، التي رحبت بفوز حما�ص، واأعربت عن ا�صتعدادها التام 

اإىل �صيغة �صيا�صية  للو�صاطة بني حركة حما�ص والحتالل ال�صهيوين، للو�صول 

بينهما، وطالبت باحرتام الفوز الذي حققته حما�ص، لأنه خيار ال�صعب الفل�صطيني، 

وطالبت املجتمع الدويل مبنح فر�صة حلما�ص.

 Recep Tayyip وقد ك�صف رئي�ص الوزراء الرتكي ال�صابق رجب طيب اأردوغان

مباحثاته  عن  �رّشح  عندما  وذلك  الفل�صطينية،  للق�صية  كبرياً  اهتماماً   Erdoğan

اجلادة مع الرئي�ص الباك�صتاين برويز م�رّشف Pervez Musharraf يف 2006/1/27 

على  تنطوي  فيها،  دور  الإ�صالمي  املوؤمتر  ملنظمة  يكون  م�صرتكة  مبادرة  حول 

“اإن لب الت�صالت  الفل�صطينيني و“اإ�رشائيل”، وقال:  الو�صيط بني  قيامهم بدور 

انعقد املوؤمتر القومي الإ�صالمي الثالث يف بريوت يف 2000/10/21، وكان اأبو مرزوق اأحد موؤ�ص�صي   
44

والبناء  القومي  البناء  الأمة، هما  تاريخني مهمني يف  لفكرة اجلمع بني  املوؤمتر اجلامع واملحقق  هذا 

تفجر  بعد  القد�ص،  مدينة  اإنقاذ  على  يعمل  والذي  القد�ص،  موؤمتر  عقد  فكرة  وانطلقت  الإ�صالمي. 

ت�صمية  ومت  حت�صريية  جلنة  ت�صكيل  املوؤمتر  هذا  يف  وتقرر   ،2000/9/28 يف  الأق�صى   انتفا�صة 

د. مو�صى اأبو مرزوق رئي�صاً للجنة، وكان يف ع�صويتها ال�صيخ في�صل مولوي رحمه اهلل اأمني عام 

اجلماعة الإ�صالمية يف لبنان، والأ�صتاذ معن ب�صور الأمني العام للموؤمتر القومي العربي، والدكتور 

حممد عمر الزبري، رئي�ص جامعة امللك في�صل يف جدة، والدكتور حممد عوي�صة ع�صو املكتب التنفيذي 

لالإخوان امل�صلمني يف الأردن، والأ�صتاذ ح�صن حدرج من قيادة حزب اهلل يف لبنان وم�صوؤول امللف 

للقد�ص،  موؤ�ص�صة  لإن�صاء  تاأ�صي�صية  جلنة  بت�صكيل  رائدة  مبادرة  اإىل  اللجنة  وخل�صت  الفل�صطيني. 

اأنها موؤ�ص�صة جامعة، فق�صية القد�ص  ولي�ص موؤمتراً يعقد ثّم ينف�ص، على اأن تكون فكرة املوؤ�ص�صة 

العامل  اأحرار  وم�صوؤولية  واإ�صالمية  عربية  م�صوؤولية  هي  بل  فح�صب،  فل�صطينية  م�صوؤولية  لي�صت 

املوؤمنني بالعدل ورف�ص الظلم.
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لن  باإ�رشائيل  العرتاف  عدم  �صيا�صة  باأن  حلما�ص  ال�رشح  على  تقوم  واملبادرات 

تكون م�صاعدة يف هذه العملية، واأن على اإ�رشائيل األ تقول اإنها لن تعرتف بنتائج 

“اإن على  اأردوغان:  التي �صت�صكلها حما�ص”، وا�صتدرك  اأو باحلكومة  النتخابات 

للما�صي،  املا�صي  يف  وت�رشفاتهم  عاداتهم  يرتكوا  اأن  حما�ص  حركة  يف  الإخوة 

وعليهم اأن يدخلوا عاملاً جديداً بنظرة جديدة، وذلك بعد اأن اأ�صبحوا عملياً طرفاً يف 

حكم الدولة”، وقال “يف مثل هذه العملية اإنني مقتنع باأن حركة حما�ص �صتتحرك، 

على  ُيطبق  وهذا  �صيء،  يف  ُي�صاعد  لن  فالتطرف  الو�صط،  نحو  تتحرك  اأن  ويجب 

اإىل التمييز بني حما�ص بالأم�ص وحما�ص الآن، و�صدد على  اأي�صاً”. ودعا  اإ�رشائيل 

45
�رشورة اأن “ن�صمح لهم ببع�ص الوقت لرنى ماذا �صيفعلون”.

وبعد هذه الت�رشيحات لأردوغان دعت احلكومة الرتكية حركة حما�ص لزيارة 

ذلك  مرزوق  اأبو  ي�صف  بينهما.  عالقة  ثمة  اأن  يعني  وهذا   ،2006/2/16 يف  اأنقرة 

بقوله:

بالكيان  اعرتفت  التي  الدول  اأوائل  من  فهي  للغاية،  دقيقة  تركيا  مع  العالقة 

 Organization Treaty )ال�صهيوين، وهي ع�صو يف حلف �صمال الأطل�صي )الناتو

)Atlantic North )NATO، وت�صعى لتعزيز عالقتها باأوروبا عن طريق دخولها 
 European Union )EU( الأوروبي  والحتاد  امل�صرتكة  الأوروبية  لل�صوق 

خ�صو�صاً،  واأمريكا  عموماً  الغرب  وجهتها  وتركيا   1928 �صنة  ومنذ  ك�رشيك، 

تركيا  يف  حدثت  التي  التغريات  ومع  تركيا،  يف  مهمة  ع�صكرية  قواعد  ولالأخرية 

النتخابات  يف  حما�ص  حركة  وفوز  وحزبه،  اأردوغان  الرئي�ص  فوز  ديوقراطياً، 

مع  العالقات  تعزيز  والتنمية  العدالة  حزب  و�صيا�صة   ،2006 �صنة  الديوقراطية 

ال�رشق الأو�صط، وال�صتمرار اإىل جانب ال�صعي لدخول الحتاد الأوروبي، ومن هنا 

عند فوز حما�ص ديوقراطياً اأعطى فر�صة عند احلركة لتو�صيع عالقاتها املتنوعة. 

عدة  تركيا  لزيارة  الرتكية  احلكومة  من  دعوة  وتوجهت  تركيا،  على  الرتكيز  كان 

ق�صم الأر�صيف واملعلومات، مركز الزيتونة للدرا�صات وال�صت�صارات، تركيا والق�شية الفل�شطينية،   
45

�صل�صلة تقرير معلومات )17( )بريوت: مركز الزيتونة للدرا�صات وال�صت�صارات، 2010(، �ص 39، 

https://www.alzaytouna.net/2011/12/07/null-11 :انظر
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عالقتهم  وتاريخ  الرتكية  ال�صيا�صة  نتفهم  ونحن  كبرية،  وفود  وتوجهت  مرات، 

العدو  ال�صهيوين  والكيان  “الإرهاب”،  قائمة  على  احلركة  ي�صع  الذي  بالغرب 

اأي  عن  تبتعد  بداية  الرتكية  ال�صيا�صة  كانت  هنا  ومن  وق�صيتنا،  ل�صعبنا  املركزي 

توجه ُيثري الغرب والكيان ال�صهيوين بقوة التيار القومي املتطرف، كانت تن�صحنا 

ال�صلمية،  بالطرق  ال�رشاع  وحل  املنظمة،  به  اعرتفت  مبا  والعرتاف  بالعتدال 

ويف الوقت نف�صه توا�صلوا معنا و�صاعدونا، ورف�صوا احلرب والظلم الواقع على 

الفل�صطينيني، وخ�صو�صاً مواقفهم من القد�ص والأق�صى وحمايته واإعماره، وهم 

 United )من اأ�صهم يف قرار منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )اليون�صكو

Nations Educational, Scientific and Cultrural Organization (UNESCO)
لقاًء  اأردوغان  بالرئي�ص  اللقاء  وكان  كذلك.  وهويتها  وحمايتها  القد�ص  جلانب 

للوقوف  وال�صحية  اخلريية  منظماته  ووجه  كبرية،  م�صاعدة  و�صاعدنا  حميمياً، 

وهناك  الناتو،  حلف  من  جزء  كونهم  معنا  التعامل  يف  حدود  لالأتراك  ولكن  معنا. 

حجم من العالقات مع الكيان ال�صهيوين، وهي يف الوقت احلا�رش موقفها ال�صيا�صي 

اإىل جانب حقنا الفل�صطيني يف الأمم املتحدة ويف خمتلف املحافل الدولية، ومواقفها 

الطالب  اآلف  ت�صتقبل  اأنها  كما  معروفة،  اأ�صبحت  ال�صهيونية  لل�صيا�صة  املعادية 

الرتكي  ال�صارع  والآن  تركيا.  يف  الفل�صطينيني  من  املبعدين  والأ�رشى  واجلرحى 

بداأ يتحول ب�صكل كبري تاأييداً للحق الفل�صطيني، وما فعله الأتراك من جهد لك�رش 

7 من الأتراك على  اأحداثه �صفينة مرمرة، حيث ا�صت�صهد  احل�صار يف غزة، واأبرز 

ظهر ال�صفينة وهي يف طريقها لغزة، كما اأن هناك ع�رشات املوؤ�ص�صات الفل�صطينية 

التي اتخذت تركيا مقراً لها.

ولعل انفتاح احلركة املوؤقت والطارئ على حممد دحالن اأزعج الرئي�ص الرتكي 

الثنائية،  العالقات  يف  امل�صكلة  هذه  جتاوز  مّت  ولكن  كثرياً،  اأردوغان  طيب  رجب 

بيننا  للتو�صط  تدعوه  هنية  اإ�صماعيل  الأخ  احلركة  رئي�ص  من  ر�صالة  جاءته  حتى 

وبني ال�صلطة، واأعطيناه ورقة حّل اللجنة الإدارية يف قطاع غزة، وخاطب الرئي�ص 

معها  واحلوار  حما�ص  مع  اجللو�ص  على  الأخري  ووافق  عبا�ص،  حممود  اأردوغان 

م�صتنداً اإىل ما مّت ذكره من اإمكانية حّل اللجنة الإدارية مبا�رشة. ويف الأ�صبوع نف�صه 

متت زيارة لوفد احلركة برئا�صة هنية، واإعطاء ال�صيء نف�صه للوزير خالد فوزي 
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مدير دائرة املخابرات امل�رشية، مما اأثار الرئي�ص اأردوغان كثرياً، ومنذ ذلك الوقت 

كانت  التي  امل�صاعدات  معظم  اأن  كما  للحركة،  وفد  باأي  اأردوغان  الرئي�ص  يلتِق  مل 

ُتقدم لقطاع غزة اأوقفت، وكانت هذه اأكب عقبة يف وجه العالقات التي مل تتاأثر مبا 

والتعليم،  الوزارات كاملخابرات، وال�صحة،  بقية  اإجراءات مع  اأو  �صيا�صات  مّت من 

والداخلية، وما زالت ال�صاحة الرتكية �صاحة مهمة للحركة خارج فل�صطني. 

دولة  مع  حما�ص  حركة  توا�صل  بداأ  فقد  مباليزيا  حما�ص  حركة  عالقة  عن  اأما 

ماليزيا مبكراً، حيث كانت ماليزيا اأحد اأهم الداعمني للق�صية الفل�صطينية يف املحافل 

الدولية، وحافظ الراحل يا�رش عرفات رحمه اهلل على �صالت جيدة برئي�ص الوزراء 

املاليزي مهاتري حممد Mahathir Mohamad الذي ا�صتمر يف دعمه ملنظمة التحرير 

ويا�رش عرفات رحمه اهلل طوال فرتة حكمه.

يف مطلع الت�صعينيات ن�صجت حركة حما�ص خطوط ات�صال بالقوى ال�صيا�صية 

 Malaysian )واملجتمعية املاليزية، وخ�صو�صاً باحلزب الإ�صالمي املاليزي )با�ص

 Malaysian )اأبيم( وحركة ال�صباب الإ�صالمي املاليزي ،Islamic Party )PAS(
)Islamic Youth Movement )ABIM التي كان يراأ�صها يف املا�صي نائب رئي�ص 
الوزراء ال�صابق اأنور اإبراهيم. كما اأن تياراً كبرياً من الإ�صالميني املاليزيني خالطوا 

واأمريكا  واأوروبا  وال�صعودية  والعراق  العربية يف م�رش  الدول  بقية  اإخوانهم من 

مبا فيهم اأنور اإبراهيم نف�صه، حيث كان جزءاً من احتاد الطلبة امل�صلمني، ونا�صطاً 

اأ�صا�صياً يف احلزب الإ�صالمي، وعن�رشاً اأ�صا�صياً يف حركة ال�صباب اأي�صاً. 

ح�صور  بهدف  ملاليزيا،  عدة  بزيارات  حما�ص  قيادة  قامت  الت�صعينيات،  يف 

مع  زرُت  حيث  املاليزيني،  امل�صوؤولني  وللقاء  )با�ص(  الإ�صالمي  احلزب  موؤمترات 

1997، والتقينا بنائب  ال�صيا�صي حلما�ص خالد م�صعل ماليزيا �صنة  املكتب  رئي�ص 

رئي�ص الوزراء اأنور اإبراهيم، وبقيادات احلزب ال�صالمي املاليزي )با�ص(، كما زار 

واأ�صامة  �صيام  �صعيد  ال�صيخ  زيارة  منها  حما�ص،  قيادة  من  اأخرى  وفوٌد  ماليزيا 

حمدان واآخرين.

حما�ص  بني  التوا�صل  ت�صاعد  الثانية  الفل�صطينية  النتفا�صة  اندلع  وبعد 

ال�صيا�صية  واملنظمات  الأحزاب  مع  التوا�صل  خطوط  ازدادت  حيث  وماليزيا، 
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واملجتمعية يف البالد، وتوجت بعد فوز حما�ص يف انتخابات 2006 بزيارة وفد كبري 

 Abdullah بدوي  اهلل  عبد  حينها  الوزراء  برئي�ص  والتقوا  ماليزيا؛  اإىل  حما�ص  من 

ذلك  بعد  التوا�صل  تطور  عدة،  لأيام  الزيارة  وا�صتمرت  بوتراجايا،  يف   Badawi
غزة  حرب  بعد  خ�صو�صاً  اأعلى  مل�صتويات  اأ�رشع  ب�صكل  تنتقل  العالقة  وبداأت 

2009/2008 وما ترتب عليها من ت�صاعد للدعم ال�صعبي املاليزي لغزة واحلركة.

)انتهى كالم د. اأبو مرزوق(

مرحلة العالقة الوثيقة:

يف منت�صف �صنة 2010 بداأت العالقة بني )حما�ص( واحلكومة املاليزية بالنتقال 

ملرحلة جديدة، حيث مّت اإطالق موؤ�ص�صات فل�صطينية عدة يف ماليزيا بع�صها برعاية 

 Ahmad د. مهاتري حممد، رئي�ص الوزراء ال�صابق حينها، ود. اأحمد زاهد حميدي

Zahid Hamidi، وزير الدفاع ثم نائب رئي�ص الوزراء حتى �صنة 2018، وا�صتمرت 
العالقة يف التطور منذ ذلك احلني.

و�صهد العقد التايل تتابعاً لزيارات قيادة احلركة اإىل ماليزيا خ�صو�صاً، حل�صور 

)اأمنو(  املتحدة  املاليوية  القومية  املنظمة  حزب  حينها  احلاكم  احلزب  موؤمترات 

)United Malays National Organisation )UMNO، حيث كانت قيادة حما�ص 
برئا�صة الأ�صتاذ خالد م�صعل �صيوف ال�رشف يف موؤمتر حزب اأمنو �صنة 2013.

حيث  التالية،  ال�صنوات  يف  احلزب  موؤمترات  يف  احلركة  م�صاركة  وا�صتمرت 

�صارك رئي�ص احلركة جمدداً يف موؤمتر حزب اأمنو �صنة 2015 مع وفد مو�صع من 

قيادة حما�ص �صّم د. مو�صى اأبو مرزوق وحممد نزال واآخرين، كما كان د. مهاتري 

املقاومة  لدعم  القاهرة  موؤمتر  يف  �رشف  �صيوف  مرزوق  اأبو  مو�صى  ود.  حممد 

الفل�صطينية واإدانة العدوان على غزة. 

الرزاق  عبد  بن  جنيب  حممد  ال�صابق  املاليزي  الوزراء  رئي�ص  زيارة  وكانت 

 2013 �صنة  مطلع  املحا�رش  غزة  لقطاع   Mohammad Najib Abdul Razak
ولقاوؤه برئي�ص الوزراء اإ�صماعيل هنية نقلة نوعية يف العالقة بني ماليزيا وحما�ص، 

حيث جاءت يف وقت تواجه فيه احلركة ح�صاراً دولياً غري م�صبوق.
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وعلى مدى العقد ال�صابق، حافظت حما�ص على عالقات وثيقة بجميع الأحزاب 

بدعم  ا�صتمرت  التي  املاليزي  املدين  املجتمع  منظمات  واأهم  املاليزية،  ال�صيا�صية 

ال�صعب الفل�صطيني على كل امل�صتويات.

موقف احلكومة احلالية من الق�شية الفل�شطينية:

يعتب موقف الدولة من الق�صية الفل�صطينية ثابتاً من ثوابتها بغ�ص النظر عن 

اختالف احلكومات، ويظهر ذلك على �صعيد �صيا�صتها الداخلية عب اإتاحتها املجال 

ملنظمات املجتمع املدين حل�صد الدعم املطلوب للق�صية الفل�صطينية مادياً واإعالمياً 

الداعمة  الر�صمية  �صيا�صتها اخلارجية عب ت�رشيحاتها  ومعنوياً، وعلى م�صتوى 

للق�صية يف املحافل الدولية، ويثل خطاب رئي�ص الوزراء املاليزي د. مهاتري حممد 

عن  للحديث  اخلطاب  ثلث  اأفرد  حيث  املوقف،  هذا  على  موؤ�رشاً  املتحدة  الأمم  يف 

46
معاناة ال�صعب الفل�صطيني و�رشورة ا�صتعادته حلقوقه.

اأما بخ�صو�ص عالقة حركة حما�ص بجنوب اإفريقيا فقد مرت مبحطات خمتلفة، 

كما بني د. مو�صى اأبو مرزوق يف اإجابته عن ال�صوؤال الذي وجهه الكاتب له يف هذا 

الإطار، اأهمها ما يلي:

التواجد باملراحل االأوىل 1995–2003:

بداأت حماولت النفتاح على جنوب اإفريقيا وزيارتها وحماولة ال�صتقرار فيها 

ال�صيا�صية �صنة  للدائرة  الغر�ص والتابعة  لهذا  ال�صودان  مبكراً، من خالل جلنة يف 

1995 برئا�صة د. مو�صى اأبو مرزوق، ومت فتح موؤ�ص�صة للعمل اخلريي )موؤ�ص�صة 

الأق�صى( �صنة 1997، ثّم تاأ�صي�ص مركز درا�صات �رشق اأو�صطي �صنة 1998.

اإح�صان  مولنا  مع  القد�ص  موؤ�ص�صة  خالل  من  نتوا�صل  كنا  الفرتة  تلك  يف 

 Ibrahim جبائيل  اإبراهيم  وال�صيخ   Moulana Ihsaan Hendricks هندرك�ص 

Gebrail ومر�صد ديفيز؛ هوؤلء كانوا مدخلنا اإىل اجلالية امل�صلمة. اأما احلزب احلاكم 

واخلارجية فكان الأخ حممد دانغور Mohammed Dangor ولورن�ص، امل�صوؤول 

مرا�صلة للكاتب مع الدكتور مو�صى اأبو مرزوق، ت�رشين الأول/ اأكتوبر 2018.  
46
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الأمني يف �صفارة عّمان، وكان لورن�ص يتنقل ما بني عّمان ورام اهلل، حيث �صهدت 

البلد يف جولته  لزيارة  اهلل  يا�صني رحمه  اأحمد  ال�صيخ  ا�صتقدام  الفرتة حماولة  تلك 

تدخل  ب�صبب  الأخرية  ب�صاعاته  ف�صل  الأمر  اأن  غري  عنه،  الإفراج  بعد  ال�صهرية 

عرفات حينها، ومعظم هذه امل�صاألة كانت يف عّمان حيث وجود د. مو�صى وات�صاله 

بامللحق الأمني ال�صيد لورن�ص.

ولي�ص  ديبلوما�صيني  م�صتوى  على  لكنها  عالقة  هناك  كان  املرحلة  تلك  يف 

مب�صتوى رفيع من قيادات الدولة اأو احلزب احلاكم، وكانت يف غالبها يف عّمان ثم يف 

دم�صق، واأدارها مندوبي جهاز الأمن يف ال�صفارات الإقليمية وال�صفراء، حيث كان 

حممد دانغور �صفرياً يف دم�صق و�صفرياً يف بريوت غري مقيم.

العمل اخلريي كان فاعالً بح�صور الأخ املوكل، وتن�صيقه مع الأخ ع�صام يو�صف 

واآخرين منذ ذلك احلني، وبالرغم من حماولت ال�صتثمار للعمل يف البلد حينها لكن 

املحاولت مل تتكلل بالنجاح.

مرحلة رفع م�شتوى العالقة 2003–2014:

كانت الوفود اجلنوب اإفريقية تزور دم�صق، خ�صو�صاً ال�صعبية منها ولقيادات 

رفيع  �صيا�صي  لوفد  زيارة  حتقيق  حماولة  كانت  املقابل  يف  لكن  امل�صلمة،  اجلالية 

 2009 اأبرزها كانت حماولة �صنة  ال�صيا�صية،  للظروف  من احلركة م�صتمرة وفقاً 

حيث مّت اإلغاء الزيارة لقيادة احلركة قبل يومني من موعدها ب�صبب ت�رّشب اخلب 

والتهديد الأمني الذي مّت تقديره من قبل جهاز الأمن يف جنوب اإفريقيا.

موتالنتي خاليما  اإفريقيا  جنوب  رئي�ص  نائب  بزيارة  املرحلة  هذه   تّوجت 

Kgalema Motlanthe اإىل دم�صق ولقائه برئي�ص املكتب ال�صيا�صي حلركة حما�ص 
الأ�صتاذ خالد م�صعل، وهذا كان اأرفع لقاء بني الطرفني مّت يف تاريخ العالقة، وجرى 

2009. ويف هذه الزيارة عقد نائب  ترتيبها بعد ف�صل حماولة زيارة وفدنا يف �صنة 

اأبي الوليد حظي بتغطية كبرية وعك�ص حميمية  الرئي�ص موؤمتراً �صحفياً مع الأخ 

العالقة بني الطرفني.

كما زار جنوب اإفريقيا اإخوة �صيا�صيون ب�صفة ر�صمية يف هذه املرحلة مرتني، 

الأخ اأبو الباء حممد نزال والأخ اأ�صامة حمدان.
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مرحلة ماأ�ش�شة العالقة 2014–2019:

لكل  لديها، فكان  الدولية  العالقات  املرحلة، و�صعت حركة حما�ص عمل  يف تلك 

منطقة فريق عمل، ولأّن العمل اأخذ بالرتكيز على الدول ذات الأولوية، بداأ العمل يف 

اإفريقيا من خالل الدول ذات التاأثري، وكانت جنوب اإفريقيا على راأ�صها. 

من اجلانب اجلنوب اإفريقي ت�صكلت جلنة من الرئا�صة يف �صنة 2014 لبحث اأ�صباب 

تراجع حركة فتح عن الن�صال، وخيارات تعامل الدولة مع ال�رشكاء الفل�صطينيني. 

قام رئي�ص مكتب العالقات الدولية حينها الأخ اأبو عبادة حممد �صواحلة بلقاء تلك 

الفل�صطيني الذي  اأ�صهمت يف فهمهم للواقع  اللجنة مرتني، ومت ترتيب لقاءات لهم 

تغريت فيه بو�صلة الن�صال لدى فتح، حتى اتخذت اللجنة تو�صية بالنفتاح على 

حركة حما�ص كونها تقود الن�صال الفل�صطيني، وحتمل خّط التحرر من ال�صتعمار 

والعن�رشية الإ�رشائيلية.

اإجناز  بهدف  لها  ر�صمية  زيارات  ثالث  هناك  كان  و2015   2014 �صنتي  بني 

مرزوق  اأبو  مو�صى  ود.  الوليد  اأبي  الأخ  برئا�صة  للحركة  وفد  زيارة   ترتيبات 

الزيارة  ومتت  للعالقة.  رافعة  لتكون  الدولية  العالقات  م�صوؤول  عبادة  اأبو  والأخ 

قيادة  مع  احلركة  قيادة  فيها  والتقت   ،2015 اأكتوبر  الأول/  ت�رشين  يف  اهلل  بف�صل 

وكان  حينها.   Jacob Zuma زوما  جاكوب  الرئي�ص  برئا�صة  والدولة  احلزب 

امتازت بحما�صة قيادة احلزب  ا�صتقبالً حافالً يف مدينتي كيب تاون وبريتوريا، 

للحركة، ونتج عنها املخرجات الآتية:

مع  نوعها  من  الأوىل  تعتب  احلاكم  واحلزب  احلركة  بني  تعاون  مذكرة  توقيع   .1
ف�صيل فل�صطيني.

2. تلبية احلزب يف فتح حوار ا�صرتاتيجي بينه وبني اجلالية امل�صلمة يف كيب تاون 
التي خ�رشوا فيها املحافظة  بتلك  امل�صلمني  انتخابياً من قبل   لزيادة دعمه فيها 

15 عاماً م�صت.
مكتب  ب�صكل  البداية  كانت  البلد،  داخل  ر�صمياً  احلركة  لوجود  احلزب  تبني   .3
الذي  للخيار  تراجعوا  وال�صلطة  العربي  ال�صغط  حتت  لكن  للحركة  ر�صمي 

طرحناه عليهم ابتداًء، وهو العمل حتت لفتة موؤ�ص�صة متثل احلركة يف البلد.
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يف  توظيفه  مّت  الدولة  يف  القرار  و�صناع  احلزب  قيادة  مع  مبا�رشة  عالقة  فتح   .4

منا�صبات عدة لحقاً.

قطر  اأمري  وتلبية  اإفريقيا،  جنوب  على  بالنفتاح  قطر  لدولة  احلركة  تو�صية   .5

 2016 اآذار/ مار�ص  اأبي الوليد بدعوة الرئي�ص زوما يف  للطلب املكتوب من الأخ 

عدة   2017 �صنة  يف  البلد  يف  القطرية  ال�صتثمارات  م�صتوى  ورفع  الدوحة،  اإىل 

اأ�صعاف.

الدولة  يف  والأمني  ال�صيا�صي  التاأثري  مفا�صل  على  النفتاح  مّت  املرحلة،  هذه  يف 

واخلارجية  الأمن  ووزارات  وبرملان  عمال  ونقابات  اأحزاباً  ر�صمي،  ب�صكل 

والداخلية.

تاأ�صي�ص  فتم  فيها؛  لنا  عمل  فرق  وت�صكيل  البلد  يف  ح�صورنا  زيادة  مّت  وعليه، 

ولنا  الدولة،  يف  ر�صمياً  وت�صجيلها   Afropal اأفروبال  ا�صم  حتت  متثلنا  موؤ�ص�صة 

املوؤ�ص�صة  يتبع  اإعالمي  وفريق  الدولة،  داخل  التحرك  يف  ي�صاعدنا  �صيا�صي  فريق 

اإعالمية داعمة لروايتنا، ويوؤثر يف ال�صهاينة ب�صكل باتوا ي�صكون  وي�صن حمالت 

منه عالنية يف اإعالمهم. 

كما بات لنا فريق ين�صط مع حركة مقاطعة اإ�رشائيل و�صحب ال�صتثمارات منها 

 The Boycott, Divestment, Sanctions )وفر�ص العقوبات عليها )بي دي اأ�ص

ل�صالح  �صيا�صياً  لل�صغط  نوجهها  البلد،  يف  مقيم  ال�صعبية  الدعم  وجلان   )BDS(

يف  خاللهم  من  احلكومة  على  �صغط  ممار�صة  اأو  بتحقيقها،  نرغب  معينة  اأهداف 

قرارات ترتبط بالق�صية الفل�صطينية اأو الكيان ال�صهيوين.

ال�صاحة  اإىل  الأخ املفرغ لهم  2016 لإعادة  العمل اخلريي منذ �صنة  تعاوننا مع 

وتفعيل وجودهم بالبلد، وبات ح�صورهم اأكرث فعالية ولهم اأخوان هناك.

جنحنا يف جنوب اإفريقيا يف حتقيق عدد من الإجنازات، اأبرزها ما يلي:

اتخاذ قرار يف املوؤمتر العام للحزب احلاكم يف كانون الأول/ دي�صمب 2017، الذي   .1

ح�رشه وفد ر�صمي من احلركة لأول مرة بتاريخه، بتخفي�ص م�صتوى العالقة 
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الديبلوما�صية مع “اإ�رشائيل” اإىل مكتب متثيل، وهو جهد �صغط �صيا�صي مبا�رش 

وحمالت  وخارجه  احلزب  داخل  و�صعبية  �صيا�صية  مفا�صل  مع  مبا�رش  وغري 

اإعالمية ا�صتمرت نحو ت�صعة اأ�صهر.

ح�صورها  ملنع  اإفريقية  دول  ع�رش  نحو  على  �صغط  بحملة  القيام   .2 
التن�صيق  “اإ�رشائيل”(، حيث مّت  )اإفريقيا -   Togo Conference موؤمتر توغو 

وجهد  جولت  لهم  وكان  قيامه،  ملنع  واملطلوبة  امل�صرتكة  اخلطوات  يف  معهم 

�صيا�صي مقّدر.

يف  الفل�صطيني  الوطني  املجل�ص  اجتماع  ح�صور  عن  احلاكم  احلزب  امتناع   .3
ني�صان/ اأبريل 2018 والتي كانت حمل جدل، حيث التقى الأخ م�صوؤول اإفريقيا 

بكبار امل�صوؤولني يف جنوب اإفريقيا لل�صغط عليهم لعدم احل�صور، وقد اتخذوا 

قراراً بذلك واأبلغونا به ر�صمياً.

حيث  الفل�صطينيني،  اإىل  اإفريقية  اجلنوب  الن�صالية  التجربة  نقل  مب�صار  البدء   .4
عليه  وبناًء  ذلك،  على  اخلارجية  وزيرة  وم�صاعد  الرئي�ص  م�صت�صار  مع  اتفقنا 

�صنة  مطلع  تاون  كيب  يف  فل�صطينية  ف�صائل  لقاء  تبعه  بريوت،  يف  موؤمتر  ُعقد 

2016، ثم لقاء اآخر بعد عام ملتابعة حماولت بلورة روؤية فل�صطينية م�صرتكة 
متحد.  ب�صكل  الن�صال  يف  وال�صتمرار  القائمة  الفل�صطينية  احلالة  من  للخروج 

اجلديدة  ال�صيا�صية  القيادة  مع  تفاهم  على  بناًء  ا�صتكمالها  �صيتم  اللقاءات  هذه 

من  الفل�صطيني  امللف  اإدارة  يف�صلون  اأنهم  اأبلغونا  وهم  �صهر،  قبل  مّت  للحزب 

خالل عالقتهم بنا ولي�ص مع الأطراف الأخرى.

 General املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية  يف  الإفريقية  املجموعة  على  ال�صغط   .5
Assembly of the United Nations ملنع مترير قرار يدين احلركة عر�ص 
عليها يف كانون الأول/ دي�صمب 2018، وبالتن�صيق مع اجلانب اجلنوب اإفريقي 

اأبلغونا اأنهم اأمنوا ت�صويت 17 دولة اإفريقية بهذا اخل�صو�ص، اإىل جانب عدد من 

دول اأمريكا الالتينية.

)انتهى كالم د. اأبو مرزوق(
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�صاد�صًا: اإيران، و�صورية، وحزب الله وجدلية العالقة: 

اهلل مو�صع  اإيران، و�صورية، وحزب  مل يكن موقف حما�ص جتاه عالقتها مع 

مع  اأحوالها  اأح�صن  يف  كانت  فقد   ،2011 �صنة  العربي  الربيع  اأحداث  قبل  ت�صاوؤل، 

اهلل،  حلزب  العام  الأمني  اهلل  ن�رش  ح�صن  وال�صيد  الأ�صد،  ب�صار  ال�صوري  الرئي�ص 

وكانت اإيران مُتثل القوة اجلامعة بني هذه الأطراف التي تلهج مبقاومة “اإ�رشائيل” 

املتغطر�صة. 

يف متوز/ يوليو 2006، خا�ص حزب اهلل حرباً �صّد الحتالل ال�صهيوين رفعت 

 2008/7/16 يف  تبادل  �صفقة  وحقق  العربي  ال�صارع  لدى  ال�صعبي  ر�صيده   من 

قنطار،  �صمري  الأ�صري  راأ�صهم  على  لبنانيني  اأ�رشى  اأربعة  عن  اإثرها  على  فرج 
ُ
اأ

ومئتني من ُرفات الأ�رشى الفل�صطينيني واللبنانيني. 

ويف العدوان الإ�رشائيلي على قطاع غزة اأواخر 2008 وبدايات 2009، �صمدت 

القوات  وردعت  املدفعية،  النريان  من  بركانية  حمم  اأمام  الفل�صطينية  املقاومة 

ال�صهيونية بالرغم من مقدراتها املحدودة، واأف�صلت “اإ�رشائيل” يف حتقيق اأهدافها 

التي اأعلنتها على منابر الإعالم كافة، وهي اإ�صقاط حكم حما�ص، وا�صتعادة اجلندى 

الأ�صري جلعاد �صاليط، والق�صاء على منظومة ال�صواريخ لدى املقاومة الفل�صطينية. 

باحلق،  واإياناً  بالنف�ص،  ثقة  العربي  ال�صارع  على  ال�صمود  هذا  انعك�ص  �صك  بال 

واأمالً باحلرية التي قد تنطلق بعد عقود من الغياب الق�رشي. 

ال�صارع العربي لالختالف املذهبي بني حما�ص وحمور املقاومة الذي  مل يهتم 

تتجاوز  “اإ�رشائيل”  ب�رشب  فرحته  كانت  اإذ  اهلل،  وحزب  و�صورية  اإيران  يجمع 

الختالفات الطائفية، لقد جنحت فل�صطني يف توحيد النا�ص على مائدة احلق الذي 

يقبل الختالف ول ير�صى ب�صلب احلقوق، وظلم الآخرين. 

1. العالقة مع اإيران:

يف نهاية الثمانينيات، وعب لقاءٍ �رشي، بداأت اأول لقاءات حركة حما�ص باإيران، 

حيث �صعت الأخرية لإقامة عالقة ر�صمية مع حركة حما�ص عب مندوبني من وزارة 

اخلارجية الإيرانية، وعن هذا اللقاء يقول اأبو مرزوق:
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يف اأواخر الثمانينيات جاء اثنان من وزارة اخلارجية الإيرانية، كٌل منهم برتبة 

مدير عام، الأول ا�صمه حممد علي حممدي والثاين ا�صمه علي زاده، التقيُت بهما يف 

اأحد فنادق دبي، وكان برفقتي ال�صيخ اأبو اإيا�ص خليل القوقا رحمه اهلل. كان احلديث 

التي  للم�صالح  وفقاً  تطويرها،  واآليات  باإيران،  حما�ص  عالقة  توطيد  حول  يدور 

جتمع الطرفني على مائدة مقارعة الحتالل ال�صهيوين من اأجل حترير فل�صطني. 

الآن  نحُن  الإيراين:  الوفد  يراأ�ص  كان  الذي  زاده  لعلي  قلُت  احلوار  نهاية  ويف 

حركة نا�صئة مل تظهر بال�صكل الكبري على ال�صاحات املختلفة، وعالقاتنا ما زالت 

يجوز  ول  مقد�صة،  ق�صية  نحمل  جميعاً  ونحن  عميقة،  ولي�صت  وليدة  عالقات 

الراأ�ص  الذيل ذاك  القد�ص املقد�صة ق�صية ذيلية، بحيث ُيحرك هذا  اأن تكون ق�صية 

�صورية  �صنعتها  اإما  منظمات  احلا�رش  الوقت  فى  املنظمات  من  كثري  ذهب،  اأينما 

اأو العراق اأو طرٌف اآخر، نحن نريد اأن نقوى، ويزداد نفوذنا، ونفتح عالقات مع 

الآخرين باإرادتنا، ول نريد اأن نكون حركة ذيلية.

بداية العالقة مع جميع االأطراف: 

العربية  باململكة  حما�ص  حركة  عالقة  َتعمقت  للكويت  العراقي  الغزو  اإّبان 

�صداقة  عالقة  لإقامة  الباب  حما�ص  حركة  فتحت  عندها  جيد،  ب�صكل  ال�صعودية 

كل  مع  متوازية  عالقات  لديها  احلركة  اأن  اأ�صا�ص  على  الإيرانية،  اجلمهورية  مع 

الدول، التي تقت�صي عدم التدخل يف العالقات البينية. ولأن اإيران موؤيدة للق�صية 

ما  على  بناًء  بينهما  العالقات  بدء  اإيران  على  حما�ص  حركة  عر�صت  الفل�صطينية، 

1991، وافقوا على ذلك، وبعدها كان لهم مواقف جيدة  اأ�صا�ص �صنة  مّت ذكره من 

جتاه املبعدين الفل�صطينيني جنوب لبنان؛ فقد اأر�صلوا اأحد ال�صباب وُيدعى رم�صان 

ليقيم يف خميم الريموك مع املبعدين، وكانوا يقدموا بع�ص امل�صاعدات اللوجي�صتية 

نوع  من  م�صاعدات  يقدموا  اأ�صبحوا  الوقت  مرور  ومع  امل�صاعدين،  من  كغريهم 

اآخر مثل التدريب وازدادت العالقة عمقاً. وقد كان لالأخ املهند�ص عماد العلمي دوٌر 

�صنتي اإيران  يف  للحركة  �صفرياً  انتُدب  اأن  بعد  وذلك  العالقة،  هذه  تطوير  يف   مهم 

1990-1991، هكذا تطورت عالقة حما�ص باإيران.



150

د. مو�سى اأبو مرزوق: يف العمق

ومذاهبهم،  عقائدهم،  اختالف  على  القوى  كل  على  النفتاح  احلركة،  �صيا�صة 

الكيان  با�صتثناء  توجهاتها،  اختالف  على  القوى،  وكافة  واأجنا�صهم،  واأعرافهم، 

العدو  مع  التقاء  اأو  اتفاق  اأو  حوار  ل  اأن  الثابتة  احلركة  و�صيا�صة  ال�صهيوين، 

ال�صهيوين.

واأنَّ معيار العالقات مع هذه الدول والقوى مبني على قاعدة قربها من الق�صية 

والأمر  ومقاومته،  الفل�صطيني  لل�صعب  ودعمها  للمقاومة،  وتاأييدها  الفل�صطينية 

الآخر هو عدم التدخل يف ال�صاأن الداخلي للحركة، كما اأن احلركة ل تتدخل يف ال�صاأن 

لتاأييد ودعم كل هوؤلء،  الدول واحلركات. ونحن يف حاجة  الداخلي لأي من هذه 

ومدى التاأييد والدعم يدل على م�صتوى العالقة وعمقها.

بع�ص  مع  اختلفنا  وقد  ال�صيا�صة،  يف  تطابقاً  يعني  ل  ]اإيران[  معها  عالقتنا 

من  املوقف  املثال  �صبيل  وعلى  �صيا�صاتنا؛  بع�ص  على  اعرت�صوا  كما  �صيا�صاتهم، 

�صورية مل يكن متطابقاً معهم، وكذلك مل يكونوا مع دخولنا يف انتخابات املجل�ص 

الت�رشيعي �صنة 2006. وا�صتمرت العالقة مع كل هذه الختالفات، ومل يتدخلوا يف 

اأّي �صاأن من �صوؤون احلركة على مدار العالقة يف يوم من الأيام.

البو�صلة  لأن  ا�صتثناء؛  بال  املنطقة  اأطراف  كل  على  ننفتح  اأن  معنيون  نحن 

ال�صيا�صية لكل املنطقة يجب اأن تكون فل�صطني والقد�ص، وما دمنا نريد الرتكيز على 

 
47

ق�صيتنا فال ن�صتطيع ا�صتثناء اأحد يف خدمة الق�صية.

من  املنطقة  يف  يجري  ما  كل  ال�صهيوين،  العدو  �صّد  املواجهة  ُنركز  اأن  نريد 

تزول  اأنها  واأعتقد  تزول،  اأن  يجب  �صلبية  ظاهرة  الأقطار  بني  اأو  داخلية  تباينات 

بال�صيا�صة، ول تزول مبعارك طاحنة بني الأطراف، لأنه انتحار ذاتي لن ينجح اأي 

طرف يف هذه املواجهات؛ وبالتايل هذه دعوة �صادقة للحل ال�صيا�صي، حتى نخرج 

من هذه الأزمات بطريقة ح�صارية، ولي�ص باحلروب، لأن اجلميع خا�رش والعدو 

48
ال�صهيوين هو امل�صتفيد الأ�صا�صي.

مو�صى اأبو مرزوق، “حما�ص: قراءة وتقييم للتجربة،”  �ص 512.  
47

“حديث خا�ص،”  اأبو مرزوق، التلفزيون العربي،  اأجرتها ليلى ال�صايب مع الدكتور مو�صى  مقابلة   
48

2017/2/13. )بت�رشف(
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جتاه  املختلفة  مواقفنا  ترجمته  ما  وهذا  املتنوعة،  عالقاتنا  يف  حياديون  نحن 

التنكر  اأو  التناق�ص،  منها  ُيتوهم  قد  التي  مبواقفنا  يتعلق  ما  اأبرزها  عدة  ق�صايا 

للعالقات احلم�صاوية  الناظمة  املعايري  اأنها  ُوٍدّ �صدر من جهة معينة، غري  جلميل 

التي ت�صتلزم فهماً مو�صوعياً اأكرث من النظرة ال�صطحية. فنحن �صّد اأن ت�صت�صيف 

اأي دولة عربية قواعد اأجنبية، �صّد العالقات مع “اإ�رشائيل”، لكني ل اأ�صتطيع اأن 

حا�صب الدول على �صيا�صتها، و�صاأ�صكرها اإذا وقفت معي. 
ُ
اأ

عن  فاأعلنا  الأرا�صي،  تبادل  ل�صيا�صة  دعمه  عن  القطري  الوزراء  رئي�ص  اأعلن 

رف�صنا لهذا املوقف، وهذا يدلل حيادية احلركة يف التعامل مع الأطراف كافة. 

بع�صنا  �صد  لل�رشاع  تفرغنا  اإذا  لأننا  ال�صيعي؛  ال�صني  النزاع  �صد  �صيا�صتنا 

الق�صية،  اأجل  من  نتوحد  اأن  علينا  ولكن  لها،  نهاية  ل  معارك  يف  �صندخل  البع�ص 

وعليه فاإننا مع فل�صطني وكل من يقف مع فل�صطني نحن معه. 

عدواً  الأخرية  جعل  اإىل  الرامية  اإيران  �صّد  اأمريكا  �صيا�صات  �صّد  وقفنا  اأي�صاً 

 
49

للمنطقة العربية ال�صنية، وكذلك نحن �صّد اأي نزاع اأو �رشاع مذهبي.

)انتهى كالم د. اأبو مرزوق(

2. العالقة مع �شورية:

خرى، �صورية حا�صنة الثورة الفل�صطينية 
ُ
“ل يكن مقارنة �صورية باأي دولة اأ

داخل  الثوري  العمل  يقود  كان  من  احت�صنت  �صورية   ،1936 �صنة  منذ  الكبى 

 هذه 
50

فل�صطني، ول اأعتب �صورية فالن اأو فالن، �صورية هي ال�صعب والتاريخ”،

هي منطلقات اأبو مرزوق يف موقفه جتاه �صورية ومواقفها امل�رشفة عب التاريخ، 

وجتاه �صورية منذ الأزمة ال�صورية التي ا�صتعلت يف 2011/3/15. 

وعليه؛ فاإن املتتبع لت�رشيحات د. مو�صى اأبو مرزوق يجد اأن قمع مظاهرة ل 

اأم دم�صق، واأنه  اأبناء �صعبها �صواء يف غزة  تتحمله منهجية احلركة يف التعامل مع 

والنا�ص،  القاهرة  قناة  الثاين،  اجلزء  مرزوق،  اأبو  مو�صى  الدكتور  مع  خليفة  طوين  اأجراها  مقابلة   
49

“اأجراأ كالم،” 2013/5/19.
املرجع نف�صه.  

50



152

د. مو�سى اأبو مرزوق: يف العمق

بكل  ال�صوري  ال�صعب  مع  واأنه  غريها،  اأو  �صورية  �صّد  �صهيوين  عدوان  اأّي  �صّد 

حما�ص  واأّن  والديوقراطية،  واحلرية  الرفعة  تطلعات  من  يحمله  وما  مكوناته، 

لي�صت �صّد النظام ال�صوري الذي احت�صنها، واأعطاها كما مل ُيعطها نظام قط، لكنها 

�صّد اأي �صيا�صة قمعية.

واأنه  ال�صوري،  النظام  مع  املميزة  حركته  عالقة  مرزوق  اأبو  ُينكر  مل  بالتاأكيد 

يف  يكمن  ال�صورية  الأزمة  يف  اختالفهم  لكن  حما�ص،  حركة  احت�صان  يف  الأف�صل 

تف�صيل حركة حما�ص احلل ال�صيا�صي على احلل الأمني، لذلك فاإنه دائم التاأكيد على 

قوله: “كل ما يف املو�صوع اأنه ُطلب منا تاأييد النظام يف احلل الأمني، فرف�صنا، فمن 

وقف معنا يف احلق ل يكن اأن نقف معه يف الباطل، نحن �صّد اأي تدخل خارجي يف 

51
الأزمة ال�صورية ولو بالكالم”.

وقد بلور اأبو مرزوق جملة من التاأكيدات الزمانية واملكانية التي تعك�ص روؤية 

حركة حما�ص جتاه الأزمة ال�صورية مبا يلي من النقاط: 

 اأ. �صورية والرئي�ص ب�صار وقفا مع احلركة يف كل مواقفها ومنعطفاتها ومقاومتها، 

الدول  اأحياٍن كثرية  الدول، ومتحدية يف  العالقة معنا كانت متميزة عن معظم 

الكبى، حينما كانت ت�صغط لطردنا اأو اإقفال مكاتبنا.

 ب. مل يتدخل النظام ال�صوري يف �صوؤوننا الداخلية، ومل نعلم اأنه جتاوز ذلك يف اأّي 

مرحلة، ومل يطلب منا طوال فرتة العالقة اأّي طلب على الإطالق.

 ج. احرتمت احلركة هذه العالقة، واعرتفنا بجميل النظام وح�صن تعاونه، وميّزناه 

عن غريه من الأقطار تقديراً منا للنظام وقيادته.

 د. عند بدء الأحداث الداخلية، طلب منا النظام حتديد موقف، فحددنا موقفنا الذي 

التدخل،  عدم  يف  �صيا�صاتنا  مع  من�صجماً  وكان   ،2011 اأبريل  ني�صان/  يف  َقبِلَُه 

وقّدرنا فيه دعم النظام وم�صاندته لنا، ووقفنا مع ال�صعب ال�صوري يف تطلعاته 

وحقوقه؛ وباملنا�صبة كان النظام يكرر هذه العبارة دون ملل.

والنا�ص،  القاهرة  قناة  الأول،  اجلزء  مرزوق،  اأبو  مو�صى  الدكتور  مع  خليفة  طوين  اأجراها  مقابلة   
51

“اأجراأ كالم،” 2013/5/15.
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ال�صيد  من  اقرتاح  على  بناء  واملعار�صني،  النظام  بني  باخلري  التو�صط  حاولنا   هـ. 

مّت  بالتحرك حتى  بداأنا  اإن  ب�صار، وما  الرئي�ص  اهلل، ومبوافقة من  ح�صن ن�رش 

اإيقافنا بطلب من الرئي�ص نف�صه، َنَقلَُه لنا اللواء اململوك.

 و. بقيت احلركة حتى ت�رشين الثاين/ نوفمب يف �صورية، دون اتخاذ اأّي توجه اأو 

قرار باخلروج وترك �صورية العزيزة، حتى كان القرتاح من ِقبَل النظام باللقاء 

مع الرئي�ص ال�صوري ب�صار الأ�صد والف�صائل الفل�صطينية جميعها وحزب اهلل، 

فاقرتحنا لقاًء فل�صطينياً مع الرئي�ص منفرداً، ولقاًء اآخر لبنانياً، حتى ل يعطي 

اللقاء انطباعاً �صلبياً عند اأحد.

 ز. رف�ص النظام القرتاح ومّت اإلغاء اللقاء بالكامل، وكان املحاور يف كل ذلك الأ�صتاذ 

خالد م�صعل رئي�ص املكتب ال�صيا�صي ال�صابق حلما�ص.

 ح. طلب منا حتديد موقف احلركة اإما مع اأو �صّد، ومل يقبل منا موقف احلياد فيما 

يجري يف �صورية، وكان موقفنا بعدما تبنّى النظام احلل الع�صكري رف�ص هذه 

واجلي�ص  الأمن  اإقحام  وعدم  ال�صيا�صي  احلل  با�صتخدام  ون�صحناه  ال�صيا�صة، 

فيما يجري، وكان هذا الأمر مقبولً ل �صيّما اأن الرئي�ص ب�صار مل يكن مو�صع 

خالف بني جميع القوى تقريباً يف الأ�صهر الأوىل للثورة.

بطرق  اللقاء  عن  العتذار  وحاولنا  منفرد  ب�صكل  الرئي�ص  لقاء  منا  ُطلب  ثم   ط. 

خمتلفة، ملقت�صيات اللقاء املقرتح من اإعطاء �صورة اأن احلركة اإىل جانب النظام يف 

�صيا�صاته، وحددنا موقفنا بهذا اخل�صو�ص، فلم يكن لدينا خيار؛ اإما النحياز يف 

املوقف ولقاء الرئي�ص، واإما العتذار واملغادرة انحيازاً ل�صيا�صتنا بعدم التدخل 

يف ال�صاأن ال�صوري، وجتنيباً ملخيماتنا الفل�صطينية من كل عوامل ال�رشاع على 

ال�صاحة ال�صورية.

بقي ع�صو مكتب �صيا�صي 
ُ
واأ املقاطعة،  املغادرة، ولي�ص  ال�صيا�صي  املكتب  قّرر   ي. 

هو الأخ عزت الر�صق، وم�صوؤول ال�صاحة يف احلركة جمال عي�صى، وغادر بقية 

ال�صوريني،  الفل�صطينيني  غري  من  احلركة  وكوادر  ال�صيا�صي  املكتب  اأع�صاء 

الداخلي واخلارجي  ال�صاأن  اإدارة  القيادة على  ال�صبب هو عدم قدرة  اأن  واأعلنا 

للحركة ب�صبب الأحداث اجلارية يف �صورية، وكان هذا �صبباً �صحيحاً اأي�صاً.
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انحزنا  ال�صابق، ولكننا  للنظام، وذكرنا ح�صن �صنيعه  ُن�صئ   ك. عند مغادرتنا مل 

ال�صعوب وتطلعاتها، وعدم  اإىل جانب  الوقوف  ل�صيا�صات احلركة ومبادئها يف 

تدخلنا يف �صوؤون اأي بلد.

قياداتها  بانت�صار  احلركة،  على  وقع  جرى  فيما  الأكب  ال�رشر  احلقيقة  يف   ل. 

وعنا�رشها، وا�صطراب العالقة مع تيارات وقوى عدة يف الأمة.

 م. مل تتخذ احلركة اأّي قرار اأو توجه اأو تفكري يف امل�صاركة بالنزاع يف �صورية، وكل 

البع�ص يف  ا�صت�صهد  اأو  باأ�صماء،  اأنف�صها  ما قيل عن عنا�رش من احلركة �صمَّت 

هذا  كل  الألغام،  وزرع  الأنفاق  حفر  على  الثوار  بتدريب  قمنا  اأننا  اأو  امليدان، 

لي�ص له اأي اأ�صا�ص من ال�صحة على الإطالق؛ فمن ادعى اأنه من حما�ص مقاتالً 

مل يكن �صادقاً، ومن قاتل وله تاريخ مع حما�ص فقد تركها، ومل يعد عن�رشاً 

اإىل حيث قناعاته، التي مل يكن لنا يٌد فيها. واقت�رش عمل حما�ص  فيها، وذهب 

يف خميمات �صورية على العمل الإن�صاين الإغاثي واخلدماتي، واإن كان من بني 

هوؤلء الكثري من املعتقلني وال�صهداء.

وقوف  بدون  ن�صالهم  يف  ول  ق�صيتهم  يف  ينفردوا  اأن  يكن  ل  الفل�صطينيون   ن. 

العرب وامل�صلمني معهم، فهم العمق وال�صند، ولقد اعتبوها ق�صيتهم املركزية 

ال�صهداء، ومهما كانت الأحوال والأقوال ل يكن ال�صتغناء عن  اآلف  وقدموا 

�صورية وم�رش وكل حميط فل�صطني اأ�صا�صاً، ففي بالدهم عا�ص �صعبنا، وكان 

�صعبهم حا�صنة الثورة عب التاريخ، ول يكن اأن ت�صقط �صورية من فكرنا اأو 

واقعنا، بل هو ظرف موؤقت اتخذناه لنحيازنا ال�صرتاتيجي ل�صيا�صاتنا بعدم 

52
التدخل يف �صوؤون الآخرين، وهذا من اأجل م�صتقبل ق�صيتنا.

3. العالقة مع حزب اهلل: 

يقول اأبو مرزوق:

عالقة حزب اهلل بالف�صائل الفل�صطينية قدية، فالثورة الفل�صطينية يف لبنان هي 

من �صمحت للحزب بالعمل الع�صكري �صّد الحتالل، واأخذت بيده نحو التدريب 

مو�صى اأبو مرزوق، “حما�ص: قراءة وتقييم للتجربة،” �ص 512–514.  
52
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الحتالل  ان�صحاب  بعد  اأ�صا�صي  مو�صوع  الفل�صطيني  امللف  ولأن  والتطوير. 

احلزب،  عند  اأهمية  الفل�صطيني  امللف  تعزز  فقد  اللبناين  اجلنوب  من  ال�صهيوين 

الحتفاظ  من  مُتكنه  التي  ال�رشعية  متنحه  الفل�صطينية  الق�صية  اأن  اإىل  بالإ�صافة 

ُيعزز عالقاته  اأن  ال�رشوري  اأ�صبح من  لذا  للدولة،  قانوين  اإطار  بال�صالح يف ظّل 

فل�صطني،  وحترير  القد�ص،  عن  يتحدث  واأ�صبح  الفل�صطينية،  املقاومة  بف�صائل 

ب�صالح  الحتفاظ  �رشورة  عن  يتحدث  واأ�صبح  ال�صهيوين،  العدو  من  وموقفه 

املقاومة قوياً عزيزاً من اأجل حترير فل�صطني، وبات يبحث عن �ُصبل تو�صيع جبهة 

املقاومة بحيث جتمع ف�صائل اأخرى غري الف�صائل اللبنانية. 

ولأن معظم ت�صكيالت احلزب كانت من حركة فتح، التي كانت تعمل يف جنوب 

اأبرز  اإن  بل  للغاية،  متينة  عالقة  الفل�صطيني  بالو�صع  عالقته  ظلت  فقد  لبنان، 

وتنظيماً.  ومتويالً  وعلماً  تدريباً  الفل�صطينية  بالف�صائل  عالقة  على  كانت  قادته 

كانت  بفتح  العالقة  لكن  التحرير  ومبنظمة  فتح  بحركة  عالقة  جتمعهم  كانت 

اأو  حديثاً،  وللحزب  قدياً  الثوري  للحر�ص  مع�صكرات  فتحت  التي  فهي  اأعمق، 

املناطق اجلنوبية، فلم يكن هناك حزب بعد، وهي  التي كانت ت�صكن يف  للعنا�رش 

مناطق �صيعية بال�رشورة، وبالتايل كانت عالقة احلزب بكل الف�صائل الفل�صطينية 

فالت�صليح  كبرية؛  احلزب  من  الف�صائل  احتياجات  تكن  ومل  ممتازة،  من  اأكرث 

املال،  الذي كان ينق�صها فقط  الفل�صطينية،  الف�صائل   والتدريب والتجنيد تقوم به 

وحزب اهلل مل يكن ممولً لهذه الف�صائل؛ لذلك كانت الف�صائل تبحث عن م�صادر 

53
متويل خمتلفة.

العالقات  تكوين  يف  نتبعها  اأن  يجب  التي  القاعدة  هي  ما  نعرف  اأن  لنا  بّد  ل 

حزب  يوجد  ل  مبعنى  جامعة،  ق�صية  فل�صطني  اأن  نعرف  اأن  بّد  ل  والتحالفات، 

يف  الأهم  هي  الفل�صطينية  والق�صية  اإل  اجلذور  عربي  ديني  توجه  ول  �صيا�صي 

بّد  فال  معك  يتعاملوا  اأن  النا�ص  اأراد  اإذا  بالتايل  املركزية؛  الق�صية  فهي  اأولوياته، 

يف  طبيعية  فطرة  فالختالف  املختلفة،  الأفكار  بني  يجمع  م�صرتكاً  �صيئاً  جتد   اأن 

مقابلة مركز التاأريخ والتوثيق الفل�صطيني مع الدكتور مو�صى اأبو مرزوق، ت�رشين الأول/ اأكتوبر    
53

2012. )بت�رشف(



156

د. مو�سى اأبو مرزوق: يف العمق

حياة النا�ص، مما ُيوجب علينا اأن ن�صتخدم اأجمل الألفاظ واأح�صنها يف التعبري عن 

األفاظنا جامعة للكل الذي يتحلق  وجهة النظر التي نتبناها، يجب اأن جنعل جميع 

الت�صعينيات  ا�صتثمرناه يف  ما  مُتثل اجلميع، وهذا  التي  الفل�صطينية  الق�صية  حول 

عندما �صكلنا املوؤمتر القومي الإ�صالمي الأول، فقد جمعنا بني الفرقاء واختالفاتهم 

 
54

حتت مظلة فل�صطني.

امل�رشوع  �صّد  وجهاد  ن�صال  عالقة  هي  اهلل  بحزب  حما�ص  عالقة  فاإن  وعليه 

كانت  واحلركة،  احلزب  خا�صها  التي  املعارك  يف  النت�صارات  ولعل  ال�صهيوين، 

منارة يف تاريخ العرب وامل�صلمني، يف مواجهة قوة طاغية ظاملة متجبة مدعومة من 

القوة الأكب يف العامل. ونعمل لتعزيز املقاومة معاً على كافة امل�صتويات الإعالمية 

تفهٌم  هناك  وكان  معهم،  م�صتمرة  ولقاءاتنا  املقاومة،  خدمة  اأجل  من  وال�صيا�صية 

ملواقفنا بالن�صبة لل�صاأن ال�صوري، ولكن بعد خروجنا بفرتة، �صاب العالقة بع�ص 

القتال.  يف  وامل�صاركة  ال�صوري  ال�صاأن  مع  التعاطي  حول  اخلالف  وظهر  اخللل، 

وعلى كل حال، مّت تلطيف الأجواء ومتهيد الطرق لعالقة �صليمة م�صتاأنفة، و�صنبقى 

 
55

حري�صني على عالقاتنا حتى ولو اختلفنا يف م�صاألة ما.

الع�صكري،  اجلانب  من  اأقوى  اهلل  وحزب  حما�ص  بني  ال�صيا�صية  العالقة  كانت 

هي  اإيران  لأن  كبري،  حّد  اإىل  متتلكه  حما�ص  كانت  ع�صكرياً  احلزب  يتلكه  فالذي 

م�صدر الدعم املايل والع�صكري لهم كما اأنها م�صدر دعم مايل وع�صكري لنا، وبالتايل 

مل يوجد بني حما�ص وحزب اهلل عالقة مالية.

بع�ص النا�ص يظن اأن عالقة حما�ص بحزب اهلل عالقة الو�صيط لإيران، وهذا غري 

مبا�رشة،  كانت  فعالقتنا  باإيران،  حما�ص  عالقات  بداأت  كيف  ذكرنا  فقد  �صحيح، 

ومل تكن بحاجة اإىل و�صيط. اأعتقد اأن عالقة حما�ص مع اإيران بالطبع لي�صت بقوة 

عالقة حزب اهلل مع اإيران، فحاجة اإيران للعالقة مع احلزب يف لبنان اأكب كثرياً من 

املرجع نف�صه.  
54

مو�صى اأبو مرزوق، “حما�ص: قراءة وتقييم للتجربة،” �ص 514.  
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حاجة اإيران للعالقة مع حما�ص يف فل�صطني. ويف النهاية، مل تكن العالقات بالرغم 

من قوتها وا�صتمرار التوا�صل بيننا وبينهم والت�صاور وال�صتعداد املتبادل خلدمة 

56
الآخر، كما يعتقد البع�ص.

)انتهى كالم د. اأبو مرزوق(

هذه الفل�صفة الفكرية التي ينطلق منها اأبو مرزوق يف عالقاته مع الآخرين تعك�ص 

وعياً �صيا�صياً ووطنياً واأخالقياً جتاه ق�صية فل�صطني املقد�صة، فاللغة اجلامعة بني 

الب�رش اأ�صبحت عملة غري متوفرة يف ظّل ال�رشاع املحتدم بني م�صتويات العامل من 

اإن  النت�صار.  حتقيق  يف  الأجدى  اأنها  اأ�صحابها  يعتقد  التي  الذاتية  امل�صلحة   اأجل 

اأبو مرزوق يحمل ق�صية حتتاج اإىل ُح�صن تفكري من اأجل الإن�صانية التي ت�صعى اإىل 

احلرية والديوقراطية، لكنه يوؤكد على نقطة اأهم من طريقة التفكري، وهي طريقة 

التعبري التي �صتو�صلنا اإىل حتقيق اأهداف الق�صية املقد�صة، اإنها الطريقة التي تدفعك 

نحو انتقاء الألفاظ، وتقبل الختالف، والعمل يف امل�صاحات امل�صرتكة.

�صابعًا: العالقات الدولية:

“يف ال�صيا�صة لي�ش هناك عدو دائم اأو �صديق دائم هناك 
م�صالح دائمة”

                           )ون�صتون ت�رش�صل(

يقول د. مو�صى اأبو مرزوق:

الدول  معظم  مع  الدائمة  وات�صالتها  الدولية  عالقاتها  يف  منفتحة  حما�ص 

باأ�ص  ل  الالتينية  اأمريكا  دول  وبع�ص  والإفريقية  الآ�صيوية  وعالقاتنا  الغربية، 

املتعلق  ال�صيا�صي  اجلانب  هو  الدول  هذه  مع  الأ�صا�صي  اجلانب  لأن  وذلك  بها؛ 

بال�رشاع مع الكيان ال�صهيوين وق�صية الالجئني الفل�صطينيني.

مقابلة مركز التاأريخ والتوثيق الفل�صطيني مع الدكتور مو�صى اأبو مرزوق، ت�رشين الأول/ اأكتوبر    
56

2012. )بت�رشف(
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علنية،  الأوروبي  الحتاد  حتت  املن�صوية  غري  الغربية  الدول  مع  العالقات 

وهناك لقاءات دورية، وات�صالت م�صتمرة، وكثرياً ما كان انعكا�صها جيداً على 

وم�صلحة  واأدواته،  لل�رشاع  تفهمهم  زاوية  من  خ�صو�صاً  الفل�صطيني،  ال�صعب 

و�صعت  فمنذ  الأوروبي،  الحتاد  دول  اأما  واحتياجاته.  الفل�صطيني  ال�صعب 

احلركة على قائمة املنظمات الداعمة لـ“الإرهاب”، والت�صالت مع اأغلبهم جُترى 

عب اأكادييني وديبلوما�صيني متقاعدين ومراكز درا�صات وم�صت�صارين قريبني 

ل  اأمر  “الإرهاب”  قوائم  على  ا�صم  و�صع  اأن  امل�صكلة  القرار،  �صنع  مراكز  من 

�صعوبة فيه، اأما رفعه منها فهو م�صكلة كبرية، وذلك لأن القرار، يوؤخذ بالإجماع؛ 

 
57

وهذا املعوق الرئي�ص اأمام عالقات الآخرين مع حركة حما�ص.

على كل حال هذا الت�صنيف ال�صيا�صي يفر�صه القوي، كما ي�صفه اأبو مرزوق، 

حزب  اإىل  فانظر  عادل،  غري  �صيا�صي  ت�صنيف  وهو  الآخرون،  معه  ويتعامل 

 Kurdistan Workers’ Party )Partiya Karkerên الكرد�صتاين  العمال 

)Kurdistanê—PKK يف العراق يعدونه منذ ن�صاأته حزباً ي�صعى للحرية ويعدون 
حزب العمال الرتكي )Labour Party )Emek Partisi—EMEP، وهو احلزب 

نف�صه لكنه ال�صق الرتكي، حزباً “اإرهابياً”. انظر اإىل منظمة التحرير، حتى اللحظة 

“الإرهاب”، ولذلك جتدد  التعامل معها من  ا�صمها عند  املتحدة  الوليات  مل ترفع 

الت�رشيح لوجودها كل �صتة �صهور، نيل�صون مانديال ترك الرئا�صة وا�صمه كان ما 

58
يزال م�صنفاً باعتباره “اإرهابياً”.

الوليات  رئي�صية؛  جهات  بثالث  الدولية  حما�ص  حركة  عالقات  متثلت  وقد 

املتحدة الأمريكية الدولة الأوىل يف العامل، ومن ثم دولة رو�صيا الحتادية، واأخرياً 

الحتاد الأوروبي املتذبذب اتباعاً مل�صاحله املختلفة. 

1. عالقة حما�س مع الواليات املتحدة االأمريكية:

حتى 1995/7/5 كانت الوليات املتحدة الأمريكية يف ت�صور اأبو مرزوق الدولة 

اإىل قمة النظم ال�صيا�صية، لقد ر�صم لها �صورة وردية  الديوقراطية التي و�صلت 

مقابلة اأجراها الكاتب مع مو�صى اأبو مرزوق، 2018/11/23.  
57

مو�صى اأبو مرزوق، “حما�ص: قراءة وتقييم للتجربة،” �ص 515.  
58
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لعدالتها الداخلية، غري اأن هذه ال�صورة تك�رشت على اأعتاب مطار نيويورك الدويل، 

حني ُو�صعت الأ�صفاد احلديدية يف يديه اأمام زوجته واأولده دون �صابق اإنذار اأو 

تهمة حمددة. 

 �صعر اأبو مرزوق بظلم الوليات املتحدة وحقيقتها غري الديوقراطية حني ُزّج 

به يف زنزانة م�صاحتها 2x1.5 مرت، بها حمام لق�صاء احلاجة، دون ال�صماح له مبقابلة 

اأحد �صوى دخول الطعام من �صباك حديدي يبلغ م�صاحته 45x30 �صم، بالإ�صافة 

الدخول  اأثناء  يف  التفتي�ص  طريقة  ولكن  اليومية.  واجلرائد  الكتب  بع�ص  دخول  اإىل 

واخلروج دفعته اأن ُيعر�ص عن اخلروج ل�صاعة الت�صمي�ص احتجاجاً على ذلك.

1,360 �صجني  22 �صهراً دون تهمة يف �صجن احتوى على  اأبو مرزوق  احتجز 

تقريباً، جمعيهم من ذوي الب�رشة غري البي�صاء عدا جورج هاري، وهذا يدلل على 

مدة  خالل  مرزوق.  اأبو  يقول  كما  وامل�صاواة  العدالة  تدعي  التي  اأمريكا  عن�رشية 

ت�صليم  طلب  باإر�صال  “اإ�رشائيل”  من  الأمريكية  املتحدة  الوليات  طلبت  �صجنه 

البداية،  يف  ذلك  على  “اإ�رشائيل”  وافقت  لها،  مطلوب  كـ“اإرهابي”  لها  مرزوق  اأبو 

 وبعد النتخابات الإ�رشائيلية، التي اأفرزت نتنياهو رئي�صاً للوزراء، رف�ص ا�صتالم 

ولكن  مرزوق،  اأبو  عن  الإفراج  مّت  ذلك  على  وبناء  اأمنية،  لعتبارات  مرزوق  اأبو 

�صمن جمموعة من ال�رشوط التي ل مفرَّ منها اإل بالقبول واللتزام؛ اأبرزها التنازل 

دخول  وعدم   ،)Green Card كارد  جرين  )بطاقة  اأمريكا  يف  الدائمة  الإقامة  عن 

الوليات املتحدة اأو املرور باأجوائها، ول ُي�صمح لأولد اأبو مرزوق رفع ق�صية على 

59
الوليات املتحدة.

�صجن  يف  احتجازه  اأثناء  يف  مرزوق  اأبو  امل�صلمة  فل�صطني  جملة  �صاألت  وقد 

بالوليات  الظن  ح�صن  يف  اأفرط  قد  باأنه  البع�ص  اعتقاد  جتاه  راأيه  عن  نيويورك 

املتحدة، حني غامر بالقدوم اإليها، “فهل كنت تهدف من وراء هذه املغامرة معاودة 

الت�صال مع الإدارة الأمريكية باأمل التو�صل اإىل مبادرة �صيا�صية ت�صبح من خاللها 

حركة حما�ص لعباً �صيا�صياً يف عملية الت�صوية؟”، فاأجاب: 

“امل�صهد،”  �صي،  بي  بي  قناة  مرزوق،  اأبو  مو�صى  الدكتور  مع  خوري  جيزال  اأجرتها  مقابلة   
59

.2014/4/10
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هي  احلركة  �صيا�صة  كانت  واإن  الأمريكية  بالإدارة  ات�صالت  هناك  يكن  مل 

احلوار مع اجلميع، ومل ُتغلق احلركة باب احلوار، ويف عهد اإدارة الرئي�ص كلينتون 

واأ�صبحت  املنطقة،  الأمريكية يف  ال�صيا�صة  اختلفت   ]Bill Clinton ]بيل كلينتون 
تبني  هو  الأمريكية  الإدارة  ودور  النافذة،  هي  الإ�رشائيلية  ال�صيا�صية  الإدارة 

اخلا�ص   ]Congress[ الكوجنر�ص  قرار  �صئت  اإن  وراجع  الإ�رشائيلية.  ال�صيا�صة 

بالقد�ص، واإغالق املناطق، و�رشب لبنان، وتبني الإدارة الأمريكية لذلك كله. اإن 

الإقامة  اأحمل  اإنني  عادياً، حيث  قراراً  بل كان يف نظري  قدومي مل يكن مغامرة 

الدائمة، ومل اأخالف القانون الأمريكي، وقد كنت زرت الوليات املتحدة قبل فرتة 

وجيزة من قدومي الأخري يف ني�صان/ اأبريل من العام نف�صه.

العالقات ل تن�صاأ من خالل رغبة طرف واحد، اإل اإذا كانت اعتداء اأو عدواناً، 

فقد يقررها طرف بر�صى اأو غري ر�صى الطرف الآخر، والوليات املتحدة كدولة 

ال�رشق  يف  وكذا  ومناطقه  العامل  دول  خمتلف  يف  واإقليمياً  حملياً  موجودة  عظمى 

والإن�صاف  العدل  من  اأكرث  يطلب  ل  الفل�صطيني  ال�صعب  اأن  واأعتقد  الأو�صط، 

هذا  ملثل  يكون  اأن  اأتوقع  ل  كنُت  واإن  اأر�صه،  على  م�صريه  يقرر  واأن  واحلرية، 

وهيمنة  الأمريكية،  ال�صيا�صة  برتكيبة  خا�صة  لظروف  اأمريكا  يف  �صدى  الكالم 

اللوبي ال�صهيوين على كثري من اجتاهات هذه ال�صيا�صة، وخا�صة ما يتعلق منها 

 
60

مبنطقة ال�رشق الأو�صط.

بالرغم من جتربة ال�صجن الأليمة اإل اأن اأبو مرزوق ل يتبنى فكرة القطيعة مع 

اأّي دولة يف العامل طاملا اأنها ت�صب يف م�صلحة ال�صعب الفل�صطيني وق�صيته العادلة، 

املتحدة  الوليات  مع  حركته  عالقة  حول  معه  جري 
ُ
اأ حوار  يف  عليه  اأكد  ما  وهذا 

الأمريكية، فقال:

كانوا  الذين  فهم  اأمريكا،  من  بطلب  كانت  معنا  الأمريكية  الت�صالت  كل  اإن 

الذين كانوا يقطعون هذا الت�صال، بالتاأكيد كان هناك  اأي�صاً  يت�صلون بنا، وهم 

ات�صالت بيننا وبينهم يف ثالث منا�صبات ومواقف؛ عندما كنا يف عمان وهم الذين 

قطعوا الت�صالت، ثم �صار لقاٌء يف دم�صق، وبعد اأحداث 11 اأيلول/ �صبتمب كان 

حوار الدكتور اأحمد يو�صف مع الدكتور مو�صى اأبو مرزوق من �صجنه يف نيويورك، جملة فل�شطني   
60

امل�شلمة، بريوت، اأيار/ مايو 1996، �ص 14.
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وهو  وا�صح،  ال�صاأن  هذا  يف  موقفنا  الت�صالت...  قطعوا  الذين  وهم  لقاء  هناك 

ال�صهاينة، ولي�ص عندنا �صيا�صة حتفظية  اأي طرف ما عدا  الت�صالت مع  قبول 

ق�صية  ل�رشح  غريهم،  اأو  الأمريكيني  اأو  الأوروبيني  مع  باللقاءات  يتعلق  فيما 

�صعبنا والدفاع عن حقوقه. ولكن اإذا كانت دولة ما ل ترغب يف احلوار فهذا �صاأنها، 

املتحدة حرة يف �صيا�صتها، واأن تفعل ما ت�صاء، لكنها لن تفر�ص على  والوليات 

ال�صعب الفل�صطيني يف اأي حوار ما ل يحقق حريته واأهدافه.

اأما عن هدف اأمريكا من احلوار مع حما�ص يف فقد ذكر اأبو مرزوق “اأن اأمريكا 

حركة  مع  يتعاملوا  اأن  خاللها  من  يكن  التي  الفّعالة  الأوجه  معرفة  اإىل  �صعت 

حركة  تطويع  اإىل  ُتف�صي  التي  والبامج  اخلطط  و�صع  يف  ينجحوا  واأن  حما�ص، 

 
61

حما�ص و�صيا�صتها جتاه الكيان الإ�رشائيلي”.

من  ينطلق  حما�ص  حركة  جتاه  الأمريكية  املتحدة  الوليات  موقف  اأن  �صك  ل 

على  نقف  عندما  كبرية  حرية  يف  يجعلنا  ل  الذي  الأمر  بحتة،  اإ�رشائيلية  اعتبارات 

دوافع اأمريكا يف ت�صنيف حركة حما�ص بـ“الإرهاب” دون اأن تتحاور معها ب�صكل 

اآثاراً �صلبية  اأو تتفاهم معها حول نقاط الختالف. لقد ترك هذا الت�صنيف  جدي، 

على عالقة حركة حما�ص باأمريكا والدول التي تلتزم ب�صيا�صات الوليات املتحدة 

حما�ص  حركة  فهم  يف  اهتمام  اأي  ُتبديا  مل  اللتان  واليابان،  كندا  مثل  اخلارجية 

وطبيعة الفكر الذي تنطلق منه يف مقاومة الحتالل ال�صهيوين، فقط التزمتا املوقف 

 
62

الأمريكي منذ �صنة 1995.

اأما على ال�صعيد املحلي فقد مار�صت الوليات املتحدة الأمريكية �صغوطاً كبرية 

على ال�صلطة الفل�صطينية يف �صباط/ فباير 2002 من اأجل اإغالق موؤ�ص�صات خريية، 

وجتميد اأر�صدة بنكية، تابعة حلركة حما�ص، مدعية اأنها ت�صب يف م�صلحة “جهات 

اإرهابية”. 

املركز الفل�صطيني للحوار 2006، بت�رشف.  
61

حركة  الدولية حلركة حما�ص،” يف حم�صن حممد �صالح )حمرر(،  “العالقات  اأ�صامة حمدان،  انظر:   
62

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

وال�صت�صارات، 2014(، �ص 545.
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اإن �صيا�صة الوليات املتحدة الأمريكية اخلارجية ترتبط ارتباطاً وثيقاً باحلفاظ 

وعليه  الغربية؛  امل�صالح  عن  الأول  الدفاع  خط  باعتباره  الإ�رشائيلي  الأمن  على 

تهدد  التي  الأخطار  دائرة  يف  و�صعها  حما�ص  حركة  قبل  من  املبا�رش  فالتهديد 

حليفتها ال�صرتاتيجية “اإ�رشائيل”.

فـ“اإ�رشائيل” لديها جمموعة �صغط فائقة الفاعلية والتنظيم، هي جلنة ال�صوؤون 

 American Israel Public Affairs  
63

)اأيباك( الإ�رشائيلية  الأمريكية  العامة 

اخلارجية  ال�صيا�صة  يف  وا�صع  بنفوذ  “اإ�رشائيل”  متد   Committee )AIPAC(

الأمريكية يف ال�رشق الأو�صط. وهياأت هذه العالقة لـ“اإ�رشائيل” فر�صة ل نظري لها 

للح�صول على اأحدث اأنظمة الأ�صلحة والتكنولوجيا، وهذا ما ح�صل طيلة ال�صنوات 

 
64

املا�صية؛ ل�صمان تفوق “اإ�رشائيل” ع�صكرياً وتكنولوجياً يف ال�رشق الأو�صط.

الوليات  اأحرج  فقد   ،2006 انتخابات  يف  حما�ص  حركة  بفوز  يتعلق  فيما  اأما 

�صناديق  واحرتام  خالّقة،  ديوقراطية  من  تدعيه  ما  اأمام  الأمريكية  املتحدة 

القرتاع واإفرازاته التي تخرج برقابة ت�صمن نزاهة النتخابات، وُتعزز من روح 

لئحة  على  م�صنفة  فل�صطينية  مقاومة  حلركة  كيف  اإذ  لل�صلطة؛  ال�صلمي  التداول 

التاأثري على  �صديد  كبرياً، وحُتدث زلزالً  1995 حُتقق فوزاً  “الإرهاب” منذ �صنة 
منطقة مقهورة على امل�صتويات كافة. 

اأعيدت  وقد   ،1954/3/22 يف   AZCPA العامة  لل�صوؤون  ال�صهيونية  الأمريكية  اللجنة  تاأ�ص�صت   
63

AIPAC، وذلك يف  )اأيباك(  الإ�رشائيلية  الأمريكية  العامة  ال�صوؤون  بلجنة  املنظمة لحقاً   ت�صمية هذه 

ال�صهيونية  احلركة  عن  بالنيابة  العامة  الأعمال  واإدارة  تن�صيق  مهمة  بها  واأنيطت   ،1959 �صنة 

الأمريكية، والتاأثري يف العالقة مع ال�صلطات احلكومية، بغية املحافظة على ال�صداقة املتعززة وح�صن 

النوايا بني الوليات املتحدة و“اإ�رشائيل”. واأيباك هي الهيئة الوحيد املوجوة يف اأمريكا وامل�صجلة لدى 

الكوجنر�ص ملمار�صة ال�صغط والدعاية يف ميدان العالقات الأمريكية - الإ�رشائيلية. 

انظر: وليام �صيمب�صون، االأمري: الق�شة ال�رشية لالأمري االأكرث اإثارة لالهتمام يف العامل االأمري بندر   
64

بن �شلطان، ترجمة عمر �شعيد االأيوبي )بريوت: الدار العربية للعلوم نا�رشون، 2010(، �ص 65.
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ي�صف اأبو مرزوق املوقف بقوله:

بالطبع نتج عن هذا الت�صنيف حرج لهم بعد فوز حما�ص يف النتخابات اأوائل 

�صنة 2006، ولكن الغرب مع ذلك انحاز للوليات املتحدة، يف التوافق على و�صع 

ثالثة �رشوط للتعامل مع حما�ص بعد فوزها يف النتخابات، وهي:

1. العرتاف بالكيان ال�صهيوين.

2. نبذ العنف.

3. العرتاف بالتفاقيات التي وّقعتها منظمة التحرير الفل�صطينية.

اأنَّ هناك مناطق حمتلة، وال�رشعية الدولية تبيح  اأي على الرغم من اعرتافهم 

ملن احتلت اأر�صه اأن يقاوم هذا الحتالل، اإل اأنهم يعّدونه عنفاً، و“اإ�رشائيل” مل 

تتعامل مع اأّي اتفاقية مّت التوقيع عليها ب�صفافية وم�صداقية، حتى حولت جميع 

التفاقيات اإىل جمرد اأوراق ل قيمة لها، والتواريخ ل وزن لها، ومع ذلك يطالبون 

الفل�صطينية.  التحرير  منظمة  وقعتها  التي  بالتفاقيات  بالعرتاف  الفل�صطينيني 

واأخرياً، هل لهم اأن يطالبوا بالعرتاف بالكيان؟ األي�ص الأجدر اأن يعرتف الكيان 

بالظامل؟  بالعرتاف  املظلومني  مطالبة  قبل  وحقوقهم  بالفل�صطينيني  ال�صهيوين 

الذي اغت�صب اأر�صهم وديارهم وطردهم اإىل خميمات ما زالت �صاهدًة على ظلم 

65
الحتالل وجبوته؟

هذا الحتواء الذي مار�صته الوليات املتحدة الأمريكية جتاه فوز حركة حما�ص 

اأو  الإف�صال  نحو  الأخرية  تدفع  التي  الإجراءات  من  بجملة  ُترجم   2006 �صنة 

ال�صت�صالم، اأبرز هذه املعوقات ما يلي:

اأولً: احل�صار ال�صيا�صي ال�صامل، منذ �صنة 2006 حتى اليوم. 

قطع امل�صاعدات املالية للحكومة التي ُت�صكلها حما�ص، بينما ُي�صمح بتمويل  ثانياً: 

ال�صلطة الفل�صطينية عندما تقودها جهة مثل فتح.

مقابلة اأجراها الكاتب مع مو�صى اأبو مرزوق، 2018/11/23.  
65
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البتزاز  خالل  من  وحما�ص  فتح  حركتي  بني  الفل�صطيني  النق�صام  تعزيز  ثالثاً: 

املايل وال�صغط ال�صيا�صي على موؤ�ص�صات ال�صلطة الفل�صطينية؛ من اأجل اإبقاء 

حما�ص خارج املوؤ�ص�صة الفل�صطينية الر�صمية. 

بقرار  ُتوجت  الفل�صطينية  الق�صية  جتاه  الأمريكية  لالإدارة  العتبارات  هذه 

الحتالل  دولة  اإىل  فيه  انحاز  الذي  الأخري   Donald Trump ترامب  دونالد 

على  يقف  اأن  عليه  تفر�ص  التي  و�صاطته  بذلك  متنا�صياً  تاماً،  انحيازاً  ال�صهيوين 

اأنه اأوفى مبا وعد به خالل  اإل  احلياد، واأن يحرتم التفاقيات امل�صبقة على الأقل، 

اإقليمية  ظروف  يف  املحتلة  القد�ص  اإىل  الأمريكية  ال�صفارة  ونقل  النتخابية،  حملته 

وحملية مرتدية، وهذا ما توقعه اأبو مرزوق من �صخ�ص ترامب وفريقه املنحاز اإىل 

“اإ�رشائيل” غري ال�رشعية قبل نقل ال�صفارة.

يقول اأبو مرزوق:

لعل بع�ص ما قاله ترامب يف مرحلة الرت�صح واملناف�صة بداأ بتطبيقه، كاجلدار 

بني اأمريكا واملك�صيك، اأو اإجراءات متعلقة بامل�صلمني من اأقطار اإ�صالمية، وزاد يف 

غباء القرار عندما ا�صتثنى من هذه الأقطار من يعتنق الديانة اليهودية وامل�صيحية، 

مبعنى اأنه ركز على عن�رشيته. الفريق الذي �صكله هو لي�ص �صديقاً للفل�صطينيني، 

يف معظمه عدواينٌّ جتاه املو�صوع الفل�صطيني، ويوجد عدة ق�صايا مطروحة على 

الأمريكي  الكوجنر�ص  اإدانة  مثل  الأداء،  يف  �صيئاً  كان  بع�صها  ال�صيا�صة،  اأجندة 

اأن  َدْخُل الكوجنر�ص  يف ثوبه اجلديد قرار الأمم املتحدة، وهذا غري م�صبوق؛ فما 

بع�ص  حدث  ال�صفارة  نقل  مو�صوع  يف  ال�صتيطان.  يف  املتحدة  الأمم  قرار  يدين 

التاأجيل. اأعتقد اأنَّ هناك عدداً من الزيارات من زعماء العرب، ملك الأردن عبد اهلل 

زاره، و�صيزوره ال�صي�صي ونتنياهو وويل عهد اململكة العربية ال�صعودية. اأعتقد 

اأن مو�صوع نقل ال�صفارة �صيكون مطروحاً على الأجندة، واإن كنت ل اأتوقع اأي 

66
تغيري يف تلك النوايا.

“حديث خا�ص،”  اأبو مرزوق، التلفزيون العربي،  اأجرتها ليلى ال�صايب مع الدكتور مو�صى  مقابلة   
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2017/2/13. )بت�رشف(. هذا اللقاء كان قبل نقل ال�صفارة الأمريكية اإىل مدينة القد�ص يف 2018/5/14.
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كان  بينما   ،2018/5/14 يف  املحتلة  القد�ص  اإىل  الأمريكية  ال�صفارة  ُنقلت  فعالً 

الحتالل ال�صهيوين ُيوغل يف دماء الأطفال والن�صاء والرجال الذين احت�صدوا �صلمياً 

عند املناطق الفا�صلة لقطاع غزة رف�صاً لنقل ال�صفارة، ومطالبة برفع احل�صار عن 

قطاع غزة الذي زاد عن 12 عاماً. ُنقلت ال�صفارة الأمريكية و�صط احتفال كبري من 

 ،Ivanka Trump الوفد الأمريكي برئا�صة جنلة الرئي�ص الأمريكي اإيفانكا ترامب

�صلمياً،  متظاهراً   70 من  اأكرث  قتلت  قد  ال�صهيوين  الحتالل  قنا�صة  كانت  بينما 

وجرحت اأكرث من 1,500 متظاهراً بينهم الكثري من احلالت اخلطرة. 

2. عالقة حما�س مع رو�شيا االحتادية:

وحتاول  اإل  فر�صة  جتد  ل  حما�ص  حركة  “اإنَّ  مرزوق:  اأبو  مو�صى  د.  يقول 

الدفع من خاللها لبيان احلق الفل�صطيني و�رشعيته، مع عدم اإنكارنا جلهود القوى 

التي  والي�صارية،  واحلقوقية،  ال�صبابية،  القوى  وخ�صو�صاً  الأخرى،  الفل�صطينية 

التقدم يف م�صاندة  الكثري من  الغربية، وقد حققت  الدول  اإيجابي يف  ب�صكل  تن�صط 

67
الق�صية الفل�صطينية”.

الأخرية  اأنَّ  اإل  الحتادية  ورو�صيا  الإ�صالميني  بني  القدمي  العداء  من  بالرغم 

حركة  جتاه  موقفها  يف  الأوروبي  والحتاد  الأمريكية  املتحدة  الوليات  ُتوافق  مل 

يعني  ل  وهذا  بـ“الإرهاب”،  حما�ص  ُت�صنف  مل  اخلارجية  ف�صيا�صتها  حما�ص، 

التي  ال�صيا�صة  اللعبة  تدرك  فرو�صيا  توجهاتها،  يف  حما�ص  تدعم  اأنها  بال�رشورة 

التحالفات  خالل  من  املرحلية،  الر�صائل  وتعك�ص  ال�صرتاتيجية،  امل�صالح  حُتقق 

املختلفة. 

ل فوز حركة حما�ص يف النتخابات الت�رشيعية  وعلى �صوء هذا املوقف فقد �صكَّ

ال�رشق  منطقة  يف  امليتة  �صبه  رو�صيا  م�صالح  ترميم  لإعادة  فر�صة   2006 �صنة 

ب�صكل  الفل�صطيني  امللف  باجتاه  الرو�صية  الديبلوما�صية  انفتحت  لذلك  الأو�صط، 

عام، ودعت حركة حما�ص لزيارة مو�صكو يف �صهر اآذار/ مار�ص 2006؛ اأي بعد فوز 

مع  التعامل  لتهامات  رو�صيا  عّر�ص  الذي  الأمر  تقريباً،  ون�صف  ب�صهر  حما�ص 

مو�صى اأبو مرزوق، “حما�ص: قراءة وتقييم للتجربة،” �ص 516.  
67
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منظمة “اإرهابية”، مما دفعها ملواجهة تلك التهامات من خالل التاأكيد على �رشعية 

حما�ص كممثل منتخب عن ال�صعب الفل�صطيني، واأنها �صتتعامل معها وفق معطيات 

اإ�رشائيل”، وذلك  بـ“دولة  اإىل نبذ العنف والعرتاف  الرباعية الدولية، و�صتدعوها 

بو�صفها ع�صواً يف الرباعية الدولية.

لقد �صعت رو�صيا من خالل موقفها جتاه حركة حما�ص اإىل تغيري �صورتها لدى 

الإ�صالميني الذين ت�صبعوا بالعداوة املطلقة لرو�صيا واأفعالها ال�صنيعة �صّد امل�صلمني 

ر�صائل  ُتو�صل  اأن  اأي�صاً  واأرادت  الإ�صالمية،  الدول  من  وغريها  اأفغان�صتان  يف 

خا�صة اإىل خ�صمها ال�صيا�صي املتفرد بقرارات منطقة ال�رشق الأو�صط، واأن ُتثبت 

للعامل اأنَّ لها دوراً م�صتقالً جتاه الق�صايا الدولية بعيداً عن الهيمنة الأمريكية. 

مهما تكن نوايا رو�صيا الحتادية جتاه ترحيبها بحركة حما�ص بعد فوزها يف 

اأنَّ زيارة حما�ص ملو�صكو �صّكلت فر�صة جديدة حلركة  اإل  النتخابات الت�رشيعية 

حما�ص حتى ُتعّب عن اآرائها، وت�رشح مواقفها، وت�صند ظهرها على جهة دولية ذات 

وزن ومناه�صة للوليات املتحدة الأمريكية التي ترف�ص التعامل معها؛ لنحيازها 

الكامل لـ“دولة اإ�رشائيل”. 

وعليه؛ فقد �صارك اأبو مرزوق وفداً من حركته لزيارة رو�صيا برئا�صة الأ�صتاذ 

خالد م�صعل، من اأجل درا�صة الورقة الرو�صية التي ت�صمنت التزام حركة حما�ص 

باحلل ال�صيا�صي الذي يقوم على قرارات ال�رشعية الدولية، ورف�ص العنف، وجتنب 

 Alexander[ ا�صتهداف املدنيني على طريف ال�رشاع، “وقد اأكد األك�صندر كالوجني

التفاقيات  وتنفيذ  العنف،  عن  والتخلي  باإ�رشائيل،  العرتاف  اأنَّ  على   ]Kalugin

املوقعة هي الغايات التي تبتغي الأ�رشة الدولية بلوغها، وقال هذه هي الجتاهات 

التي �صتناق�ص يف مو�صكو، ولكن ل اأحد يعرف مدى ا�صتعداد حركة حما�ص للتقدم 

 
68

يف هذه الجتاهات”.

�رشق  درا�شات  جملة  الفل�صطينية،”  الق�صية  جتاه  اخلارجية  رو�صيا  “�صيا�صية  ال�صوبكي،  بالل   
68

اأو�شطية، مركز درا�صات ال�رشق الأو�صط، الأردن، 2008، العدد 34-35، �ص 51.
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يقول اأبو مرزوق:

يف اأول زيارة لنا لرو�صيا الإحتادية ركز وزير اخلارجية يف حواراته معنا على 

التي  اأطروحاتها  مع  باإيجابية  نتعامل  واأْن  التحرير،  منظمة  يف  دخولنا  �رشورة 

تدعو اإىل ال�صالم يف املنطقة، يف املقابل اأبعد نف�صه عن الق�صايا املتعلقة بح�صار قطاع 

غزة، و�رشوط الرباعية الدولية. واأكد على اأنَّ حما�ص حركة منتخبة من ال�صعب 

2006، كما  الفل�صطيني، واأنها ح�صلت على الأغلبية الوا�صحة يف انتخابات �صنة 

رف�صوا ت�صمني حما�ص على قائمة “الإرهاب”؛ لأنَّها معتدلة يف اأفكارها، ومنفتحة 

ُتوؤمن  فاإنَّ رو�صيا  ب�صكٍل عام  الفل�صطينية  بالق�صية  يتعلق  فيما  اأما  يف عالقاتها. 

ال�رشقية عا�صمة دولة  القد�ص  الدولتني، واأنَّ  القائم على حّل  الفل�صطيني  باحلق 

ال�صارع  يف  تاأثرياً  الفل�صطينية  القوى  اأكرث  وفتح  حما�ص  حركتي  واأنَّ  فل�صطني، 

69
الفل�صطيني.

حيث   ،2009/5/23 يف  رو�صيا  لزيارة  حم�صاوياً  وفداً  مرزوق  اأبو  تراأ�ص  كما 

 Sergei لفروف  �صريجي  الرو�صي  اخلارجية  بوزير  احلم�صاوي  الوفد  التقى 

Lavrov “الذي اأكد على اأهمية التوا�صل مع حما�ص، واأنَّ رو�صيا جتد نف�صها حمقة 
يف قرار اإقامة عالقة معها؛ لأنها مُتثل وجهة نظر غالبية ال�صعب الفل�صطيني، ووعد 

مبمار�صة ال�صغوط على احلكومة الإ�رشائيلية لوقف خمططات ال�صتيطان ورفع 

 
70

احل�صار عن قطاع غزة”.

يقول اأبو مرزوق:

اأعتقد اأّن زيارة حما�ص ملو�صكو �صنة 2009 كانت من اأهم الزيارات التي حدثت 

هناك؛ لأنها جمعت الف�صائل الفل�صطينية من اأجل امل�صاحلة، حيث حتدث الرو�ص 

عن امل�صاحلة واأهميتها يف قوة املوقف الفل�صطيني، وعبوا عن دعمهم لل�رشاكة 

الفل�صطينية، ورف�صهم التام ملمار�صات احلكومة الإ�رشائيلية يف ملف ال�صتيطان 

الرئي�ص  اأنَّ  الرو�ص  با�صم  املتحدث  ذكر  احلديث  جملة  ومن  غزة،   وح�صار 

مقابلة اأجراها الكاتب مع مو�صى اأبو مرزوق، 2018/11/23.   
69

الزيتونة  مركز  )بريوت:   2010-2006 حما�س  حركة  جتاه  الرو�شي  املوقف  عي�صى،  اأبي  و�صام   
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للدرا�صات وال�صت�صارات، 2011(، �ص 32.



168

د. مو�سى اأبو مرزوق: يف العمق

ذلك  يف  كنُت  الفل�صطينيني.  جميع  ُيثل  ل  لأنه  �صيا�صياً؛  �صعيف  عبا�ص  حممود 

اللقاء رئي�صاً لوفد الف�صائل ومتحدثاً با�صمهم، فقاطعته وقلت له: بالعك�ص ال�صيد 

الفل�صطينية،  وال�صلطة  فتح،  وحركة  التحرير،  منظمة  رئي�ص  هو  عبا�ص  حممود 

وبالتايل هو ُيعب عن الفل�صطينيني عموماً، واأنَّ هذه الدعاءات ما هي اإل افرتاءات 

اإ�رشائيلية من اأجل اإ�صعاف املوقف الفل�صطيني الر�صمي!! عندها علّق الأخ عزام 

الأحمد ممثل حركة فتح وقال: “واهلل يا اأبو مرزوق بت�صتاهل عزومة خروف على 

هذه اجلملة”، واأخب عبا�ص بهذا املوقف اأمام وزير اخلارجية الرو�صي. 

ويف 2012/11/5 التقى اأبو مرزوق بوزير اخلارجية الرو�صي �صريجي لفروف 

“حيث اأكد لفروف اأنَّ الق�صية الفل�صطينية من  يف القاهرة بناء على طلب الأخري، 

اأنَّ رو�صيا على ثقة  املهم اأن ل ُتن�صى على خلفية اأحداث الربيع العربي، واأ�صاف 

الق�صية  اأنَّ  اإىل  لفتاً  العملية،  هذه  يف  هام  دور  ممار�صة  على  قادرة  حما�ص  باأنَّ 

الفل�صطينية ل يكن حلها بدون توحيد جميع الفل�صطينيني وبدونه لن تتم الت�صوية 

71
يف ال�رشق الأو�صط”.

مرزوق  اأبو  زار   )2018 اأكتوبر  الأول/  )ت�رشين  الأ�صطر  هذه  كتابة  اأثناء  ويف 

وتعزيز  الرو�صي،  اجلانب  مع  الفل�صطينية  امل�صتجدات  لبحث  الإحتادية؛  رو�صيا 

املجتمع  طبقات  على  والنفتاح  والإعالميني،  والكتاب  املفكرين  مع  حركته  عالقة 

الرو�صي، وخ�صو�صاً امل�صلمني منهم، فزار امل�صجد الكبري يف مو�صكو، ودار الإفتاء، 

اإّبان دخولها  اأنَّ رو�صيا  اأبو مرزوق  والتقى باجلاليات امل�صلمة. يف املقابل مل ينُكر 

جتاه  موقفها  بتعديل  حما�ص  حركة  طالبت  ال�صوري،  النظام  لإ�صناد  الع�صكري 

ولعلمهم  امل�صرية،  اأم  الطرح  يف  �صواء  ال�صوري  املوقف  ودعم  ال�صورية،  الق�صية 

�صنوات،  منذ  املبعرث  حلالهم  نظراً  امل�صاكل؛  يف  خباء  الفل�صطينيني  باأنَّ  امل�صبق 

الثورة  ا�صتعال  قبل  الرو�ص  حر�ص  فقد  �صورية،  يف  منهم  كبرية  اأعداد  ولتواجد 

اإيجابياً، حتى ل تنجر �صورية اإىل اأحداث الربيع  ال�صورية اأن تتبنى حما�ص موقفاً 

العربي �صنة 2011. 

http://paltimes.net :نقالً عن: موقع فل�صطني الآن، 2012/11/5، انظر  
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3. عالقة حما�س مع االحتاد االأوروبي:

القوة ال�صعبية التي حظيت بها حركة حما�ص اإّبان فوزها بالنتخابات الت�رشيعية 

مع  التعامل  طريقة  يف  ح�صاباته  ُيعيد  اأن  الأوروبي  الحتاد  دفعت   2006 �صنة 

القرتاع  �صناديق  عنها  عّبت  والتي  الفل�صطيني،  ال�صارع  يف  ال�صاحقة  الأغلبية 

املواجهة �صّد حركة  الأوروبي قد �رشع �صيف  ب�صفافية مطلقة، فقد كان الحتاد 

حما�ص منذ اأحداث 2001/9/11، حيث طالب الحتاد الأوروبي ال�صلطة الفل�صطينية 

ب�رشورة العمل على جتفيف منابع احلركات “الإرهابية” التابعة حلركة حما�ص، 

الذي  “الإرهاب”  مظلّة  حتت  يندرج  الق�صام  كتائب  به  تقوم  ما  اأنَّ  اعتبار  على 

الأمريكية ودولة  املتحدة  الوليات  ا�صتطاعت  اأن  القانونية. وبعد  املحاكمة  ُيوجب 

اجلناح  الأخري  اأدرج  الأوروبي،  الحتاد  على  ال�صغط  ال�صهيوين  الحتالل 

وذلك  “الإرهابية”،  املنظمات  �صمن  ال�صيا�صي  املكتب  دون  حلما�ص   الع�صكري 

يف 2001/12/27.

وبعد اأن نفذت حركة حما�ص اأكرث من عملية داخل الأرا�صي املحتلة �صنة 1948 

�صّد الحتالل ال�صهيوين، اأدرج الحتاد الأوروبي حركة حما�ص ب�صقيها ال�صيا�صي 

“الإرهاب”، ودان عملياتهم الع�صكرية، وو�صف منفذيها  والع�صكري على لئحة 
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باأعداء ال�صالم، وذلك يف كانون الأول/ دي�صمب 2003.

اإل  الأوروبي جتاه حركة حما�ص  املو�صوعي لالحتاد  املوقف غري  بالرغم من 

اأنَّ الأخرية مل تتجاهل اأي جهة ات�صال تاأتي عن طريقها، فحما�ص ت�صعى لأن يقف 

يقول  ال�صدد  هذا  ويف  ال�صهيوين،  املغت�صب  �صّد  الفل�صطيني  احلق  مع  اجلميع 

لـ“الإرهاب”،  الداعمة  املنظمات  اأن و�صعت احلركة على قائمة  “منذ  اأبو مرزوق: 

اأكادييني  خالل  من  جُترى  الأوروبي  الحتاد  دول  اأغلب  مع  والت�صالت 

املنطقة  يف  االإ�شالمية  احلركات  جتاه  االأوروبي  االحتاد  �شيا�شة  الزعنون،  حممد  �صليم  انظر:   
72

اأطروحات  �صل�صلة   ،2007-2001 )حما�س(  االإ�شالمية  املقاومة  حركة  حالة  درا�شة  العربية: 

الدكتوراه 98 )بريوت: مركز درا�صات الوحدة العربية، 2011(، �ص 151.
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وديبلوما�صيني متقاعدين ومراكز درا�صات وم�صت�صارين قريبني من مراكز �صنع 

القرار، امل�صكلة اأنَّ و�صع اأّي ا�صم على القائمة اأمر ل �صعوبة فيه، ورفعه م�صكلة 

 
73

كبرية”.

لوك�صمبورغ  الأوروبية يف  املحكمة  اأ�صدرت  فقد  الت�صنيف طويالً  مل يدم هذا 

“الإرهاب”،  باإلغاء الأ�صباب الإجرائية التي ت�صع حركة حما�ص على قائمة  قراراً 

غري اأنها اأبقت امللف على حاله؛ حتى ُينظر يف ال�صتئناف، ويف نتائج التدابري امللغاة، 

الحتواء  مرحلة  احلم�صاوية  الأوروبية  العالقة  دخلت   2004 �صنة  بداية  ومع 

وحماولة “الرتوي�ص” بدلً من املواجهة والت�صديد. 

وقد اأكد اأبو مرزوق يف غري و�صيلة اإعالمية اأنَّ حما�ص لديها ات�صالت مع معظم 

الدول الأوروبية، وقد تلقت حركته دعوات عدة من اأجل زيارة هذه الدول، وو�ّصح 

واإقناعها  احلركة،  موقف  على  احلقيقي  الطالع  هو  الت�صالت  هذه  هدف  اأنَّ 

بالعرتاف بـ“اإ�رشائيل” والتفاقات املوقعة معها ووقف العنف.

خمتلفة  حمطات  يف  ترتنح  وحما�ص  الأوروبي  الحتاد  بني  العالقات  بقيت 

الدولية،  الأطراف  من  العديد  اأحرجت  التي   2006 انتخابات  نتائج  جاءت  حتى 

الحتاد  يكن  ومل  لـ“الإرهاب”،  عنواناً  حما�ص  من  اتخذ  قد  عدداً  اأنَّ  خ�صو�صاً 

حما�ص.  نحو  اإيجابية  خطوات  اتخذ  اأنه  غري  الدول،  هذه  عن  مناأى  يف  الأوروبي 

متانع  ل  اأوروبية  دولً  هناك  اأنَّ  وقنواتها،  ات�صالتها  عب  “اإ�رشائيل”  وتعلم 

�صيا�صية  مب�صتويات  احلركة  مع  تتعامل  واأخرى  العالقات،  هذه  عن  احلديث  يف 

ر�صمية، وب�صكل دائم، ولي�ص جمرد ات�صالت، وتبدو حما�ص من جهتها حري�صة 

على تطوير هذه العالقات الأوروبية، وهناك جهد �صيا�صي من احلركة يف الوقت 

 
74

الراهن، لرفع ا�صم احلركة عن لئحة “الإرهاب” الأوروبية.

مقابلة اأجراها الكاتب مع مو�صى اأبو مرزوق، 2018/11/23.  
73

لندن، اجلديد،  العربي  �صحيفة  اأوروبا،  يف  حما�ص  ح�صور  من  اإ�رشائيل  قلق  عامر،  اأبو  عدنان   
74 

كانون الأول/ دي�صمب 2016.
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4. ال�شني والهند:

عالقة  ت�صهد  اإذ  باملتنامية،  وال�صني  بالهند  حركته  عالقة  مرزوق  اأبو  ي�صف   

حما�ص بالهند ن�صاطاً متميزاً على م�صتوى الأحزاب ال�صيا�صية، والكتل البملانية، 

احلاكم  احلزب  اأنَّ  العلم  مع  الوزارية،  املجال�ص  وكذلك  العتبارية،  وال�صخ�صيات 

هناك �صديد التطرف يف دعم “اإ�رشائيل”.

الأخرية  لبّت  وقد  لزيارتها،  عدة  مراٍت  حما�ص  حركة  دعت  فقد  ال�صني،  اأما 

الزيارة  توقيت  عن  ُتعلن  اأن  دون  مرزوق،  اأبو  يقول  كما  جميعها  الدعوات 

عليها  ُينَب  ومل  العام،  اإطارها  من  تخرج  مل  العالقة  اأنَّ  الوا�صح  لكنَّ  وتفا�صيلها، 

خطوات عملية. 
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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(



177

مواقف وقرارات

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.  
7
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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.   
9
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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.  
10
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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  ت�صكيل احلكومة، مبعنى  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 



191

مواقف وقرارات

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 
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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  1993 على  �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 
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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 



210

د. مو�سى اأبو مرزوق: يف العمق

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، 
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�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 
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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

مقابلة اأجراها الكاتب مع مو�صى اأبو مرزوق، 2019/3/27.  
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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



223

مواقف وقرارات

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 

مقابلة اأجراها الكاتب مع مو�صى اأبو مرزوق، 2019/3/27.  
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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

 http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2014/10/141012_gaza_summit_egypt_aid
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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 
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ودولياً كان يف منتهى ال�صعوبة.

مقابلة اأجراها الكاتب مع مو�صى اأبو مرزوق، الدوحة، 2019/3/31.  
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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 
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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.  
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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 
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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



237

مواقف وقرارات

�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  القدرة على  وبالتايل فقدت 

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 
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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.   
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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 
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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.  
66
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اأوًل: فتح وم�صروع الت�صوية:

“اأوقية من اخلربة ت�صاوي اأكرث من طن من الوعظ”
                    )املهامتا غاندي(

الحتالل  �صّد   1965 �صنة  انطلقت  التي  الأوىل  الر�صا�صة  عن  نتحدث  عندما 

اأو�صلو �صنة  اتفاقية  ال�صهيوين فاإننا نتحدث عن حركة فتح، وعندما نتحدث عن 

اأ�صا�ص العرتاف بدولة  1993 وبدء م�رشوع الت�صوية مع الكيان ال�صهيوين على 
اأمام  نقف  يجعلنا  مما  فتح،  حركة  عن  نتحدث  اأي�صاً  فاإننا  العنف  ونبذ  الحتالل 

يا�رش  املوؤ�ص�ص  كان  متناق�صني  م�صارين  طياتها  يف  حملت  كبرية  زمنية  جتربة 

عرفات “اأبو عمار” يقف على راأ�صهما. 

يقول د. مو�صى اأبو مرزوق: 

ل �صك اأنَّ اأبو عمار ومن عمل معه من اأجل الق�صية الفل�صطينية اجتهدوا بوطنية 

من  جملة  اإىل  اأدى  كله  هذا  والت�صور،  ال�صيا�صة  يف  اأخطاأ  لكنه  كبرية،  وم�صوؤولية 

النتائج ال�صلبية اأبرزها النق�صام الفل�صطيني الداخلي، لأنك اإذا اأردت اأن ُتقيم �صيئاً 

البدايات واأهدافها، والنهايات ونتائجها، وما بني هذا وذاك من  اإىل  اأْن تنظر  بّد  ل 

حمطات مهمة. انطلقت حركة فتح يف ظّل امل�رشوع الوطني احلديث، وكانت ال�صفة 

الغربية وقطاع غزة خالية من الحتالل ال�صهيوين، وحتت كلمات التوريط �صارت 

حرباً بني الطرفني فاحتلت ال�صفة وغزة، ثم اأ�صبح ا�صتباكاً مع احلركة الوطنية يف 

الأردن، واملفرو�ص اأن تكون املعركة مع الحتالل ل مع النظام الأردين. 

�صنة  الثورة  خرجت  تف�صيالت  بدون  كله،  الإقليم  املعركة  يف  ا�صرتك  عموماً 

1970 اإىل لبنان، يف لبنان اأخذت الثورة موقعاً كبرياً ب�صبب احلركة الوطنية اللبنانية 
وترحيبها؛ فُهزمت يف بع�ص املعارك التي خا�صتها يف اجلنوب، وقدمت يف احلرب 

من  اأكرث  اأي�صاً  قدمت  الفل�صطينية  والثورة  �صهيد،  األف   150 اللبنانية  الأهلية 

خرجت  ثم  �صهيد.   3,500 لوحده  و�صاتيال  �صبا  خميم  قدم  اإذ  �صهيد،  األف   100
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منظمة التحرير من بريوت، وت�صتت يف الدول العربية، وهذا ُيعطيك حجم الف�صل 

ال�صيا�صة، فم�صريتهم  التحرير فيه؛ لقد ف�صلت يف  التي وقعت منظمة  وم�صتوياته 

اإل  هي  ما  التي  اأو�صلو،  اتفاقية  يف  اأنف�صهم  اأنقذوا  حتى  خمتلفة  بتنازلت  مرت 

م�رشوع انتقل اإىل عبء اخل�صم، وما مّت توقيعه على الورق فرح الإ�رشائيليون به، 

عن  نتحدث  ونحن  �صيّما  ل  مهماً،  �صيئاً  لهم  حققت  لأنها  كبرية؛  م�صيدة  وَعّدوه 

مبفا�صل  تتحكم  التي  وقوته  الحتالل  نظر  حتت  بقدميها  جاءت  ثورية  زعامات 

الثاين،  “اإ�رشائيل”  ميالد  كان  ديفيد  كامب  اتفاقيات  ففي  واأزقتها،  الأر�ص 

عن  فتح  ُعزلت  اأو�صلو  اتفاقية  ويف  الفل�صطينية،  الق�صية  عن  م�رش  ُعزلت   حيث 

املجموع الوطني. 

اتفاقية اأو�شلو:

اأحد عنها �صيئاً، فقد ظهرت فجاأة  جاءت التفاقية يف ظروف غام�صة، ل يعلم 

ُتبذل  يدور عن جهود  اأو موؤ�رشات وا�صحة، فاحلديث كان  �صابقة  دون مقدمات 

للق�صية  حلول  عن  تبحث  التي  ال�صورة  ُتراقب  الأنظار  كانت  وبالتايل  مدريد،  يف 

قبل  التفاقية  عن  �رشية  اأو  علنية  �صيغة  لديه  اأحد  يوجد  ل  هناك.  الفل�صطينية 

املركزية  اللجنة  اأو  التحرير  ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  اأع�صاء  حتى  اإطالقاً،  التوقيع 

لفتح مل يكونوا على علم بها، الذي كان على دراية بالتفاقية فقط حممود عبا�ص 

“اأبو مازن” وفريقه، ثم اأقنعوا اأبو عمار حتى يتبناها، وبعد اأْن ُمور�ص �صغٌط على 
اأبو عمار وافق عليها، وبعد املوافقة والتوقيع مّت طرحها على مركزية فتح واللجنة 

اأع�صاء  اأنَّ �صغوطاً كبرية مور�صت على بع�ص  التنفيذية ملنظمة التحرير. واأعتقد 

اأبو كر�ص، وهاين احل�صن، كانوا  اأعرُف بع�ص املعرت�صني مثل الأخ  مركزية فتح، 

معرت�صني ب�صدة على التفاقية، غري اأنهم �صوتوا باملوافقة يف اأثناء عملية الت�صويت 

يف اللجنة املركزية للحركة، وهنا يحق لنا اأن نت�صاءل عن ال�رش الذي دفعهم لذلك! 

ملاذا كانوا معار�صني ثم اأ�صبحوا موافقني؟ لقد جل�صُت معهم قبل الت�صويت وكان 

التفاقية  ذهبت  م.ت.ف  ثم  فتح  موافقة  وبعد  قاطعاً!  وال�صتنكار  قوياً  الرف�ص 

عبا�ص  وحممود  عمار  اأبو  ذهب  ثم  عليها،  للموافقة  الإ�رشائيلي  الكني�صت   اإىل 

للتوقيع يف وا�صنطن.



257

الوقفة الواجبة والروؤية الواعدة

مع  اأخرى،  اإىل  مرحلة  من  كفل�صطينيني  فيها  انتقلنا  ع�صيبة  حلظات  كانت  لقد 

الق�صايا  اأكب من قدراتنا، ومعظم  اإليها كانت  انتقلنا  التي  املراحل  اأن جميع  العلم 

ورئا�صتها  ال�صلطة  مع  يتعامل  املحتل  �صار  وبالتايل  جهدنا،  وراء  من  تدار 

مل  الورق،  على  املوجودة  للتفا�صيل  مهتماً  يعد  مل  اخلا�صة،  م�صلحته  ح�صب 

وُحو�رش  امل�صتوطنني،  قبل  من  الغربية  ال�صفة  ابتلعت  فقد  وعليه؛  قيمة،  لها  يعد 

فيه  وقعت  التي  ال�صرتاتيجي  اخلطاأ  نتيجة  وهذا  حمكمة،  بطريقة  غزة  قطاع 

مرور  وبعد  الفل�صطينية،  وال�صلطة  عرفات  ويا�رش  التحرير  ومنظمة  فتح   حركة 

ح�صور  يف  قريع،  عالء  اأبو  �صاألُت  وملحقاتها،  اأو�صلو  اتفاقية  على  اأعوام  ت�صعة 

الوزير عمر �صليمان، كم مرة التزمت “اإ�رشائيل” مبا وقعت عليه، فاأق�صم ول مرة 

1
واحدة، وهنا ذكرته بالآية الكرية، “كلما عاهدوا عهداً نبذه فريق منهم”.

ال�شعوب ت�شنع الثورات:

�صخ�صية،  �صناعة  ولي�صت  حزبية،  �صناعة  لي�صت  الثورات  اأو  النتفا�صات 

حزب  تنكَّب  لو  لذلك  املجتمع،  مكونات  جميع  خلفه  يقف  �صعبي  حراك  هي  بل 

جديد  حزب  لها  ان�صم  واإذا  م�صتمرة،  �صتبقى  فاإنها  طريقها،  عن  �صخ�ص  اأو 

اأو  حما�ص  حركة  بحجم  احلزب  كان  لو  حتى  جذوتها،  قوة  على  يوؤثر  لن   اأي�صاً 

حركة فتح. 

واأنَّ  يخ�رش،  الذي  هو  يرتكها  الذي  اأنَّ  ال�صعبية  النتفا�صات  ُعرف   يف 

انتفا�صة  ت�صبح  ل  النتفا�صات  واأنَّ  منت�رشة،  دائماً  تبقى  ال�صعبية  النتفا�صات 

اإل اإذا �صارك فيها جميع فئات املجتمع من �صباب ورجال ون�صاء واأطفال و�صيوخ 

طر ُم�صي�صة وغري ُم�صي�صة، وجميعهم يحمل الهدف 
ُ
وموؤ�ص�صات جمتمع مدين واأ

كان  الثانية  والنتفا�صة  الحتالل”  “اإزاحة  هدفها  كان  الأوىل  النتفا�صة  ذاته؛ 

يرك�ص  باأكمله  الفل�صطيني  ال�صعب  وكان  الأق�صى”.  امل�صجد  “حماية  هدفها 

باجتاه الهدف املن�صود. لذلك ل ي�صتطيع اأحد اأن يدعي اأنه يقف خلف النتفا�صات 
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 لوحده، حتى حما�ص نف�صها ل ت�صتطيع اأن تدعي ذلك؛ فهي مُتثل جزءاً من ال�صعب 

حركة  فيها  مبا  الأخرى  التنظيمات  على  متاماً  ينطبق  الأمر  وهذا  الفل�صطيني، 

فتح، واأنَّ اأبو جهاد رحمه اهلل مل يكن موفقاً عندما قال اإنَّ حركته هي من �صنعت 

النتفا�صة الأوىل، كما مل تكن فتح هي الر�صا�صة الأوىل، فمقولة الر�صا�صة الأوىل، 

ثورة  ثم  الباق  ثورة  منذ  اإمكاناته  بكل  نا�صل  ل�صعب  ظلم  فيها  احلجارة،  واأول 

الفدائية  احلرب  ثم  الكبى،  والثورة  العامل  يف  الأ�صهر  بالإ�رشاب  مروراً  الق�صام 

بقيادة م�صطفى حافظ وغريها.

احلقيقة اأنَّ فتح كانت جزءاً من النتفا�صة ولي�صت َمْن �َصنََع النتفا�صة؛ لأنها 

من اإبداع ال�صعب ولي�ص من �صناعة التنظيمات، واإْن كانت التنظيمات حلقت باإرادة 

اندفاعه  خالل  من  ذاتها  ت�صكل  ُتعيد  اأْن  لها  �صمح  الذي  هو  ال�صعب  فاإنَّ  ال�صعب، 

الوقاد، واإرادته الوثابة، لقد كان وقوداً لق�صيته العادلة، ولأهدافه النبيلة. ال�صيء 

نف�صه ح�صل يف انتفا�صة الأق�صى، فالنتفا�صة الأوىل ا�صتعلت بحادثة “ال�صاحنة 

الكبرية”، والثانية ا�صتعلت بغطر�صة �صارون عندما دخل امل�صجد الأق�صى متحدياً 

مل�صاعر امل�صلمني ومقد�صاتهم التاريخية، ثم �صب جنوده الزيت على النار وقاموا 

التمرد �صيئاً ف�صيئاً، وا�صتجاب   بعمليات قتل وا�صحة للفل�صطينيني، ومن هنا بداأ 

يف  يتطلع  يكن  ومل  التفاو�صية.  ظروفه  حت�صني  بهدف  التوجه،  لهذا  عمار  اأبو 

اإىل انتفا�صة ذات روؤية ا�صرتاتيجية، لأنَّ النتفا�صة ال�صعبية لي�صت م�صكلة  حينه 

دائرة  عن  خلروجها  نظراً  اأي�صاً،  الفل�صطينية  لل�صلطة  م�صكلة  بل  فقط،  لالحتالل 

اأبو عمار  ال�صيطرة والتاأثري، وبالتايل ُت�صبح ال�صلطة فاقدة للوجود. لذلك حر�ص 

على األ تخرج النتفا�صة عن دائرة “الكنرتول” الذي ي�صمن ال�صيطرة، وحت�صني 

املقاومة  يف  لالنخراط  اأ�صخا�صاً  ودفع  ومول  �صمح  هنا  ومن  التفاو�ص،  �رشوط 

 
2
امل�صلحة.
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اأبو عمار واالنتفا�شة الثانية:

من  اإليها  و�صل  التي  الأزمة  بحجم  اهلل  رحمه  عرفات  يا�رش  �صعر  اأن  بعد 

الدولة  اأيقن مبماطلة الحتالل وعدم جديته جتاه  اأن  اأو�صلو، وبعد  اتفاقية  خالل 

امل�صتقلة التي ُوعَد بها، قرر اأن ُيحرك املياه الراكدة من خالل مقاومة م�صلحة تدفع 

على  جاءت  التي  مطالبه  خاللها  من  ُيثري  قد  التي  املفاو�صات  لطاولة  “اإ�رشائيل” 
ورق اتفاقية اأو�صلو، فاأوعز اإىل كتائب �صهداء الأق�صى عن طريق مروان البغوثي 

اكت�صبت  وفعالً  الع�صكرية،  بالعمليات  الحتالل  قوات  ومواجهة  ال�صالح،  بجلب 

عمليات املواجهة زخماً كبرياً، خ�صو�صاً بعد اعتداء �صارون على امل�صجد الأق�صى، 

واقتحامه لباحات امل�صجد الطاهرة، احلادث الذي ا�صتفز م�صاعر الفل�صطينني على 

وجه اخل�صو�ص بطريقة اأ�صعلت انتفا�صة الأق�صى، وزادت من �صعبيتها. 

يقول د. مو�صى اأبو مرزوق:

النتفا�صة  فعاليات  يف  الفل�صطينية  الف�صائل  من  كغريها  حما�ص  حركة  دخلت 

الثانية، اإل اأنَّ دخول اأبو عمار يف النتفا�صة كان الأهم؛ فلو مل يدخل اأبو عمار حلدث 

لالنتفا�صة،  فر�صة  اأي  ولنعدمت  وال�صلطة،  واآخرين  حما�ص  بني  كبري  �صدام 

وبالتايل �صين�رشف النا�ص عن ال�صتباك مع العدو، و�صت�صبح ديومة النتفا�صة 

يف عداد الأموات؛ فالوحدة الفل�صطينية من اأهم العوامل التي باإمكانها اأن ُتنجح اأي 

فاأي  مكتملة،  الوحدة  عنا�رش  تكون  اأن  بّد  ول  ال�صهيوين،  الحتالل  �صّد  حراك 

النتفا�صة  اإنهاء  اإىل  يوؤدي  ال�صيا�صية  براجمها  اأو  الفل�صطينية  القوى  بني  خالف 

حلركة  اأ�صبح  فعندما  الأوىل،  الفل�صطينية  النتفا�صة  يف  ح�صل  الذي  وهذا  فوراً، 

فتح وبع�ص الف�صائل الفل�صطينية التابعة ملنظمة التحرير برنامٌج �صيا�صٌي قوامه 

اأُخرى  املفاو�صات ال�صيا�صية، وبقيت حركة حما�ص واجلهاد الإ�صالمي وف�صائل 

يف املقاومة امل�صلحة، انق�صم املجتمع الفل�صطيني بني م�صارين متناق�صني، وتوقفت 

النتفا�صة الفل�صطينية، واإن كان التوقف لي�ص باإرادة �صعبية اإل اأنها انتهت بطريقة 

 تدريجية، وهذا عك�ص ما ح�صل يف انتفا�صة الأق�صى �صنة 2000، فعرفات  رحمه اهلل

مل يقف اأمامها فح�صب، بل عمل على ت�صجيعها، ومتويلها يف كثري من الأحيان.
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لتحقيقه،  عرفات  �صعى  هدفاً  كان  الحتالل  مع  التفاو�ص  �رشوط  حت�صني  اإنَّ 

بعد اأن رجع من كامب ديفيد بال ناقة ول جمل، وبالتايل اأراد اأن ُيح�صن ال�رشوط، 

جمرياتها،  ا�صتكمال  من  وعطلت  ديفيد  كامب  الأحداث  اأف�صلت  كيف  هنا  ولحظ 

كما اأنَّ زيارة �صارون للقد�ص اأ�صعلت النتفا�صة وزادت من حدتها، ومن العبارات 

امل�صهورة التي قالها يا�رش عرفات لكلينتون اآنذاك: “يجب اأن ت�صت�صري الأمة كلها 

حتى اأ�صتطيع اأن اأتنازل لك عن القد�ص”، ورد �صارون على عبارة عرفات ب�صورة 

عملية، فقال: “اإنَّ القد�ص يل واأريد اأن اأزور الأق�صى”، وفعالً دخل امل�صجد الأق�صى، 

كاأنه فاحٌت له قبح اهلل وجهه.

وعند ربط هذه الأحداث مع بع�صها، ُندرك اأنَّ عرفات �صغط من اأجل حت�صني 

وال�صعب  الأق�صى،  امل�صجد  باقتحام  مبا�رش  ب�صكل  توجه  و�صارون  التفاو�ص، 

النتفا�صة  وبداأت  الداهم،  ال�صوء  هذا  من  مقد�صاته  عن  ليدافع  نه�ص  الفل�صطيني 

الثانية، التي مكنت حركة حما�ص اأن جتني ر�صيداً �صعبياً هائالً من خالل العمليات 

3
ال�صت�صهادية التي كانت ُتوجع الحتالل كثرياً.

وبناًء على ما تقدم فاإننا نت�صاءل عن العوامل التي جعلت عرفات غري قادر على 

اأن يتحكم بالنتفا�صة وجمرياتها املت�صاعدة، طاملا اأّنه مل يكن يرغب يف النتفا�صة 

امل�صلحة كخيار ا�صرتاتيجي يف ال�رشاع مع الحتالل!! 

ُيجيب اأبو مرزوق عن هذا الت�صاوؤل بقوله: 

التحكم يف  اأْن تفقد زمام  القدرة من الطبيعي  اإىل فوق  عندما تت�صاعد الأحداث 

امليدان، فالعامل الأ�صا�صي يف انهيار الإمباطوريات هو التو�صع الذي يجعلها غري 

قادرة على الإنفاق عليها اأو ال�صيطرة على مفا�صلها، اأو ل ت�صتطيع اأن حُتافظ على 

الإمباطوريات  جميع  ه�صمه،  ي�صتطيع  ول  كبرياً  �صيئاً  بلع  كالذي  مكت�صباتها، 

التي انهارت عب التاريخ—الرومانية اأو الإغريقية اأو غريها—لعدم القدرة على 

عائقاً  �صكل  مما  �صيطرتها،  حتت  التي  الهائلة  اجلغرافية  امل�صاحات  على  الإنفاق 

اأمام ال�صيطرة والتحكم، وهذا ما ح�صل مع اأملانيا يف احلرب العاملية الثانية، فلو مل 

مقابلة اأجراها الكاتب مع مو�صى اأبو مرزوق، 2019/3/31.  
3
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تدخل اأملانيا اإىل رو�صيا لكانت اأوروبا بكاملها ون�صف اإفريقيا حتت �صيطرتها حتى 

اليوم. وكانت اليابان حتتفظ بال�صني والفلبني واأندوني�صيا، غري اأنَّ اأملانيا اأقحمت 

النهاية  فكانت  رو�صيا،  ابتالع  ت�صتطع  ومل  حجمها،  من  اأكب  معركة  يف   نف�صها 

ال�صمالية،  اجلبهة  يف  تقدمه  ومنعت   Adolf Hitler هتلر  اأدولف  قيدت  التي 

اأثر �صلباً يف  اآخر  اأمريكا وقفت �صداً منيعاً على جبهتها، وهذا عامل  اأنَّ  خ�صو�صاً 

اأن تدخل معركة مع طرف جديد يف وجود  الكيا�صة  لي�ص من  اإذ  ال�رشاع،  معادلة 

الو�صائل،  بكافة  الأمريكان  حتييد  الأملان  على  الواجب  من  كان  قائمة.  معركة 

للحفاظ على الإجنازات ال�صابقة، غري اأنها كانت معركة بال عقل وطموح بال حدود، 

اأمريكا يف احلرب كانت الهزية  لذلك ُهزم الأملان على جبهة رو�صيا، ومع دخول 

قد ظهرت بوادرها. ال�صيء نف�صه ح�صل يف النتفا�صة الفل�صطينية الثانية، �صارون 

دخل معركة حامية الوطي�ص، ودخل اإىل مدينة جنني.

ملا اقتحمت قوات الحتالل مدينة جنني اأ�صبح موقف عرفات اأكرث �صعوبة، فهو 

ل ي�صتطيع اأن يقول ل�صعبه اأوقفوا املقاومة امل�صلحة بينما العدو ي�رشب النار على 

�صدور الن�صاء والأطفال، ويهدم البيوت فوق روؤو�ص �صاكنيها. يف احلقيقة اخلطاأ 

التاريخي الذي وقع فيه يا�رش عرفات هو اخلطاأ التاريخي نف�صه الذي وقع �صدام 

اإيران ثم احتل الكويت، خطاأ تاريخي كلفه  اأنهى احلرب مع  ح�صني فيه، فالأخري 

كل �صيء، اأما عرفات فقد اأ�صعل النتفا�صة الفل�صطينية امل�صلحة وبقي ُيدير الأمور 

من رام اهلل، الأمر الذي كلّفه ما ح�صل ل�صدام ح�صني. كان الأوىل على عرفات يف 

تلك املرحلة بالذات اأن يخرج من ال�صفة الغربية ويقود انتفا�صة �صعبه وموؤ�ص�صات 

تعّمد  ف�صارون  حدثت،  التي  بالطريقة  ُيحا�رش  اأن  من  بدلً  اخلارج،  من  ال�صلطة 

اأنَّ  للفل�صطينيني  ر�صالة  لتو�صيل  الغربية؛  ال�صفة  اجتياح  بعد  عرفات  ح�صار 

رئي�صكم حما�رش بني نريان بنادقنا ودباباتنا فماذا اأنتم فاعلون؟ عموماً �صاركت 

حركة حما�ص يف النتفا�صة الثانية �صاكرة لعرفات اإ�صهامه يف ذلك، و�صاكرة حلركة 

الحتالل  مواجهة  يف  اجلمعية  فامل�صاركة  ذلك،  حتقيق  يف  الوطنية  وقفتها  فتح 

4
�رشورة وطنية.

اأكتوبر   الأول/  اأبو مرزوق، ت�رشين  الدكتور مو�صى  الفل�صطيني مع  التاأريخ والتوثيق  مقابلة مركز   
4

2012. )بت�رشف( 



262

د. مو�سى اأبو مرزوق: يف العمق

يف احلقيقة مل يتوقع الحتالل ال�صهيوين حجم الغ�صب الذي �صبّه الفل�صطينيون 

املكفولة  وحقوقهم  الفل�صطينيني  دماء  يف  نهار  ليل  ُتوغل  التي  قواته  راأ�ص  على 

اإذ مل ي�صهد تاريخ العمل املقاوم �رشا�صة كالتي ظهرت يف خ�صم  دولياً واأخالقياً، 

ونفذت  امل�صلحة،  املقاومة  الفل�صطينية  الف�صائل  احتدت  فقد  الثانية،  النتفا�صة 

عمليات ع�صكرية م�صرتكة، فبداأ الأمل ي�صل اإىل مفا�صل الكيان ال�صهيوين، نتيجة 

كل  يف  متخبطاً  ال�صهيوين  الرد  فكان  التحديد،  وجه  على  ال�صت�صهادية  العمليات 

مكان، لقد ا�صتهدف احلجر، فهدم بيوتاً كثرية، وقتل الب�رش، فاغتال يا�رش عرفات، 

من  والكثري  الرنتي�صي  العزيز  وعبد  م�صطفى،  علي  واأبو  يا�صني،  اأحمد  وال�صيخ 

املقاومة  نريان  واإيقاف  الفل�صطيني،  ال�صعب  ردع  بهدف  الوطني،  العمل  قيادات 

التي ترف�ص احتالله البغي�ص. 

وعلى الرغم من الإجماع الف�صائلي وال�صعبي على مواجهة الحتالل بالو�صائل 

كافة، اإل اأنَّ العلميات ال�صت�صهادية مل تكن حمطاً لهذا الإجماع، فقد حتدث بع�ص 

بالق�صية  �صتلحق  التي  ال�صلبية  الآثار  عن  والتاأثري  الراأي  واأ�صحاب  املفكرين 

اأبو مرزوق عندما  اأثاره  الفاعلة نتيجة ا�صتمرارها، وهذا ما  الفل�صطينية واأدواتها 

تطرق لهذه الق�صية بقوله:

املحتل  ُتوؤمل  لأنها  ال�صت�صهادية؛  بالعمليات  الفل�صطيني  ال�صعب  �رُشَّ  �صك  بال 

ل  �صعبنا  لأن  واأح�صنها،  اخليارات  اأف�صل  يعك�ص  ل  اأنَّه  اإل  حياته،  عليه  وُتنغ�ص 

يلك و�صيلة غريها، فلي�ص كل ما َي�صعد به الإن�صان اأو ُي�رش بروؤيته ُيحقق امل�صلحة 

العمليات ال�صت�صهادية وانت�صارها ب�صكل كبري مل يكن حمط  اأنَّ  املرجوة، مبعنى 

يف  املدنيني  ت�صتهدف  التي  ال�صت�صهادية  العمليات  �صّد  راأٌي  ت�صكل  فقد  اإجماع. 

املراق�ص اأو الكازينوهات اأو الأماكن العامة؛ لأنَّها جتر الق�صية الفل�صطينية وحركة 

حما�ص اإىل مربعات ُت�صعف من موقفها العام، وح�صورها الدويل والإقليمي. 

كما ظهر راأٌي ثانٍ مفاده األ تقت�رش مواجهة الحتالل على لون واحد من العمل 

العمليات  تنفيذ  �صهولة  اأنَّ  خ�صو�صاً  امل�صلح،  العمل  جذوة  على  حفاظاً  القتايل؛ 

ال�صت�صهادية دفعت اأغلبية الف�صائل املقاومة اإىل ا�صتخدامه دون النظر اإىل الأنواع 

ُمكلفة  الأخرى  القتالية  التكتيكات  اأنَّ  اعتبار  على  املطلوبة،  ومقت�صياتها  الأخرى 
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ومرهقة، فهي حتتاج اإىل �صناعة الأ�صلحة اليدوية اأو توفري الأ�صلحة بطرق خمتلفة 

عمل،  فريق  اإىل  وحتتاج   ،)M16( اأم-16  بندقية  اأو  الكال�صنكوف  �صالح  مثل 

و�صاحات تدريبية، وخبات عملية، واحتياطات اأمنية، بينما العملية ال�صت�صهادية 

حتتاج اإىل من يحمل حزاماً تفجريياً وينطلق به نحو الهدف املطلوب، دون احلاجة 

املقاومة،  الفل�صطينية  الف�صائل  قبل  من  ا�ُصت�صهلت  ما  فاإذا  كثرية،  ترتيبات  اإىل 

غري  الأخرى  التكتيكات  ُت�صبح  تنفيذها،  اأجل  من  يت�صابقون  ال�صباب  واأ�صبح 

قابلة للتطوير الرتاكمي، وهي حتتاج اإىل وقت طويل وجمهود كبري ل�صرتجاعها 

املقاوم  العمل  ا�صتمرار  �رشورة  على  ُي�صدد  كان  فقد  الثالث  الراأي  اأما  جديد.  من 

دون الهتمام اإىل �صكله اأو نوعه، املهم يجب �رشب الحتالل بالو�صائل كافة؛ حتى 

يتم مواجهة اتفاقية كامب ديفيد واأو�صلو وكل ما يتعلق بهما من اإفرازات، وفعالً 

املقاومة بال�صكل الأخري هي التي حطمت اتفاقية اأو�صلو. 

زرُت   1997 دي�صمب  الأول/  كانون  يف  الأمريكي  ال�صجن  من  خروجي  بعد 

اجلل�صة،  يف  موجود  الرحيم  عبد  الطيب  وكان  طلبه،  على  بناًء  اهلل  رحمه  عرفات 

وبعد �صّت دقائق تقريباً من ال�صالمات، والكالم العام، اأ�صعرُت عرفات اأنني جئُت 

لأجل�ص معه منفرداً، واإذا بالأخ الطيب عبد الرحيم، يحمل علبة �صجائره ويخرج 

من املكان. نظرُت اإىل عرفات، واأردُت اأن اأبداأ حديثي يف املو�صوع املق�صود، فاإذا به 

ُي�صري يل بيده اإ�صارة مفادها اأنَّ املكان حُماط باأجهزة التن�صت الأردنية، وبالتايل مل 

نتحدث �صيئاً عن املرحلة وروؤية حركة حما�ص يف التعاون امل�صرتك، فكانت الزيارة 

اأ�صتاذاً يف ن�صج العالقات  اأنَّ عرفات كان  جمرد حديث عام دون هدف حمدد، بيد 

5
ال�صيا�صية، وبعث الدفئ فيها، مهما كانت املرحلة التي ير بها.

عموماً انطلقت حركة حما�ص نحو التفاعل القوي مع اأحداث النتفا�صة الثانية، 

العمل  قوة  يف  رائعاً  منوذجاً  وقدمت  العدو،  اأوجعت  متتالية  �رشبات  ف�صددت 

امل�صرتك مع الف�صائل الفل�صطينية الأخرى، وحر�صت على التكامل الإيجابي بني 

اأكتوبر   الأول/  اأبو مرزوق، ت�رشين  الدكتور مو�صى  الفل�صطيني مع  التاأريخ والتوثيق  مقابلة مركز   
5
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الغربية  )ال�صفة  الداخل  تدعم  اخلارج  حما�ص  فكانت  املختلفة،  اجلغرافية  املناطق 

العمل  وقوة  املواجهة،  ا�صتمرارية  حتفظ  التي  املادية  بالإمكانيات  غزة(  وقطاع 

املقاوم. 

وقد و�صح اأبو مرزوق هذه ال�صورة التكاملية، فقال:

الداخل  دعم  على  قائمة  تقريباً   2008 حتى  اخلارج  يف  حما�ص  �صيا�صة  كانت 

طر 
ُ
الأ عن  م�صتقل  تنظيمي  بناء  على  العمل  اأجندتها  يف  يكن  ومل  كافة،  بالو�صائل 

اأو براجمه  اأنه مل يكن حلما�ص يف اخلارج تنظيٌم م�صتقٌل بخططه  الأخرى، مبعنى 

ال�صام، ومتفاعلني مع  تنظيم بالد  اأبنائه منخرطني يف  واإمنا كان معظم  اخلا�صة، 

اأن�صطته املتنوعة، وهذا فتح املجال اأمام مئات ال�صباب يف خمتلف التخ�ص�صات اأن 

يدعموا ال�صفة الغربية وقطاع غزة بالطاقات املتنوعة. كانوا يعملون ما ي�صتطيعون 

اإىل  يتطرق  الذي  احلديث  من  ودعك  املحتلة،  فل�صطني  يف  اإخوانهم  خدمة  اأجل  من 

اجلزئيات غري املهمة، واملناكفات اجلانبية، انظر مثالً اإىل بع�ص املجموعات ال�صبابية 

التي كانت تهتم بالعمل الع�صكري ول ُتفكر اإل يف خدمة املجاهدين يف فل�صطني، كانوا 

يتعلمون ت�صنيع املتفجرات والفنون القتالية، وتطوير ال�صواريخ، وين�صطون يف 

تدريب جمموعات قتالية من الأرا�صي املحتلة، بعد تاأمني �صفرهم اإىل اخلارج، ثم 

اإىل الداخل. بالتاأكيد هذا ل ُيلغي دور الداخل يف الت�صحية باملال والنف�ص  عودتهم 

والولد، والتطوير واملواجهة، والعمل يف بيئة معقدة، لكنَّ التطوير ل يح�صل بجهد 

ذاتي فقط، واإمنا يحتاج اإىل تراكم جمعي حتى ُيثمر عمالً جيداً. 

اخلارج  وجهود  وت�صحياتهم،  الداخل  بقوة  ي�صري  الع�صكري  العمل  كان 

وعالقاتهم التي تعمل مب�صاعدة الإيرانيني وال�صوريني وباأمور متعددة، وبتوفري 

الت�صنيع  حماولت  باأوىل  الداخل  يف  املجاهدون  بداأ  املتفجرة.  واملواد  الأ�صلحة، 

والرتتيب، ثم عزز اخلارج هذه البداية مبجموعة من اخلرائط واملعلومات واملواد 

التطوير  عملية  تدفع  التي  والبوكيماويات،  والتعدين  الن�صادر  مثل  الكيميائية 

تاأتي  كانت  الت�صنيع  يف  الداخل  ي�صتخدمها  التي  املتفجرة  املواد  معظم  الأمام.  اإىل 

عب املجاهدين يف اخلارج، فلول اخلارج ملا راأينا هذا التطوير الع�صكري يف قطاع 
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فلول  اخلارج،  هو  الداخل  يف  الفل�صطيني  للعمل  الفقري  العمود  فاإنَّ  وعليه؛  غزة، 

املال ملا كان �صيء، ولول م�صاعدة اخلارج يف العمل الع�صكري مبختلف اأنواعه لبقي 

�صعيفاً. 

التي عملت  التنظيمات  وهذا الأمر ل يتعلق بحما�ص فقط، بل له عالقة بجميع 

دون  اخلارج  يف  عملت  التي  التنظيمات  اأو  اخلارج،  من  م�صاعدة  بدون  الداخل  يف 

اإىل نقطة �صعف اجلبهة ال�صعبية - القيادة العامة الآن،  وجودها يف الداخل. انظر 

�صتجد اأنَّ عدم وجودها يف الداخل �صبب لها م�صكلة الوجود بالإ�صافة اإىل التطور. 

اإذن اأّي منظمة لي�ص لها وجود يف الداخل واخلارج معاً �صت�صعف حتماً، يف املقابل 

اأنَّ املنظمات التي لها وجود فى الداخل واخلارج تتمتع بقوة تدفعها نحو  �صرتى 

6
التقدم والنت�صار، واهلل اأعلم.

بالتاأكيد هذا العمل التكاملي بني الداخل واخلارج اأظهر قوة املقاومة الفل�صطينية 

ب�صكل عام، وك�صف وقاحة الحتالل واإجرامه الذي طال ال�صجر واحلجر والب�رش، 

اأهل احلقوق  اأنه �صيقمع  الوطني، ظاناً  العمل  قيادات  اغتال كوكبة كبرية من  فقد 

والأعراف  الدولية،  القوانني  كل  ك�رش  لقد  امل�صموم،  فمه  من  حقوقهم  انتزاع  عن 

والإعالميني،  ال�صيا�صيني،  القادة  من  العديد  طالت  التي  اغتيالته  يف  الأخالقية 

واملهنيني وغريهم. 

يف  دائماً  العدو،  اإجرام  معايري  حتديد  يف  وح�صاباتهم  النا�ص  نظرة  من  دعك 

ال�صتهداف  من  واملدنيون  وامل�صعفون  والإعالميون  ال�صيا�صيون  ُيجنب  املعارك، 

املبا�رش، وتتجه البندقية يف اأغلب الأحيان نحو من يقوم بالفعل الع�صكري اأو العمل 

عندما  القاعدة  هذه  عن  اخلروج  قرر  املرحلة  تلك  يف  الحتالل  اأنَّ  غري  له،  الأمني 

راأى قوة الف�صائل الفل�صطينية وفعلها الع�صكري، ثّم بداأ ُيهدد باغتيال اأبرز القادة 

املاأزوم،  اأمنه  مع  تتماهى  ا�صتباك  قواعد  وت�صكيل  املقاومة،  لردع  ال�صيا�صيني؛ 
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كما  امليداين  و�صلوكها  املقاومة  فكرة  يتبنون  ال�صيا�صيني  القادة  اأنَّ  اعتبار  وعلى 

والإعالميني  وال�صيا�صيني  املفكرين  القادة  من  العديد  اغتيال  �صهدنا  العدو،  ُيبر 

�صليم،  اأبو �صنب يف غزة، وجمال  اإ�صماعيل  يا�صني، واملهند�ص  اأحمد  ال�صيخ   اأمثال 

على  ُيقدم  مل  الحتالل  اأنَّ  يعني  ل  وهذا  الغربية،  ال�صفة  يف  من�صور  وجمال 

اغتيال القادة الع�صكريني، فقد اغتال د. اإبراهيم املقادمة، وال�صيخ �صالح �صحادة 

ال�صيا�صية  القيادات  با�صتهداف  العدو  قرار  على  نقف  اأن  اأردنا  لكننا  وغريهم، 

احلركات  ُينهك  اأن  اأراد  واأنه  الإطالق،  على  م�صبوقاً  يكن  مل  فعله  واأنَّ  الداخل،  يف 

على  يقت�رش  ومل  املبا�رش،  القتل  خالل  من  ال�صرتاتيجي  وتعاظمها  التحررية 

الداخل فقد امتدت يد العدوان للخارج يف حماولة اغتيال الأخ خالد م�صعل، والأخ 

 حممد حمدان، واغتيال حممود املبحوح، وعز الدين ال�صيخ خليل، وحممد الزواري، 

 
7
وفادي البط�ص.

اإنَّ اغتيال القادة ال�صيا�صيني يف تلك املرحلة مل يكن بحاجة اإىل اخرتاق اأمني بقدر 

الأجهزة  اغتيالهم؛ فاملعلومات لدى  ُيوافق على  الذي  ال�صيا�صي  القرار  اإىل  حاجته 

موجودة،  م�صادرها  مبختلف  واملعلومات  والعمالء  جاهزة،  ال�صتخباراتية 

والتكنولوجيا والطائرات الهجومية جاهزة، الأمور فقط بحاجة اإىل قرار �صيا�صي 

لتنفيذه، وهذا ما ح�صل عندما متت الغتيالت، فهوؤلء الإخوة ال�صيا�صيون عملهم 

حماية  يف  اجلهد  بذل  ولكن  ووا�صح،  علني  ون�صاطهم  �صعبهم،  بني  الأ�صا�صي 

ال�صخ�صيات ل �صّك مهمة كبرية وع�صرية، واإن كان يوجه لنا انتقاد �صبه يومي، 

لكنَّ النا�ص ل ُتدرك حجم ال�صتهداف الذي تواجهه احلركة يف الداخل واخلارج ما 

8
دامت تدعو ملقاومة الحتالل نهجاً و�صلوكاً.
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ثانيًا: حما�س: قراءة للتجربة وتقييمها: 

“املقاومة قامت من اأجل اأن تعطي وتقدم ال اأن تاأخذ” 
          )ال�صيخ اأحمد يا�صني(

�صمن  جاءت  التي  الأ�صئلة  من  عددٍ  على  مرزوق  اأبو  اأجاب  العنوان  هذا  حتت 

ع�رشة  اإىل  الأ�صئلة  تطرقت  وقد   
9
والتجربة، الفكر  يف  حما�ص  حركة  يدر�ص  عمل 

عناوين رئي�صية لتغطية العنوان املذكور، بيد اأننا �صنذكر بع�صها، لأننا ا�صتفدنا من 

اجلزء الآخر يف مواطن متفرقة يف هذا الكتاب. بداأ اأبو مرزوق اإجاباته باحلديث عن 

اأهم العنا�رش التي حافظت على قوة حما�ص ومتا�صكها، فقال: 

اإنَّ حركة حما�ص تكاد تكون احلركة الوحيدة، بني احلركات، يف مراحل التحرر 

لالأ�صباب  نظراً  عنا�رشها؛  ومتا�صك  وحدتها،  على  حافظت  التي  ال�صتعمار،  من 

التالية: 

وانتهاًء  احلي  من  ابتداًء  الوا�صعة،  واأطرها  للقيادة،  ملزمة  وهي  ال�صورى،  اأولً: 

من احلركة يف اأعلى مراتبها وهي ال�صيغة الوحيدة للت�صعيد القيادي. 

مع  القدرات،  ويرفع  الطاقات  يوظف  الذي  التخ�ص�صي  املوؤ�ص�صي  العمل  ثانياً: 

وجود اأنظمة حاكمة يف كل موؤ�ص�صة. 

انعكا�صاتها،  اأو  قوتها  كانت  مهما  خارجية،  ل�صيا�صات  الرتهان  عدم  ثالثاً: 

واحلفاظ على موؤ�ص�صات احلركة يف حتديد قراراتها وتوجهاتها.

الف�صل بني ال�صلطات وغياب الدكتاتوريات اأو القيادات ال�صمولية. رابعاً: 

اعتماد النتخابات كقاعدة للت�صعيد القيادي يف كل م�صتوياته. خام�صاً: 

لبنان( مع  اأ. د. حم�صن حممد �صالح )بريوت،  اأجراها  الإلكرتونية(  باملرا�صلة  مقابلة مكتوبة )متت   
9

2013/12/26، ومّت اعتماد الن�ص  اأبو مرزوق )القاهرة، م�رش(، حيث بداأت املرا�صالت يف  د. مو�صى 

من د. مو�صى يف 2014/2/19، وقد ُو�صعت الت�صاوؤلت هنا على �صكل عناوين وحماور للم�صاعدة يف 

حركة املقاومة االإ�شالمية حما�س: درا�شات يف  ان�صيابية الن�ص و�صال�صته، وقد مّت ن�رشه يف كتاب 

الفكر والتجربة، الذي قام بتحريره اأ. د. حم�صن حممد �صالح، والذي �صدر ن�صه العربي عن مركز 

الزيتونة للدرا�صات وال�صت�صارات يف بريوت �صنة 2014.
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الو�صطى  القيادية  امل�صتويات  لكل  امل�صتمر  والتقييم  والتعديل  اجلرح  �صاد�صاً: 

والعليا، يف اإطار من الحرتام واملحبة وال�صفافية.

�صابعاً: التوا�صل بني القيادة والقاعدة، والثقة واملحبة بينهم.

واإن  الوطنية،  اجلماعة  تتبناه  الذي  هو  الوطني  امل�رشوع  اأّن  معلوم؛  هو  كما 

اأن  ن�صتطيع  اخل�صو�ص  هذا  ويف  والفل�صفية،  الأيديولوجية،  م�صاربها  اختلفت 

نقول: اأّنه قّل ما كان هناك اإجماٌع فل�صطينٌي حول م�رشوع وطني جامع، با�صتثناء 

فرتة ق�صرية، حينما طرح م�رشوع م.ت.ف وميثاقها القومي حتت �صعار وحدة 

امل�رشوع  يف  �رشخاً  اأحدث  والذي  الأخطر  النق�صام  اإنَّ  عودة.  حترير،  وطنية، 

اأو�صلو، حيث كانت فتح وقيادتها للمنظمة تتبنى  الوطني كان بعد توقيع اتفاقية 

اإطار م�رشوع  دولة فل�صطينية عا�صمتها القد�ص وحالً عادلً لق�صية الالجئني، يف 

حّل الدولتني، ونبذ العنف، والعرتاف املتبادل، يف حني رف�ص ذلك كٌم فل�صطينٌي 

معتب اأبقى على اأولوياته يف املقاومة، والتحرير، والعودة، وكان اأّول مقرتح يقارب 

بني الفرقاء؛ ومل ت�صتمر اجلماعة الوطنية يف ا�صتكماله، هو اتفاق الوفاق الوطني 

والذي وقعه َكمٌّ كاف لعتباره م�رشوعاً وطنياً جامعاً، ويف اعتقادي اأن ل ان�صداد 

لدينا يف الو�صول اإىل م�رشوع وطني جامع، قاعدته اتفاقية الوفاق الوطني، اأما اإذا 

نظرنا لأولويات امل�رشوع الوطني، ل بّد اأن نعلم اأن هناك بع�ص الق�صايا املوؤثرة يف 

تف�صيالت هذه الأولويات وم�صامينها: 

1. ان�صداد الأفق بالو�صول اإىل دولة فل�صطينية عب املفاو�صات مع الحتالل، لأن 

جّمًة  �صعوبات  هناك  اأن  كما  فل�صطينياً؛  قبوله  يكن  ل  يطرحه  الذي  ال�صقف 

الفل�صطيني، واحل�صار  الداخل  الأمني يف  التن�صيق  ب�صبب  املقاومة  يف م�رشوع 

املفرو�ص، والإجراءات ال�صهيونية على الأر�ص.

2. احلالة التي يعي�صها ال�صعب الفل�صطيني؛ انق�صام فل�صطيني يف الداخل بني �صفة 

غربية معزولة عن القد�ص وغزة والداخل الفل�صطيني. وال�صفة نف�صها اأ�صبحت 

يف بقع اأ�صبه بكانتونات نظام الف�صل العن�رشي، حيث من ال�صعب توا�صل اأبناء 

الفل�صطيني،  اإىل كوارث حلَّت باخلارج  اأر�صهم، بالإ�صافة  الواحد على  الوطن 
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العراق، ثّم فل�صطينيي �صورية، ومن قبلهم فل�صطينيي  كما حدث بفل�صطينيي 

يكاد  يزيد  اأو  ن�صفهم  اإن  حتى  لبنان،  لفل�صطينيي  امل�صتمر  والتهديد  الكويت، 

العربية و�صيا�صاتها بعد  ي�صبح يف خارج لبنان. وباخت�صار ب�صبب الأو�صاع 

النكبة وحتى اليوم هاجر �صعبنا مرتني وثالثة.

ما زال يبحث عن  العربي، والذي  الوطني ل يكن عزله عن حميطه  امل�رشوع   .3
ال�صتقرار الداخلي، وترتيب اأو�صاعه ال�صيا�صية، والجتماعية، والد�صتورية.

القوة،  وفارق  املجالت،  خمتلف  يف  ال�صهيوين  للم�رشوع  الكبري  العلو   .4
كانت  التي  الأمنية  التهديدات  وانتهاء  الفل�صطيني،  الو�صع  على  وانعكا�صاتها 

تقلقه، مبا يف ذلك اجليو�ص العربية املحيطة، والأ�صلحة الكيميائية والذرية التي 

مّت حتييدها.

ا�صطفافه  ولكن  ال�صيا�صية،  الت�صوية  مع  واأوروبا(  )اأمريكا  الدويل  املوقف   .5
الدويل  املجتمع  تاأثري  من  الكثري  حتييد  ومّت  الغالب.  هو  ال�صهيوين  العدو  مع 

الق�صية  مع  امل�صتمر  الكثريين  وقوف  من  بالرغم  الفل�صطينية،  الق�صية  عن 

الفل�صطينية وعدالتها.

اأولويات امل�رشوع الوطني الفل�شطيني:

1. ترتيب البيت الفل�شطيني؛ مبا ُيحقق امل�صاحلة الفل�صطينية واإنهاء النق�صام، 
وُيعيد بناء منظمة التحرير الفل�صطينية، وُيفعل موؤ�ص�صاتها مب�صاركة اجلميع يف 

جممل مكوناتها، ويعمل على اإ�صالح ال�صلطة الفل�صطينية لتكون رافعة وطنية، 

وُيعدل اأو�صاعها لتن�صجم مع البنامج الوطني اجلامع، ويبني ميثاق �رشف: 

كان  �صواء  امل�صوؤوليات،  وتويل  ال�صيا�صي،  التدافع  يف  احلاكمة  املبادئ  يحدد 

ذلك بتحرمي ا�صتخدام القوة يف الو�صط الفل�صطيني، اأم الديوقراطية والتداول 

ال�صلمي لل�صلطة واإعالء قيمة الإن�صان وحقوقه، اإىل غري ذلك.

جترمي  ي�صتدعي  وهذا  الفل�شطيني؛  ل�شعبنا  كحق  اأ�شكالها  بكافة  املقاومة   .2
التن�صيق الأمني، والتوافق على البامج والآليات للمقاومة كلجان م�صرتكة، اأو 

تن�صيق م�صرتك، اأو قيادة م�صرتكة.
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3. حترير االأ�رشى من �شجون االحتالل؛ مما يتطلب العمل بكافة ال�صبل لتحريرهم، 
ورعاية املفرج عنهم، ورعاية اأ�رش الأ�رشى وال�صهداء، وا�صتعادة الدور العربي 

والإ�صالمي يف الق�صية الفل�صطينية، على كافة امل�صتويات الر�صمية، وال�صعبية، 

99% من  الذي جعل  التاريخي  ا�صرتاتيجي لق�صيتنا، وت�صحيح اخلطاأ  كعمل 

العامل،  واأحرار  الدويل،  للدعم  العتبار  وا�صتعادة  اأمريكا،  بيد  الق�صية  اأوراق 

وتفعيل املوؤ�ص�صات الدولية ل�صالح �صعبنا؛ كمحكمة اجلنايات الدولية، وجلان 

حقوق الإن�صان، واملوؤ�ص�صات الثقافية، ومعاجلة كافة ال�صلبيات، كنتيجة طبيعية 

حدثت ل�صغط الوليات املتحدة وا�صتفرادها باملنطقة.

جتربة حركة حما�س يف ال�شلطة الفل�شطينية: 

على  ولي�ص  برناجمها  على  كان  النتخابات  حما�ص  دخول  اأنَّ  اجلميع  يعلم 

74 مقعداً يف املجل�ص الت�رشيعي، مل ُيكَّن  اأ�صا�ص اتفاقيات اأو�صلو، وبعد فوزها بـ 

لها عملياً احلكم يف قطاع غزة وال�صفة الغربية، خ�صو�صاً بعد عملية اأ�رش اجلندي 

الإ�رشائيلي �صاليط؛ حيث اعتقلت ال�صلطات ال�صهيونية اأع�صاء املجل�ص الت�رشيعي 

وبع�ص الوزراء يف ال�صفة وحا�رشت قطاع غزة. اأما حركة فتح فقد �صحبت موظفي 

اإف�صال  يف  اأمالً  �صيء  اأّي  بدون  املكاتب  و�صلمت  العمومية،  الوظيفة  من  ال�صلطة 

نوعها  من  وفريدة  طبيعية  غري  كانت  التي  املرحلة  �صعوبة  من  زاد  مما  حما�ص، 

الوقت  ذلك  يف  ن�صمة  مليون   1.5 عددهم  يبلغ  الذين  ب�صكانه  غزة  قطاع  اإدارة   يف 

2006(؛ والذي يخ�صع يف الوقت نف�صه حل�صار دويل، بالإ�صافة اإىل جتربة  )�صنة 

املزاوجة بني احلكم واملقاومة، وجتربة ال�صمود املذهلة يف قطاع �صغري، م�صاحته 

املعنوية كبرية، اأمام عدوان ع�صكري �صهيوين من البحر، والب، واجلو. بالإ�صافة 

اإىل جتربة اأول حركة ذات مرجعية اإ�صالمية، ت�صل اإىل احلكم بطريقة ديوقراطية، 

التغيري  ا�صمه  برنامج  يف  الإدارة  وطريقة  الف�صاد،  حماربة  يف  احلركة  وجناح 

احلركة،  فيها  و�صعت  التي  الظروف  ا�صتح�صار  من  بّد  ل  كلّه  لذلك  والإ�صالح، 

)ك�صحب  اأ�صا�صاً  فتح  حركة  قبل  من  داخلية،  وعراقيل  خانق،  دويل  ح�صار  من 

حما�ص،  حركة  لدى  الإمكانيات  و�صعف  عملهم(،  اأماكن  من  العموميني  املوظفني 

حيث اإنَّ امل�صاعدات الدولية كلها تتجه �صوب حكومة رام اهلل، والعدوان الع�صكري 
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امل�صتمر، مبا يف ذلك املواجهات الكبرية يف ال�صنوات 2006، و2009/2008، و2012، 

واإعادة  و�صحة،  وتعليم  اإن�صانية  وحاجيات  وعمل  �صفر  من  ال�صكان  ومتطلبات 

اإ�صكان من دمر منزله. 

ولعل ال�صفة الغربية عا�صت مع التجربة ومع حما�ص فرتة ق�صرية ل ت�صتطيع 

حتى  الوزارة  مقاليد  ا�صتلمت  اإن  ما  اإنها  حيث  مو�صوعياً،  تقييماً  عليها  تبني  اأن 

حيث  ال�صهيوين،  العدو  ومن  والإعالميني  فتح  من  الكثرية  ال�صعاب  واجهت 

عدد  بلغ  حتى  والت�رشيعي  والبلديات  الوزارات  يف  القيادات  من  العديد  اعتقال  مّت 

املعتقلني من اأع�صاء املجل�ص الت�رشيعي يف ال�صفة الغربية 42 نائباً، وبعد النق�صام 

من  كبري  عدد  وُف�صل  واأع�صائها،  البلديات  روؤ�صاء  ومالحقة  الوزراء،  اإق�صاء  مّت 

املوظفني املح�صوبني على حما�ص بلغ اأكرث من 1,100 موظفاً، بالإ�صافة للح�صار 

و�صع  يكن  ولكن  عموماً،  التجربة  على  يبني  اأن  اأحد  ي�صتطيع  ل  لذلك  الكامل، 

املالحظات الآتية:

1. حققت حما�س يف اجلانب ال�شيا�شي اأموراً عدة؛ اأبرزها: ال�رشعية ال�صعبية 
عب جناحها يف النتخابات، وواجهت ال�صغوط بنجاح، مبا يف ذلك ال�صغوط التي 

فيه  ويق�صدون  بـ“العنف”  ي�صمونه  ما  ونبذ  بـ“اإ�رشائيل”،  بالعرتاف  طالبتها 

املقاومة، والعرتاف بالتفاقيات املوقعة. ورتبت عالقات حتالفية، وعالقات جيدة 

مع الكثري من دول العامل، وامل�صاحلة مع فتح والتي بقيت تراوح مكانها، بالرغم 

وجتاوز  م�رشية،  وبرعاية  مهمة،  واتفاقيات  تفاهمات  اإىل  فتح  مع  الو�صول  من 

اأو�صاط  يف  حما�ص  على  التحري�ص  من  به  تقوم  وما  التكفريية،  احلركات  مع�صلة 

ت�صعى  كانت  التي  ال�صغوط  كل  جتاوز  يف  احلركة  وجنحت  ال�صلفية،  احلركات 

لإق�صائها.

اقت�صاد  بناء  يف  ما  حٍدّ  اإىل  االقت�شادي  االنهيار  جتنب  يف  حما�س  جنحت   .2
)الن�صف  موؤخراً  اإغالقها  مّت  التي  الأنفاق،  اقت�صاد  عليه  غلب  الإمكانات،  حمدود 

الثاين من 2013(، وب�صبب احل�صار كانت ن�صبة البطالة مرتفعة اإىل اأكرث من %40، 

وكان هناك الكثري من الق�صور يف البنية التحتية ب�صبب العدوان ال�صهيوين، مع عدم 

جتديد البنية التحتية ب�صبب احل�صار. كما توقفت الكثري من اأوجه العمل ل�صعف 
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الطاقة الكهربائية، بل مل ي�صتطع اأ�صحاب امل�صانع املدمرة اأن يعيدوا ت�صغيلها، ومل 

ونق�ص  الأولية،  املواد  غياب  ب�صبب  ت�صغيلها،  ال�صليمة  امل�صانع  اأ�صحاب  ي�صتطع 

الكبري  العجز  الفقر زادت يف املجتمع وبطريقة كبرية. ولعل  اأن ن�صبة  الطاقة، كما 

ال�صادرات  اإدارة حما�ص لقطاع غزة وا�صح للعيان، وب�صبب انخفا�ص  يف موازنة 

الداخل،  يف  ال�صتثمار  وعدم  اخلا�ص،  القطاع  وتراجع  الأنفاق،  واإقفال  الزراعية، 

وانعدام ال�صتثمار من اخلارج، با�صتثناء املعونات التي تقدم للقطاع.

3. يف اجلانب االأمني؛ اأعادت حما�ص الأمن لل�صارع، وا�صتطاعت فر�ص النظام 
خ�صو�صاً  والأ�رشية،  الع�صائرية  للقيادات  الن�صباط  وفر�صت  ال�صالح،  و�صبط 

اخلناق  ت�صييق  يف  وجنحت  البلطجة،  يار�ص  اأو  بيده  القانون  ياأخذ  كان  من 

الق�صاء  ت�صتطع  مل  واإن  كبرية،  درجة  اإىل  ال�صهاينة  مع  واملتعاونني  العمالء  على 

عليهم، وا�صتطاعت اأن تتعامل مع اجلماعات املرتبطة بالقاعدة، واإن كانت �صغرية 

اأن�صار جند اهلل )جلجلت(، وحزب اهلل فل�صطني، وجي�ص  التاأثري، مثل  العدد، قليلة 

الإ�صالم... اإلخ، وهذه اجلماعات اتهمت حما�ص بعدم تطبيق ال�رشيعة الإ�صالمية، 

وكّفرت حما�ص وحكومتها، واأعلنت قيام اإمارة اإ�صالمية يف رفح، كما قتلت املت�صامن 

اآلن  البيطاين  ال�صحفي  وقبله   Vittorio Arrigoni اأريغوين  فيتوريو  الإيطايل 

جون�صتون Alan Johnston، وغريها من احلوادث املتفرقة، كما كان هناك عنف 

غري مّبر، مّت من خالله مواجهة قوات ال�رشطة النظامية من ِقبَل عائالت يف اأثناء 

اعتقال ال�رشطة ملطلوبني، ومّت ال�صيطرة على كل ذلك.

ُي�صري  كما  اجلانب،  هذا  لعّل  واحلقوقي؛  واالأخالقي  االجتماعي  اجلانب   .4
حيث  وانتقاداً،  اإثارًة  غزة  يف  حما�ص  واجهت  التي  اجلوانب  اأكرث  هو  مرزوق،  اأبو 

الن�صاء  واإلزام  البتدائي،  وطالبات  املحاميات  حتجيب  حول  الإ�صاعات  كرثت 

من  ومنعهن  “ال�صي�صة”،  �رشبهن  ومنع  املقاهي،  يف  جلو�صهن  ومنع  باحلجاب، 

الدعاء  اأو  “الأردوغانية”،  على  “الطالبانية”  وتغلُّب  النارية،  الدراجات  ركوب 

يف  واإلغائها  فل�صطني،  يف  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  لالأمر  جديدة  هيئة  باإن�صاء 

الثانية  اأقّر يف قراءته  الت�رشيعي  اإىل ادعاء باأن املجل�ص  ال�صعودية، بل و�صل الأمر 

اأكرث من �صنتني، وكل  الثالثة منذ  القراءة  تاأتِ  العقوبات، ولكن لالأ�صف مل  قانون 
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ذلك لي�ص له من واقع يف حياة اأهل القطاع واإدارته من ِقبَل حما�ص، واإن كان هناك 

ال�صارع،  يف  العمالء  ك�صحل  معها،  التعامل  من  بّد  ول  نرف�صها  حقيقية  جوانب 

وتقييد حرية البع�ص يف ال�صفر والتنقل. ولكن يف ظّل املناكفات بني فتح وحما�ص، 

ل خمالفات ل ينبغي لها اأن تكون؛ مثل احلد من حرية الجتماع، والتظاهر،  ُت�َصجَّ

اأن هناك قطاعاً عري�صاً من اخل�صوم  القانونية، وال�صتدعاءات، غري  وامل�صاءلت 

ال�صيا�صيني حلما�ص، تكون انتقاداتهم لها، وبالغاتهم �صدها كيدية، لدى منظمات 

بع�ص  واإغالق  والنقابات،  والأندية  ال�صحفيني  انتخابات  مثل  عديدة،  حقوقية 

املنظمات الأهلية، وعدم اإدخال حما�ص لل�صحف من ال�صفة الغربية.

تقييم  يف  وا�صٌح  ح�صوٌر  الفل�صطينية  القوى  مع  حما�ص  عالقات  مللف  وكان 

التقييم  1987 حتى تاريخ  انطالقتها �صنة   اأبو مرزوق لتجربة حركة حما�ص منذ 

�صنة 2014، فقد و�صح طبيعة عالقة حركته بحركة فتح باأنها معقدة؛ لأنها تاأتي يف 

�صياق ثالثة اأ�صباب رئي�صية؛ الأول، تاريخ حركة فتح الطويل، ونفوذها الكبري يف 

املنظمة وال�صلطة، والثاين، ما تعتقده حما�ص من عدم �رشعية الحتالل على اأر�ص 

هو  الأخري،  وال�صبب  املحتل،  لطرد  الأ�صا�صي  ال�صبيل  هي  املقاومة  واأنَّ  فل�صطني، 

اأنَّ حركة فتح ل ترى �رشعية لأحد مبا فيها حركة حما�ص التي فازت يف انتخابات 

2006، واإمنا حت�رشها يف �صخ�ص الرئي�ص الفل�صطيني فقط. 

النقاط هي وثيقة الوفاق الوطني، والتي وقعت  اأكرث الأوراق معاجلة لهذه  اإنَّ 

عاجلت  وقد  الإ�صالمي،  اجلهاد  با�صتثناء  الوطني،  العمل  ف�صائل  جميع   عليها 

كان  �صواء  اجلميع،  عنها  ر�صي  بعبارات  الرئي�صية،  اخلالف  نقاط  الوثيقة  هذه 

ذلك فيما يتعلق باجلهود ال�صيا�صية، اأم بالعمل املقاوم، اأم بقرارات الأمم املتحدة، 

ب�صلب  العالقة  ذات  النقاط  من  بغريها  اأم  الفل�صطينية،  التحرير  مبنظمة  اأم 

اخلالفات. والورقة الثانية هي ورقة امل�صاحلة امل�رشية وملحقاتها، والتي عاجلت 

الأمني،  وامللف  والنتخابات،  والرئا�صة،  الت�رشيعي،  واملجل�ص  احلكومة،  ق�صية 

ومكة،  والدوحة،  �صنعاء،  يف  متت  كثرية  لقاءات  وهناك  املجتمعية،  وامل�صاحلة 

اخلالفات  ملعاجلة  طبعاً،  الأبرز  املحطات  كانت  القاهرة  ويف  وعّمان،  ودم�صق، 

جتاهلها  ثم  حما�ص،  تغييب  يف  متج�صداً  اخلالف  كان  فقد  املا�صي  يف  اأما  احلالية. 
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اإخ�صاعها وحماولت اإحلاقها برام اهلل، وكانت هناك  وبعد ذلك احتوائها، واأخرياً 

ويف  وتون�ص.  واخلرطوم،  وعّمان،  �صنعاء،  يف  وفتح  حما�ص  بني  عديدة  لقاءات 

الجتماعات هذه مل نتو�صل لأي من التفاقيات �صوى بيان اخلرطوم والذي رف�ص 

يف حينه اأبو عمار ال�صتمرار والبقاء لتوقيعه، ووقعه ن�رش يو�صف؛ وهو ما عك�ص 

الآن  حتى  تنفيذ  دون  ولكن  التقاء  نقاط  يف  بلورتها  مّت  والتي  احلقيقية  اخلالفات 

)مطلع �صنة 2014(.

اإنَّ خالفات حركتي فتح وحما�ص �صتبقى، ولكن املهم هو تنظيم هذه اخلالفات 

يف  حدث  كما  الع�صكري  ال�رشاع  اإىل  ال�صيا�صي  التدافع  من  خروجها   وعدم 

�صنة 2007، وتطبيق ما يتم التفاق عليه؛ وهذا يحتاج اإىل اإرادة �صيا�صية واإخال�ص 

نوايا، واأن تقبل فتح مب�صاركة اجلميع يف حتمل م�صوؤولياتهم، واأن تتيقن فتح باأن 

ما  هي  الوطنية  اأن  وعهد  زمن  واأن  وىّل،  قد  الفل�صطيني  القرار  على  الهيمنة  زمن 

تقرره حركة فتح، وما يتخذه الآخرون من توجهات هو رجعية وعمالة، قد انتهى، 

كما يجب حتييد العامل اخلارجي بالرغم من �صعوبة ذلك، حيث التمويل الأ�صا�صي 

ياأتي من الوليات املتحدة، والكيان ال�صهيوين يتحكم بثالثة ملفات اأ�صا�صية على 

الأقل وهي:

• احلكومة: اعتقالً وتقييداً للحريات.
اإجراءات، منع النتخاب  اإق�صاء لأطراف معينة، اعتقالت، رف�ص  االنتخابات:   •

يف القد�ص.

• االأمن: وهو امللف الرئي�صي وذريعة الكيان ال�صهيوين يف كل حوار.

النق�صام  لبقاء  الإ�رشائيلي  العرتا�ص  الأمريكي مع  الفيتو  يتم جتاهل  ولذلك 

مل�صلحة الكيان، ولذلك كان نتنياهو يكرر: اإنَّ على اأبو مازن اأن يختار اإما ال�صالم 

واإما حما�ص، حيث ل يكن امل�صي يف كال الجتاهني، ح�صب نتنياهو.

اأما عالقة حما�ص بحركة اجلهاد الإ�صالمي، فقد و�صفها اأبو مرزوق باأنها عالقة 

خا�صة، فهما يتدافعان كاأ�صحاب املهنة الواحدة والب�صاعة نف�صها، فال تكاد ترى 

فكراً مغايراً اأو �صيا�صة خمالفة، فاملَعني واحٌد وخمرجاته مت�صابهة.
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الحتالل  �صّد  املقاومة  عمليات  يف  البدء  يف  ال�صبق  ق�صب  اجلهاد،  حلركة  كان 

حما�ص  بانتقال  عجلت  التي  املحفزات  اأحد  وكانت  الع�رشين،  القرن  ثمانينيات  يف 

نان.  بال�صِّ املقاومة  اإىل  بالل�صان  واملقاومة  النا�ص  بني  والإ�صالح  الدعوة  طور  من 

ال�صوؤال  عندهم  طراأ  حما�ص،  كفة  رجحان  مع  رهان  كفر�صي  اأ�صبحنا  وعندما 

الإ�صالمي  اجلهاد  حركة  م�صتقبل  هو  فما  امليدان،  نزلت  حما�ص  دامت  ما   الكبري: 

وا�صتقاللها؟

العالقة  ال�صقاقي، وبيننا من  الدكتور فتحي  الأخ   دخلنا يف حوارات عديدة مع 

التن�صيق  اأحياناً  املطروح  وكان  تنظيمني،  بني  كحواٍر  نتحدث  اأن  من  اأكب  هو  ما 

وا�صتمرت  وترتيباتها،  الوحدة  واأحياناً  والوحدة،  الندماج  اإىل  و�صولً  املتدرج 

من  الكثري  هناك  كانت  بالتاأكيد  ولكن  بعده،  من  القيادة  مع  املتالحمة  العالقة 

الإ�صكالت يف القواعد لتناف�صهم، لأننا اأ�صحاب كار واحد )كما يقال(؛ اأحياناً على 

�صعار  فوق  �صعار  على  واأحياناً  امل�صاجد،  لوحات  على  اأخرى  واأحياناً  امل�صاجد، 

مر�صوم على جدار، ولكن كانت الأمور ُت�صوى ويتم تطويقها ول نرتكها تتفاعل 

تبنّي حركة اجلهاد بع�ص  الت�رشع يف  تن�صاأ من  وتتفاقم، وكانت بع�ص اخلالفات 

الأبرز كان يوم قررت حما�ص دخول النتخابات  عمليات حما�ص. ولعل اخلالف 

هناك  يكن  مل  ولكن  امل�صاركة،  اجلهاد  رف�صت  كثرية  وحل�صابات  الت�رشيعية، 

ا�صطفاف م�رش عند الختالف يف ال�صيا�صة، �صحيح مل ت�صل عالقاتنا اإىل الوحدة 

امل�صرتكة،  اللجان  امل�صرتك قائم؛ بل كان لنجاح  التن�صيق والعمل  والندماج، لكن 

والتن�صيق القيادي، على كل امل�صتويات انعكا�ص اإيجابي.

الفل�صطينية  ال�صاحة  يف  الفل�صطيني  الي�صار  بقوى  حما�ص  عالقة  حظيت  وقد 

لأن  تدفعهم  املختلفة  م�صاحلهم  اأنَّ  العلم  مع  فيها،  م�صاكل  ل  التي  بالإيجابية 

ي�صطفوا اإىل جانب حركة فتح �صيا�صياً.

)انتهى الن�ص(

تقييمي  من  جانباً  تغطي  مرزوق  اأبو  اإليه  تطرق  مما  وغريها  املوا�صيع  هذه 

م�صرية حركة حما�ص وجتربتها يف احلكم، بيد اأنَّ اأموراً اأكرث نقداً مل تطُف على �صاحة 
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موا�صيع  من  �صابه  وما  “احلكم”  نتحدث  عندما  خ�صو�صاً  له،  املوجهة  الأ�صئلة 

خمتلفة، عموماً �صاألُت اأبو مرزوق ب�صكٍل عام عن الُفر�ص التي مل ت�صتثمرها حركة 

حما�ص بال�صكل املطلوب، اأجاب مبا يلي: 

اأخطائها  من  التعلم  وعليها  وُت�صيب،  ُتخطئ  كالأفراد  احلركات  اأنَّ  �صّك  ل 

ومراكمة جناحاتها، فال�صيا�صة تقع يف باب الظنيات، ولي�ص يف باب اليقينيات، لذا قد 

اأكون خمطئاً اأي�صاً فيما اأعتقد اأنَّه �صواب، وقد اأكون م�صيباً. 

منع  والتي  م.ت.ف،  يف  الدخول  فر�صة  ظني  يف  الفر�ص  تلك  اأبرز  فاإنَّ  وعليه؛ 

دخولنا يف ذلك الوقت )1993( يف لقاء اخلرطوم هو �صعود حما�ص وارتفاع �صقفها، 

ومل تدرك اأثر ال�رشعية العربية والدولية للمنظمة، وكذلك �صيا�صة التدرج يف دخول 

املنظمة )املتاأخر(، وكان العر�ص اأن ندخل بنف�ص العدد حلركة فتح ر�صمياً. 

الأوروبي بو�صعنا على  للتهديد  �صليم  تقدير  الثانية هي عدم وجود  الفر�صة 

قائمة “الإرهاب” عند ال�صتمرار يف ا�صتهداف املدنيني يف العمليات ال�صت�صهادية، 

وكان  املدنيني،  ا�صتهداف  عدم  هي  الثابتة  احلركة  �صيا�صة  اأن  من  الرغم  على 

اأدى  الذي  الأمر  وهو  املدنيني،  ا�صتهداف  بعدم  املقرة  ب�صيا�صاتنا  نلتزم  اأن  الأوىل 

اجلدار  وبناء  �صارون  خطة  واإقرار  “الإرهاب”،  قائمة  على  و�صعنا  اإىل  النهاية   يف 

الفا�صل. 

الثالثة هي تعديل ميثاق حما�ص الذي �صدر يف بداية النتفا�صة، ومت  الفر�صة 

اإقراره وترجمته وتوزيعه، وكان لن�رشه الكثري من اللغط حول عدة ق�صايا متعلقة 

و�صيا�صاتها،  احلركة  وعالقات  احلركة،  وهوية  امليثاق،  ولغة  امليثاق،  ب�صياغة 

والدولية،  والإقليمية  الوطنية  امل�صتويات  كافة  على  �صلبية  �صورة  اأعطى  مما 

ال�صيا�صية  الوثيقة  اإ�صدار  مّت  حتى  �صنوات،  ال�صحيحة  ال�صورة  لعك�ص   واحتجنا 

يف 2017. 

1996، وهي انتخابات تاأ�صي�صية  الفر�صة الرابعة هي رف�ص دخول انتخابات 

خو�صها،  اعتقادي  يف  الأجدر  وكان  الفل�صطيني،  ال�صعب  م�صتقبل  �صتبني 

يف  مانهاتن  �صجن  يف  واأنا  معي  مقابلة  امل�صلمة  فل�صطني  جملة  اأجرت  ولقد 
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نيويورك، و�ُصئلت عن دخولنا النتخابات، وكان جوابي هو دخول النتخابات، 

ال�صلطة  هم  وكان  والإجابة،  ال�صوؤال  حذف  ومّت  النزاهة  هو  و�رشطنا  وخو�صها، 

واإقليمي،  فل�صطيني  اإجماع  عليه  والقطاع  ال�صفة  يف  الأر�ص  على  يجري  ما  اأن 

بعد   2006 انتخابات  يف  املوقف  وتعدل  ذلك،  كل  عن  تبتعد  اأن  حما�ص   واختارت 

وفاة اأبي عمار رحمه اهلل.

ال�صام  بالد  عن  بعيداً  التنظيمي  العمل  بلورة  يف  التاأخر  هي  اخلام�صة  الفر�صة 

لطبيعة املرحلة واملهمات، فهناك ثورة يف فل�صطني، ودولة يف الأردن، وهناك تنظيم 

مقاوم، وتنظيم اإ�صالحي، وهناك اختالف يف الأهداف والهتمامات، واإن مّت ذلك 

10
يف فرتة لحقة.

هذه جملة من الفر�ص التي يظن اأبو مرزوق اأنَّ حركة حما�ص تاأخرت يف اإن�صاجها 

اأنها ا�صتدركت بع�صاً منها، وقامت بت�صحيحها واإن  اإل  بال�صكل املطلوب يف حينه 

كان متاأخراً؛ لأنَّها ُت�صكل حلقة مهمة على طريق الكفاح الفل�صطيني. 

لكنه  اخل�صو�ص،  وجه  على  حما�ص  بحركة  يتعلق  ل  ا�صتدراك  مرزوق  لأبو 

اجلامعات  يف  ن�صيطاً  طالباً  كان  اأن  يوم  و�صلوكها  الإ�صالمية  باحلركة   يتعلق 

امل�رشية. 

يقول اأبو مرزوق:

الإ�صالمية  احلركة  اأن�صطة  يف  انغم�صنا  امل�رشية  اجلامعات  يف  طالباً  ُكنا  عندما 

احتاد  كان  الفل�صطينيني؛  الطلبة  احتاد  مع  املطلوب  بال�صكل  نتفاعل  ومل  اخلا�صة 

�صيب بنك�صة اإّبان مقتل يو�صف 
ُ
الطلبة ي�صج بالأن�صطة الوطنية والفكرية اإىل اأْن اأ

الفل�صطينيني، وخ�صو�صاً من  ال�صباعي؛ فقد ح�صل عملية ترحيل كبرية للطالب 

كان فاعالً يف اأن�صطة الحتاد، لقد مت ترحيلهم من م�رش اإىل لبنان مروراً ب�صورية 

اإىل الأردن وبعدها اإىل فل�صطني املحتلة. بيت الق�صيد اأننا مل نندمج باحلركة الوطنية 

واحتاد الطلبة الفل�صطينيني بال�صكل الذي يكننا من اأن ن�صتفيد من بع�صنا، ونطور 

مقابلة اأجراها الكاتب مع مو�صى اأبو مرزوق، 2018/11/23.  
10
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من ت�صوراتنا الوطنية، لقد اأ�صعنا فر�صة ذهبية كانت باإمكانها اأن تردم فجوات 

كبرية بني توجهات الف�صائل الفل�صطينية وطرق مواجهة الحتالل ال�صهيوين. 

تعتزلهم،  اأن  من  اأف�صل  اأذاهم  على  وت�صب  النا�ص  تخالط  اأن  اعتقادي  يف  اأنا 

اأبو �صنب رحمه اهلل كان مثالً رائعاً لهذا الت�صور،  اإ�صماعيل  اأنَّ ال�صهيد  واحلقيقة 

ُيقيم  كان  فتح،  حركة  وخ�صو�صاً  التنظيمات  جميع  مع  طيبة  عالقاته  كانت  فقد 

العالقات ويعززها من خالل الدرا�صة، فاأبو �صنب كان متفوقاً يف الدرا�صة، وكان 

حت�صيله دائماً الأول على الكلية، وكان طالب فتح ي�رشفون اأغلب اأوقاتهم بالعمل 

الطالبي واأن�صطته املتنوعة، فكانوا يف نهاية العام ياأتون اإىل اأبو �صنب حتى ي�رشح 

املواد  ُيدر�صهم  الليل  طوال  �صنب  اأبو  الأخ  يجل�ص  وفعالً  املا�صية،  الدرو�ص  لهم 

املختلفة، ثم يح�صلون على درجات عالية، واأحياناً يتفوقون عليه يف بع�ص املواد، 

لذلك كنُت اأحياناً اأعرت�ص على اإفراطه الكبري يف تدري�صهم على ح�صابه ال�صخ�صي، 

فاأقول له ملاذا تبذل وقتاً وجهداً كبريين على من يلعب طوال العام دون تركيز يف 

الدرا�صة؟ فكان ُيقابل هذا العرتا�ص بابت�صامته املعهودة، كانت عالقاته طيبة مع 

11
اجلميع، يرحمه اهلل رحمة وا�صعة.

 ثــالثــًا: الو�صــع الفل�صــطينــي الــداخلــي وامل�صــارات

           املحتملــة:

للدرا�صات  الزيتونة  مركز  مرزوق  اأبو  مو�صى  د.  �صارك   ،2016/2/11 يف 

ا�صرتاتيجي  تقييم  فل�صطني:  “ق�صية  بعنوان  موؤمتر  يف   وال�صت�صارات 

2015 – تقدير ا�صرتاتيجي 2016” يف بريوت، وقد حتدث يف ثالثة حماور رئي�صية 
حتت عنوان “الو�صع الفل�صطيني الداخلي وامل�صارات املحتملة”، فقال:

والإقليمي،  الوطني،  ال�صعيد  على  املتغريات  من  العديد   2015 �صنة  �صهدت 

والدويل، والتي �صكلت حمطات متباينة على م�صار الق�صية ال�صيا�صي، واإن متيزت 

مقابلة مركز التاأريخ والتوثيق الفل�صطيني مع الدكتور مو�صى اأبو مرزوق، ت�رشين الأول/ اأكتوبر    
11

2012. )بت�رشف(
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هذه ال�صنة ب�صمود ال�صعب الفل�صطيني يف مواجهة العدو ال�صهيوين؛ ففي غزة كان 

2015، خ�صو�صاً ما دمرته  2014 واآثاره املرتتبة يف �صنة  �صموده يف حرب �صنة 

احلرب وا�صتهلكته من القدرة لديها بالرغم من موا�صلة احل�صار وا�صتداده، ويف 

خ�صو�صاً   ،2016 �صنة  يف  اآثارها  تنعك�ص  قد  ما  القد�ص،  انتفا�صة  انطلقت  ال�صفة 

فيما يتعلق بحماية امل�صجد الأق�صى واملقد�صات.

1. االأو�شاع الفل�شطينية:

اأ. القد�س:

متكامل  مب�رشوع  احلكومة،  باإدارة  حممومة،  تهويد  حلملة  القد�ص  تتعر�ص 

لتكري�ص ف�صل القد�ص عن باقي الأرا�صي الفل�صطينية يف ال�صفة الغربية جغرافياً 

من  عملياً  عنها  �صكانها  وف�صل  ا�صتيطانية(،  اأحياء  واإ�صافة  واحلواجز،  )اجلدار، 

خالل فر�ص �صحب الهويات والإبعاد من مدينة القد�ص. وعلى الرغم من النتفا�صة 

اأن  الوا�صح  ومن  تتوا�صل،  تزال  ما  املدينة  �صكان  جتاه  الحتالل  اإجراءات  فاإن 

يف  املتوقع  من  ذلك.  من  بالرغم  م�صتمرة  زالت  ما  لكنها  خّفت  الإجراءات  وترية 

�صنة 2016 اأن تتوا�صل حملة الحتالل لتهويد املدينة من خالل مزيد من مظاهر 

التهويد يف البناء )م�رشوعني لبناء ُكن�ص، اأحدها يف �صاحة الباق(، واحلفريات حتت 

الأق�صى، اإ�صافة لإغراق اأبناء القد�ص يف �صل�صلة جديدة من الإجراءات التي ت�صيق 

اخلناق عليهم، وهناك احتمال لإجراءات عملية تعّمق اأزمة اأبناء القد�ص، من قبيل 

امل�رشوع املقرتح لت�صكيل �رشطة مقد�صية عربية، تعمل يف البيئة العربية وترتبط 

ببلدية الحتالل، ول عالقة لها بال�صلطة الفل�صطينية، ما يعني ا�صتمرار املخططات 

لعزل القد�ص عن بيئتها الفل�صطينية �صيا�صياً، و�صتكون القد�ص �صنة 2016 اأحد اأهم 

عناوين املواجهة فل�صطينياً مع الحتالل.  

ب. االنتفا�شة:

�صعى الإ�رشائيلي لتنفيذ خمططات ال�صتيالء على امل�صجد الأق�صى—وباحلد 

الأدنى اأجزاًء اأ�صا�صية منه—من خالل م�رشوع التق�صيم الزماين واملكاين للم�صجد، 

غري اأن ذلك ا�صطدم باإرادة ال�صعب الفل�صطيني الذي فجر انتفا�صة القد�ص يف وجه 

املحتل.
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�صكلت نقطة حتول يف مواجهة الحتالل الذي كان يعتقد اأنَّ ال�صفة قد ا�صتكانت، 

ل �صيّما يف ظّل التن�صيق الأمني مع ال�صلطة، و�صكلت فر�صة على ال�صعيد الوطني 

يف ظّل ان�صداد الأفق ال�صيا�صي، غري اأنها ما تزال ل حتظى مب�صاركة ودعم تنظيمات 

الف�صائل ب�صكل كاٍف، كما اأنَّها �صكلت يف 2015 وحدة فل�صطينية ميدانية يف اأماكن 

احلكومة  دفع  الذي  الأمر   ،48 فل�صطينيي  من  معها  كبري  وبت�صامن  اندلعها، 

 1948 اأرا�صي  يف  الإ�صالمية  احلركة  باإخراج  تاريخي،  قرار  لتخاذ  الإ�رشائيلية 

مالية  الفل�صطينيني، ب�رشف موازنات  املواطنني  تهدئة  القانون! وهي حتاول  عن 

مرتفعة ن�صبياً—للمرة الأوىل—للبلديات العربية.

يف  حا�صماً  عامالً  ال�صهيوين  العدو  ممار�صات  تكون  اأن   ،2016 ل�صنة  املتوقع 

واملقد�صات  القد�ص  جتاه  ال�صهيوين  العدوان  ي�صبب  واأن  النتفا�صة،  وترية  رفع 

من جهة، وعلى ال�صعب الفل�صطيني من جهة اأخرى، مزيداً من الت�صعيد، وبالتايل 

الف�صائل  �صاركت  اإذا  خ�صو�صاً  ال�صعبية،  قاعدتها  وات�صاع  النتفا�صة،  ت�صاعد 

فيها بقوة اأكب.  

ج. امل�شاحلة واالنق�شام:

�صهدت �صنة 2015 تراجعاً يف جهود اإنهاء حالة النق�صام، وبالرغم من ت�صكيل 

حكومة  تق�صري  من  وبالرغم  ينتِه،  مل  النق�صام  اأنَّ  اإل  الوطني  الوفاق  حكومة 

حممود  الرئي�ص  اأن  اإل  عملياً،  النق�صام  اإنهاء  اأو  غزة،  جتاه  بواجباتها  الوفاق 

جتاه  دورها  لتعطيل  عمل  فقد  للحكومة،  النجاح  فر�ص  توفري  من  وبدلً  عبا�ص، 

القطاع، واأدار احلكومة بطريقة �صلبية؛ فقد اأقال معظم وزرائها وعنّي اآخرين دون 

الت�صاور مع ال�رشكاء. اإنَّ الت�صالت توا�صلت بني حركتي حما�ص وفتح على عدة 

الداخل  الفل�صطينية يف  القوى والف�صائل  م�صتويات، كما توا�صلت الت�صالت مع 

واخلارج. و�صهدت نهاية �صنة 2015 لقاءات بع�صها ر�صمية وبع�صها غري ر�صمية 

العقبات ما تزال تعرت�ص تطبيق  اأنَّ  اإل  بني �صخ�صيات قيادية من حما�ص وفتح، 

العقبات املتمثلة يف عدم  امل�صاحلة، بالرغم من ت�صكيل حكومة الوفاق، خ�صو�صاً 

الت�رشيعي،  املجل�ص  انعقاد  وعدم  التحرير،  ملنظمة  املوؤقت  القيادي  الإطار  انعقاد 
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ال�صلطة  اأجهزة  طرف  من  حما�ص  حركة  و�صّد  املقاومة  �صّد  الأمنية  والإجراءات 

بتن�صيق تام مع الحتالل واأجهزته الأمنية.

د. ح�شار غزة:

توا�صل ح�صار غزة يف �صنة 2015 للعام التا�صع على التوايل، وارتفعت وترية 

كما   ،2015 �صنة  طوال  يوماً   21 من  اأكرث  فتحه  يتم  مل  والذي  رفح،  معب  اإغالق 

املانحني  بع�ص  اإيفاء  عدم  اإىل  بالإ�صافة  الأخرى،  املعابر  عب  احل�صار  توا�صل 

بتعهداتهم، وهو ما اأعاق ب�صكل كبري اإعادة عملية اإعمار قطاع غزة نتيجة ما اأ�صابه 

من دمار يف العتداءات ال�صهيونية �صنتي 2012 و2014، وذلك بالرغم من العديد 

من املبادرات الهادفة لإنهاء احل�صار. 

هـ. املقاومة:

اأ�صاب  اإعادة بناء وترميم ما  2015 بالن�صبة للمقاومة يف غزة �صنة  كانت �صنة 

اإ�صافية  قدرات  بناء  وكانت   ،2014 �صيف  ال�صهيوين  العدوان  خالل  بنيتها 

ا�صتعداداً ملواجهة جديدة من جانب العدو، قد تفر�ص عليها م�صتقبالً. كما متيزت 

�صنة 2015 باإبداع فل�صطيني جديد؛ حتولت فيه اأب�صط الو�صائل العادية اإىل و�صائل 

اأربك  ما  بال�صكاكني(،  والطعن  بال�صيارات،  )الده�ص  ال�صفة  يف  نرى  كما  مقاومة 

ال�صهيوين،  الكيان  داخل  الجتماعي  الواقع  واأربك  الأمنية،  واأجهزته  الحتالل 

وهو ما يوؤ�ص�ص لدفع اإ�صايف ل�صالح فعل املقاومة يف ال�صفة الغربية �صّد الحتالل 

وم�صتوطنيه. يف املقابل، ولالأ�صف ال�صديد، ما زال التن�صيق الأمني قائماً بني ال�صلطة 

والحتالل يف ال�صفة الغربية على الرغم من اإدانته يف اتفاقيات امل�صاحلة يف القاهرة 

�صنة 2011، وعلى الرغم من قرار املجل�ص املركزي ملنظمة التحرير بوقفه، بل زاد 

تت�صاعد  اأن   ،2016 �صنة  املتوقع  من  ال�صلطة.  من  ال�صيا�صي  الغطاء  توفر  ظّل  يف 

�صهيوين  عدوان  فر�ص  اأن  كما  النتفا�صة،  ت�صاعد  جانب  اإىل  ال�صفة  يف  املقاومة 

على قطاع غزة �صنة 2016 تبدو �صعيفة.
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2. العالقة مع االحتالل:

�صهدت �صنة 2015 حالة من ال�صتقرار اإىل حّد ما على جانبي احلدود يف قطاع 

التن�صيق  من  الرغم  وعلى  جديدة.  حرب  يف  الطرفني  كال  رغبة  لعدم  نتيجة  غزة، 

اإل  الأمني، واجلهود التي تبذلها ال�صلطة واأجهزتها الأمنية ملنع عمليات املقاومة، 

اأن انتفا�صة جديدة انطلقت يف القد�ص اأولً ثم يف ال�صفة اأواخر �صنة 2015، واأخذت 

من  العديد  يف  باحلجارة  والر�صق  بال�صيارات،  والده�ص  بال�صكاكني،  الطعن  �صكل 

نقاط التما�ص. ومتوقع يف �صنة 2016 اأن ي�صتمر م�صتوى ال�رشاع مع الحتالل من 

خالل املقاومة ال�صعبية، والنتفا�صات، واملواجهات مبوجات موؤثرة.

3. العالقة الفل�شطينية الداخلية:

اأ. مع حركة فتح وال�شلطة الفل�شطينية ومنظمة التحرير الفل�شطينية:

ال�صيا�صي، حيث مل ي�صجل  ال�صعيد  الركود على  2015 حالة من  �صجلت �صنة 

الرئي�ص  التي كان  املبادرات والأطروحات  اأّي حراك بارز با�صتثناء بع�ص  خاللها 

حممود عبا�ص ي�صعى من خاللها لتحريك املياه الراكدة، و�رشاء املزيد من الوقت، 

حول  للحوار  الوزراء  بع�ص  واإر�صال  الوطني،  املجل�ص  عقد  حماولة  اأبرزها  من 

م�صاكل قطاع غزة و�صبل حلها. اأزمة احتمالت انهيار ال�صلطة كانت اأبرز املحطات 

التي عاي�صتها حركة فتح خالل �صنة 2015، والتي يظهر اأنها �صت�صتمر، ليبقى ملفاً 

�صاخناً بحاجة اإىل روؤية وا�صحة للتعامل معه، وذلك يف ظّل ال�صيا�صات ال�صهيونية، 

يف  الداخلية  والنق�صامات  ال�صتيطان،  وا�صتمرار  املوقعة،  لالتفاقيات  والتنكب 

حركة فتح، والتي اأ�صبحت اأكرث و�صوحاً خالل �صنة 2015، خ�صو�صاً فيما يتعلق 

وت�صاعد  بـ“مرحلة ما بعد حممود عبا�ص”، والتي بداأت تطرح على كافة ال�صعد، 

اخلالفات داخل اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير، والتي كان اأبرز حمطاتها م�صكلة 

ما زالت  لها لالنعقاد.  التي دعي  الوطني  املجل�ص  يا�رش عبد ربه، وتعطيل جل�صة 

مع  العالقات  ذلك  يف  مبا  العربي،  ال�صعيد  على  جيدة  بعالقات  حتتفظ  ال�صلطة 

الأمنية  الأجهزة  بني  الأمني  بالتعاون  اأ�صا�صي  ب�صكل  ترتبط  والتي  �صورية، 

الفل�صطينية وال�صورية.  
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ب. امل�رشوع الفل�شطيني:

واإن كان هناك  ماأزق، حتى  الفل�صطيني يعي�ص يف  الوطني  امل�رشوع  اأنَّ  �صّك  ل 

عنوان ا�صمه “املقاومة”، فاإنها قد ا�صتنزفت يف اأكرث من حمطة مع معيقات اإقليمية 

 2016 خالل  يتطلب  الأمر  فاإن  وبالتايل  �صيا�صياً،  ا�صتثمارها  اإمكانية  متنع  حتى 

ال�صعي للخروج من حالة ال�صتنزاف هذه. مع مرور الوقت يرت�صخ غياب مرجعية 

التحرير  كمنظمة  املعروفة  العناوين  ذلك  يف  مبا  عليها،  متفق  وا�صحة  فل�صطينية 

وموؤ�ص�صاتها، والتي تاآكلت �صورتها ب�صكل كبري يف ال�صنوات املا�صية. بالرغم من 

اأن انتفا�صة القد�ص مثلت حدثاً حمورياً يف ال�صاأن الفل�صطيني مع نهاية 2015، اإل 

الذي  الأمر  فيها،  ت�صارك  التي  بال�رشائح  ومرتابطة  اجلغرافيا،  اأ�صرية  بقيت  اأنها 

يتطلب ا�صتثمارها لتكون مبثابة رافعة �صيا�صية للعمل الوطني الفل�صطيني، وعنواناً 

جامعاً ومتفقاً عليه، يكون الأر�صية ال�صلبة لأي حراك �صيا�صي. �صنة 2015 اأكدت 

لروؤية  الو�صول  يتطلب  الذي  الأمر  امل�صاحلة،  ملف  اإجناز  اإمكانية  �صعف  على 

حا�صمة حول هذا امللف �صنة 2016 باجتاه تفعيله واإجنازه.

ج. االنق�شام بني فتح وحما�س:

كل  له  يتعر�ص  مما  الرغم  على  النق�صام  حالة  ك�رش  من  احلركتان  تتمكن  مل 

منهما، ومب�صتويات خمتلفة، من قبل الحتالل ودول اأخرى، وجرت حماولة لإحياء 

احلوار وتطبيق اتفاقات امل�صاحلة �صنة 2015، ولكن دون حتقيق اإجناز مهم، لكن 

ثمة بوادر وموؤ�رشات اأولية على وجود بيئة فل�صطينية جديدة اأو حوارات بني فتح 

وحما�ص، تب�رش باإمكانية حتريك ملف امل�صاحلة، واإعادة بناء النظام ال�صيا�صي بكل 

الف�صائل  كل  من  الفل�صطيني  لل�صباب  امليدانية  الوحدة  ولعل   ،2016 �صنة  اأ�صكاله 

حوارات  و�صكلت  امل�صاحلة.  هذه  لتحقيق  قوية  رافعة  ت�صكل  القد�ص  انتفا�صة  يف 

اأولية يكن البناء عليها، وهي بحاجة  الدوحة الأخرية بني الطرفني نقطة انطالق 

اإىل اإ�صناد من كل القوى وال�صخ�صيات املخل�صة يف ال�صعب الفل�صطيني، للم�صاركة 

نهاية  قبل  �صامل  وطني  برنامج  على  والتوحد  النق�صام  اإنهاء  ثمرة  قطف   يف 

�صنة 2016. 
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2015 �صكلت نقطة مراجعة وتفكري، كما �صكلت نقطة حتوٍل  ختاماً، فاإن �صنة 

لكنها  اإيجابي،  وب�صكل  واإعالمياً  �صيا�صياً  الفل�صطينية  الق�صية  و�صع  يف  ن�صبيٍ، 

بال�صكل  الحتالل  مقاومة  ا�صتئناف  ول  الوطنية  الوحدة  حتقيق  من  تتمكن  لـم 

د�صنت   ،2016 �صنة  لكن  منه.  الأخري  الربع  يف  القد�ص  انتفا�صة  عن  عدا  ال�صامل، 

وحما�ص  فتح  بني  جادة  �رشيحة  حوارات  وانطالق  القد�ص،  انتفا�صة  بنجاحات 

لإنهاء النق�صام وبناء الوحدة الوطنية على اأ�صا�ص برنامج وطني م�صرتك لإنهاء 

الحتالل، وهو ما قد يحمل فر�صة حتول مهٍم يف الق�صية الفل�صطينية، خ�صو�صاً يف 

حال انتهاء احلروب الداخلية والطائفية يف عدد من البالد العربية ل�صالح ال�صتقرار 

وامل�صاحلات الوطنية.

)انتهت ورقة د. اأبو مرزوق(

حركته  عالقة  يخ�ص  فيما  امل�صتجدة  املواقف  بع�ص  مرزوق  اأبو  قدم  وقد 

ال�صقيقة، والتطورات الأخرية يف مو�صوع امل�صاحلة مع حركة فتح، ففي  مب�رش 

2018/10/11، قال اأبو مرزوق يف حديث خا�ص ب�صحيفة الر�صالة:

لقاءات احلركة باجلانب امل�رشي كانت مثمرة، وجاءت مّكملة ل�صابقاتها، حيث 

ا�صتمرت اللقاءات طيلة اأربعة اأيام التقينا خاللها بال�صيد الوزير عبا�ص كامل رئي�ص 

املخابرات العامة امل�رشية وم�صاعديه، وا�صتعر�صنا خاللها العالقات الثنائية بيننا، 

الق�صية  اأو�صاع  اإىل  بالإ�صافة  والتهدئة،  الفل�صطينية  امل�صاحلة  ملفي  تناولنا  كما 

التي حُتيط بها، واأو�صاع قطاع غّزة واأزماته  الفل�صطينية، والتهديدات واملخاطر 

الإن�صانية.

ب�صورة  رفح  معب  بفتح  تعليماته  اأعطى  اأنه  كامل  عبا�ص  الوزير  اأبلغنا  وقد 

املواد  من  بكثري  غزة  لقطاع  امل�رشيني  الأ�صقاء  تزويد  يف  وال�صتمرار  م�صتمرة، 

مزيداً  اللقاءات  هذه  ُتثمر  اأن  اآملني  والدواء،  والبرتول  الغاز  خ�صو�صاً   املعي�صية 

من التعاون ملا يف ذلك منفعة متبادلة لل�صعبني الفل�صطيني وامل�رشي.
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مباحثات التهدئة بعد مرحلة التعرث:

عّدة  يف  الإ�رشائيلي  والحتالل  الفل�صطينية  املقاومة  بني  التهدئة  جهود  ت�صري 

م�صارات اأممية واإقليمية، ومن هذه اجلهود ما يبذله الأ�صقاء امل�رشيون وهي جهود 

مقّدرة ومهمة، وقد يحدث اأن يتعطل موؤقتاً م�صار بعينه اأو تتعار�ص امل�صارات فيما 

حركة  يف  فنحن  البع�ص،  لبع�صها  ومّكملة  م�صتمرة  باملجمل  اجلهود  لكن  بينها، 

غزة،  قطاع  يف  الفل�صطيني  املواطن  بها  وي�صعر  ثمارها  توؤتي  اأن  لها  ُنريد  حما�ص 

ونحن ن�صري مع اجلهود بقدر قدرتها على حتقيق ما نحن متم�صكون به ومبا يخدم 

ق�صيتنا الوطنية.

اإىل جانب اجلهد امل�رشي، هنالك جهد الأمم املتحدة بقيادة نيكولي مالدينوف 

ثمارها  توؤتي  اجلهود  هذه  ولعل  القطري،  اجلهد  وكذلك   ،Nikolay Mladenov
وتنعك�ص على اأهلنا مبا�رشًة، واجلميع يدرك اأن التاأخري يف الإجناز املطلوب �صببه 

خالل  من  يتعامل  والإقليمي  الدويل  املجتمع  لأن  وذلك  بالتهدئة،  امل�صاحلة  ربط 

تاأخرت  هنا  ومن  غزة،  وقطاع  الغربية  بال�صفة  يتعلق  فيما  الفل�صطينية  ال�صلطة 

التهدئة عند ربطها بامل�صاحلة املتعرثة، وهذا �صبب التعرث الذي ن�صاأل عنه. واأعتقد 

حتقيق  على  والعمل  بينهما،  الرتباط  فّك  اإىل  امل�صار  هذا  لتجاوز  طريقنا  يف  اأننا 

اأهدافنا الوطنية من خالل امل�صارين معاً.

الو�شاطة امل�رشية ملو�شوع التهدئة، وملف امل�شاحلة:

احلركة ل ترى اأنَّ ق�صية امل�صاحلة مرتبطة بالتهدئة، فهما ق�صيتان منف�صلتان، 

فامل�صاحلة �صاأن فل�صطيني داخلي بني مكونات ال�صعب الفل�صطيني، والتهدئة نتاج 

حلرب بني الفل�صطينيني والعدو ال�صهيوين، وهذه احلرب اأنتجت اتفاقية مل يلتزم 

بها العدو يف 2014 �صواء كان من فتح املعابر، اأم حرية احلركة، اأم حرية التنقل، اأم 

م�صاحة ال�صيد، ونحن نرى باأن و�صع التهدئة وامل�صاحلة يف �صلّة واحدة �صيقود 

اإىل تعرث امللفني، ومبا اأنَّ اللواء عبا�ص كامل اأعطى تعليماته بفتح معب رفح ب�صورة 

اإىل  يدعوها  ما  والدوافع  الأ�صباب  من  �صتجد  كبري  حّد  اإىل  القاهرة  اإذن  م�صتمرة، 

اأو�صاع قطاع غزة  اأن  التعامل مع امللفني ب�صورة منفردة لكل ملف، وخ�صو�صاً 
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يوؤدي  مما  اهلل،  رام  من  املفرو�صة  والعقوبات  احل�صار  ب�صبب  كارثية  اأ�صبحت 

اإىل ال�رشر بالأمن القومي امل�رشي، ولهذا �صيحول الأ�صقاء يف م�رش دون انهيار 

الو�صع يف قطاع غزة.

عالقات احلركة مع ال�صقيقة م�رش يف اأح�صن اأحوالها، كما اأن العالقة يف حت�صن 

م�صتمر، فالت�صالت م�صتمرة وامللفات الثنائية حا�رشة يف كل لقاء وتتعمق وحدة 

التطور  نلم�ص جيّداً حجم  بيننا، ونحن يف قيادة حركة حما�ص  الثنائي فيما  الفهم 

يف العالقة، كما اأن املواطن يكنه اأن يلم�ص ذلك. واأبرز هذه الأمثلة هو ا�صتمرارية 

فتح معب رفح لعدة اأ�صهر لأول مرة منذ اإغالقه �صنة 2006. وحركة حما�ص ُتدرك 

بتطوير  ومعنيون  الفل�صطينية،  بالق�صية  املتعلق  التاريخي  م�رش  ودور  حجم 

العالقة وجتّذرها، كما اأنَّ جمهورية م�رش ُتدرك وزن حركة حما�ص وتاأثريها على 

م�صتوى ال�رشاع مع الحتالل والوزن املحلي والدويل.

اأبو مرزوق مواقف  وفيما يتعلق مبو�صوع امل�صاحلة الفل�صطينية، فقد خل�ص 

حركته بالنقاط التالية:

1. ال�رشاكة الوطنية.

2. عدم الهيمنة اأو التفرد يف ال�صاأن الفل�صطيني.

3. التفاق على برنامج وطني ملواجهة التحديات.

4. حكومة وحدة وطنية.

5. نظام �صيا�صي واحد.

6. قيام املجل�ص الت�رشيعي مبهامه.

7. امل�صاركة ودون هيمنة يف منظمة التحرير الفل�صطينية واإ�صالح موؤ�ص�صاتها.

و�صط  املركزي،  املجل�ص  عقد  على  فتح،  حركة  اإ�رشار  حول  �صوؤال  على  ورداً 

تهديد بفر�ص املزيد من الإجراءات �صّد غزة، وكيف �صتتعامل حما�ص على ال�صعيد 

ال�صيا�صي مع اأي م�صتجدات تتعلق بزيادة اخلناق على غزة، قال اأبو مرزوق: 

يكن حلركة فتح والرئي�ص عبّا�ص تنفيذ تهديداته، فقد �صبق واأن ك�رش اخلطوط 

احلمر الدينية والوطنية والقانونية دون اأن تطرف له عني، وهو ينع حليب الأطفال 
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خم�ص�صات  ويقطع  اخلارجية،  التحويالت  من  املر�صى  وينع  �صعبنا،  اأبناء  عن 

ذوي ال�صهداء والأ�رشى وهم الذين �صّحوا وبذلوا لأجل فل�صطني؛ ولهذا فاإننا يف 

حركة حما�ص لن نقف مكتويف الأيدي حيال ت�صديد احل�صار على اأبناء �صعبنا وباأيٍد 

فل�صطينية، و�صنتدار�ص مع الف�صائل الفل�صطينية ومكونات �صعبنا �صبل الرد، على 

اأن تكون خطواتنا م�صرتكة يف مواجهة هذه الوح�صية.

ثالثة  �صلّم  اأو�صلو  اتفاقية  وّقع  حينما  ال�صهيوين  العدو  اأنَّ  املعلوم  ومن 

اجلي�ص  من  من�صق  وهناك  املدنية  ال�صوؤون  ملف  الفل�صطينية؛  لل�صلطة  ملفات 

الأجهزة  مع  امل�صتوى  عايل  تن�صيق  وهنالك  الأمنية  وال�صوؤون  اخل�صو�ص،  بهذا 

جعلت  التي  باري�ص  واتفاقية  البنوك،  وقطاع  واملال  التجارة  وهنالك  ال�صهيونية، 

اأن  اجلميع  يعلم  وكما  ال�صتقاللية.  على  يقوى  ل  تابعاً  الفل�صطيني  القت�صاد 

اإحالة  هي  اأعاله  التفاقيات  وكذلك  حمتلة،  زالت  ما  وغزة  ال�صفة  يف  الأرا�صي 

�صالحيات الحتالل لأجهزة ال�صلطة غري امل�صتقلة. ولذلك اأي اإجراءات عقابية من 

قبل ال�صلطة، الوكيل احل�رشي لالحتالل، يف اإدارة �صوؤون املناطق يف غزة وال�صفة 

معناه اأن الكيان ال�صهيوين هو امل�صوؤول املبا�رش عن هذه الإجراءات العقابية. ومن 

هذا املنطلق نحن لن نواجه بع�صنا بع�صاً، و�صنحمل امل�صوؤولية للكيان ال�صهيوين.

ويف ظّل اإ�رشار عبا�ص على تر�صيخ مرجعيات وموؤ�ص�صات بدون توافق وطني، 

ل  طاملا  عنها  ال�صادرة  القرارات  اأو  املوؤ�ص�صات  هذه  ب�رشعية  احلركة  تعرتف  لن 

يجري  وما  ال�صعب،  وقوى  الف�صائل  كل  م�صوؤولية  فهي  الفل�صطيني،  الكل  متثّل 

عبارة عن اإنهاك لقوى �صعبنا، وت�صييع ملوؤ�ص�صاته، واإنهاء لأدوار قطاعات وا�صعة 

من ال�صعب الفل�صطيني، وتنذر ب�رش و�رشر كبريين.

م�صتعد  اأنه  عاماً   13 قبل  احلكم  توليه  منذ  عبا�ص  الرئي�ص  يظهر  مل  وللحقيقة 

للتخلي عن ا�صتحقاقات اأو�صلو، يف حني اأنَّ الكيان ال�صهيوين نبذ ما اتفق عليه مع 

اأّي  اأنَّ �صلوك الرئي�ص عبّا�ص ل ي�صري اإىل  منظمة التحرير ول يخجل من ذلك. كما 

نية للتخل�ص من هذه ال�صتحقاقات، وكلنا يعلم ت�رشيحه الأخري باأنه يلتقي رئي�ص 

ال�صاباك Shabak �صهرياً، ويتفق معه بن�صبة 99%، ويا ليته يتفق مع اأبناء �صعبه 

على ن�صف هذه الن�صبة.
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ال�صفة  عليها  تتواجد  التي  الأر�ص  وتتاآكل  اأفول،  يف  الفل�صطينية  ال�صلطة  اإنَّ 

الإ�رشائيلي،  ال�صتيطان  بينها  يف�صل  ُجزر  على  تعي�ص  باتت  حتى  يومياً  الغربية 

اإىل ترتيبات الدولة  اأنه ل يلك ال�صيادة حتى على مقر حكمه، فكيف �صينتقل  كما 

وهو يقود �صعباً منق�صماً؟ وبتعمق النق�صام وال�رشخ يف موؤ�ص�صات املنظمة وحتى 

حركة فتح نف�صها مل ت�صلم من ذلك، وعليه يجب على اأبي مازن حتمل م�صوؤولياته 

كاملة جتاه وحدة �صعبه ووحدة قواه الوطنية، وتعميق ال�رشاكة، واإ�صاعة احلرية 

ورفع  كرمها  اهلل  لأن  انتهاكها؛  دون  الإن�صان  حقوق  وتقدي�ص  والديوقراطية، 

قدرها، ويجب التفاق على برنامج وطني نتفق فيه على املقاومة واآلياتها واأدواتها 

واأوقاتها وت�صري بج�صد رجل واحد.

رابعًا: الفل�صطيني املفرتى عليه!

12
بقلم الدكتور/ مو�صى اأبو مرزوق

امل�رشيني،  املواطنني  اأحد  وبني  بينه  دار  ما  الفل�صطينيني،  اأحد  يل  نقل  بالأم�ص 

حني فطن امل�رشي اإىل اأنَّ لهجة الفل�صطيني خمتلفة، وكعادة امل�رشيني يف احتفائهم 

بالغريب اأو ال�صيف، اأحب اأن يتعرف عليه، فلما عرف اأنه فل�صطيني اأ�صاح بوجهه 

متبماً!

الظّل  خفيف  وهو  اإيهاب،  اأخي  ابن  مع  ح�صلت  طرفة  له  ونقلت  عليه،  نت  هوَّ

عا�ص يف م�رش طويالً، وكالمه كاأبي عمار باللهجة امل�رشية، ل يخطئها، اأوقفه رجل 

اإيهاب:  اأمن، وحينما �صاأله عن جن�صيته، متعر وجه ال�صابط لفل�صطينيته، قال له 

“�صايف قلة الأدب، اأنا فل�صطيني م�ص كده!”.

اأولدهم،  تعليم  يف  م�صكلة  العمل،  يف  م�صكلة  م�رش؛  يف  الفل�صطينيني  حال  هذا 

م�صاكل  ال�صارع،  يف  حتركاتهم  يف  م�صكلة  واأخرياً  عي�صهم،  �صبُل  تدبري  يف  م�صكلة 

تتكرر مع كل اختالف اأو تغيري يف ال�صيا�صة. حدث مثل ذلك، واإن اختلفت العناوين، 

من  اآلف  هناك  معروف،  هو  وكما  البحر،  عب  مل�رش  املهاجرين  مع   1948 يف 

الفل�صطيني املفرتى عليه!، القد�س العربي، 2014/4/4. )بت�رشف(  
12
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اإىل لبنان وم�رش، وو�صعوا جميعاً يف حْجر  الفل�صطينيني ركبوا البحر، مهاجرين 

�صحي ي�صمى “املزاريطة”، وكان حمافظ بور �صعيد اآنذاك فوؤاد �صريين بك، ومّت 

اإىل  َل  ُرحِّ اآلف   4 بـ  يقدر  ق�صم  اأق�صام،  ثالثة  على  ال�صحي،  احلجر  من  اإخراجهم 

اإما  ت�صفريهم  مّت  اآلف،   3 بـ  يقدر  وق�صم  املغازي،  خميم  اإىل  وحتديداً  غزة،  قطاع 

“جمع �صمل  العربية حتت عنوان  الدول  لبنان، بوا�صطة جامعة  اإىل  اأو  الأردن  اإىل 

كل  امتالك  اأثبتوا  احلال،  مي�صوري  كانوا  اآلف  ب�صبعة  يقدر  والباقي  العائالت”، 

منهم 10 اآلف جنيه فل�صطيني )مرادف لالإ�صرتليني(، ح�صب قرار رئي�ص الوزراء 

العمل  من  وزاري  بقرار  ومنعهم  الوقت  نف�ص  يف  و�صارع  با�صا،  النقرا�صي  اآنذاك 

حتى بدون اأجر! 

اأما ق�صة بيع الفل�صطينيني لأر�صهم، فقد اأ�صاعها بائعو ال�صاي يف الريف امل�رشي 

مبكراً؛ لأّن �صاحب وكالة ال�صاي يهودي، وبعد عدوان 67 امل�صوؤوم وعادت ق�صة 

اأنَّ الفل�صطينيني باعوا اأر�صهم. ح�صل ذلك، عند حرب رم�صان املجيدة يف اأكتوبر 

يف  ت�صبب  من  هم  باأنهم  الفل�صطينيون  اُتهم  حيث  الدفر�صوار،  ثغرة  وبعد   1973

اإحداث الثغرة، لأنَّ “كتيبة عني جالوت” كانت تقيم مع�صكرها على القناة، يف منطقة 

فايد، وعلى الرغم من اأ�صلحتهم اخلفيفة، وبعدهم عن الثغرة، فاإن الإ�صاعة انت�رشت 

كالنار يف اله�صيم، و�صببت �رشراً للفل�صطينيني يف م�رش، اأيا �رشر. وح�صل قبل 

ذلك، مع رف�ص مبادرة روجرز 1970، حيث مّت ترحيل املئات اإىل العراق و�صورية، 

ب�صخو�صهم وبدون اأي متاع، اأو اأغرا�ص، اأو حتى اأوراق ثبوتية، اأو �صهادات علمية. 

اتفاقية كامب ديفيد والعتداء على كل ما هو فل�صطيني واإغالق  وتكرر ذلك عند 

واعتقال  الفل�صطينيني”،  ال�صحافيني  الكتاب  و“احتاد  الطلبة”  “احتاد  مكتبي 

ال�صباعي  يو�صف  الأديب  ا�صت�صهاد  عند  ذلك  وح�صل  ذلك.  غري  اإىل  منهم،   الكثري 

“ل  الأبرز  ال�صعار  وكان  للفل�صطينيني،  والإيذاء  الهجوم  مّت  حيث  اهلل(،  )رحمه 

فل�صطني بعد اليوم”! ونال الفل�صطينيون من ال�رشب وال�صتم يف املدار�ص وال�صوارع 

وو�صائل املوا�صالت الكثري. هذا جندي فل�صطيني ُيلقى من مرتو املطرية، وبنات 

الفل�صطيني  امل�صوؤول  ابنة  ومنهن  زميالتهن،  اأمام  ُي�رشبن  والثانوية  بالإعدادية 
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�صالح خلف )اأبو اإياد(، حيث كانت عائلته تقيم يف القاهرة، وانتقموا منها اإثر ذلك. 

ومّت �صحب كل المتيازات من الفل�صطينيني، وما خفي كان اأعظم. 

قد يكون هذا حال الفل�صطيني يف اأكرث من قطر عربي ولأ�صباب متنوعة، اأغلبها 

�صيا�صية، ل ذنب للفل�صطيني بها، فهم يف بالد اللجوء والبعد عن الوطن، ق�رشياً، 

ت�رشفاتهم تكون يف غاية احل�صا�صية، لأن اخليارات التي اأمامهم، البقاء اأو الهجرة، 

اأن وطنهم حتت الحتالل، ولذلك يبحثون يف كل اجتاه،  لي�صت �صهلة، ذلك  وهي 

اأوروبا  اأمريكا وكندا، والبع�ص الآخر يف  عن حّل لهذه امل�صكلة، البع�ص وجدها يف 

املعا�ص يف بالد  الواقع  التعامل مع  ا�صتثناًء من رحلة  وا�صرتاليا، لكن يبقى هوؤلء 

العرب العزيزة.

ارتكاب  اأو  هناك،  اأو  هنا  حماقة  فعل  من  الفل�صطينيني  بع�ص  تبئة  يكن  ول 

جناية، ولكن اأن يتحمل كل الفل�صطينيني تبعات هذه الأعمال هو الأمر امل�صتغرب.

واملعرفة  العلم  نقلوا  من  هم  اأنهم  من  الرغم  على  للفل�صطينيني،  هذا  يحدث 

والتعليم ملعظم بالد الغرتاب، ومعظم رجالت اخلليج ولبنان والأردن و�صورية 

ال�صفري  �صحيفة  حترير  رئي�ص  كتبه  ما  باقتبا�ص  هنا  �صاأكتفي  بذلك.  يعرتفون 

“الفل�صطينيون  الرائع  مقاله  مقدمة  يف  لبنان  يف  الفل�صطينيني  فعل  حول  البنانية 

الذي  الدور  حجم  منكم  الكثري  يتخيل  “ل  قال:  حيث  الأو�صط”،  ال�رشق  جوهرة 

لبنان، واإن كان ذلك  اقت�صاد  اليوم يف  الفل�صطينيني يلعبونه، حتى  لعبه، وما زال 

عليه تعتيم �صديد، فالفل�صطيني يف لبنان اإن كان خمطئاً فهي ف�صيحة وعليها �صهود، 

واإن كان منجزاً فتكتم على الأمر ول تعلنه”، وحتدث يف مقاله عن كيفية م�صاهمة 

اأنهم اأطلقوا فورة اقت�صادية �صديدة  الفل�صطينيون، يف بناء وتطوير لبنان، وكيف 

الإيجابية، يف العمران ويف تطوير ال�صهول ال�صاحلية اللبنانية، وكيف اأن الراأ�صمال 

النقدي الفل�صطيني اأ�صاع حالة من النتعا�ص ال�صتثماري الوا�صع يف لبنان. 

وتعليم  وكرامتهم  بحقهم  يتعلق  فيما  احل�صا�صية،  منتهى  يف  الفل�صطينيون 

ولكنهم  يرف�صوها،  اأو  بعينها،  �صيا�صات  مع  يختلفوا  اأن  املمكن  فمن  اأبنائهم، 

فيه،  يعي�صون  الذي  البلد  جتاه  �صلبيني  واحدة،  للحظة  ولو  يكونوا،  مل  قطعاً 

الرئي�ص  غزة  قطاع  يف  اأهلنا  عار�ص  لقد  لهم.  �صدي 
ُ
اأ جميل  لأي  ناكرين   اأو 
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جمال عبد النا�رش )رحمه اهلل( يف اأكرث من موقف، وخرجت هذه املظاهرات، ولكنه 

القطاع، واأوقف  اأبناء  ا�صتجاب لهم، وفتح لهم اجلامعات، ووظف خريجيهم من 

م�صطفى  )كتائب  مبكراً  الفدائية  الكتائب  واأن�صاأ  يرف�صونها،  التي  امل�رشوعات 

حافظ(، وفتح لهم الكليات الع�صكرية، ونظم قواهم، وجمع كلمتهم على م.ت.ف، 

ذلك،  الفل�صطينيون  له  حفظ  ولذلك  واحدة،  حلظة  خميلته  عن  َتِغْب  مل  وفل�صطني 

واأ�صبح  انتماءاتهم،  اأو  توجهاتهم  اختالف  على  منازع  بال  مع�صوقهم  فاأ�صبح 

قطاع غزة رمزاً للوطنية، ومنبعاً للجهاد واملقاومة، ور�صيداً لكل حركات التحرر، 

وكان ع�صياً على ال�صهاينة، ي�صعب بلعه، واإن ح�صل، مل ي�صتطيعوا ه�صمه.

اأبناء  خ�صو�صاً  الفل�صطينيني،  على  ثم  ومن  “حما�ص”،  على  اليوم  احلمالت 

القطاع املحا�رش، ي�صعب علينا تقبلها، لي�ص لأنها افرتاءات، وتاأليف حمبك لبع�صها، 

“حما�ص”، ول قطاع  وفج ملعظمها فح�صب، ولكن لأن ما يقال لي�ص من م�صلحة 

غزة، ول يكن اأن ي�صنع اأولئك املحا�رشون ذلك يف اأحب الأقطار اإىل اأنف�صهم، حيث 

هم اجلريان والأن�صاب والأ�صهار، واعتمادهم على م�رش يف كل �صيء. وم�رش هي 

من اأر�صلت املئات من املعلمني والق�صاة و�صباط ال�رشطة واخلباء اإىل قطاع غزة، 

لريفعوا من م�صتواه، وي�صدوا العجز فيه.

ولكن  ذلك،  اأحد  ينكر  ول  وللفل�صطينيني،  للعرب  الكثري  قدمت  م�رش  نعم 

الفل�صطينيني، واإن جثم على �صدرهم وفوق اأر�صهم ال�صهاينة، وكانوا اأداة ترويع، 

وتهديد، واأداة قتل لآلف من العرب، ل �صيّما امل�رشيني، فكيف تنقلب الأو�صاع، 

لي�صبح هوؤلء ال�صهاينة هم الأ�صدقاء، واأهل غزة هم الأعداء؟ على الرغم من اأن 

اأذى، وقد كانوا حتت الإدارة امل�رشية، ومل يكونوا قط  اأهل غزة مل يت�صببوا باأي 

مع  حربهم  يف  اهلل(  )رحمهم  امل�رشيني  وباجلنود  بال�صهداء  ذهبت  التي  ال�رشارة 

العدو ال�صهيوين.

العرب  يدهم  باأن  وتو�صالتهم،  الفل�صطينيني  رجاء  كان   1948 عام  ففي 

بال�صالح والعتاد، وهم قادرون على مواجهة الع�صابات ال�صهيونية، ولكن القرار 

الوطنية  احلركة  راأ�ص  احل�صيني  اأمني  احلاج  طلب  وُرف�ص  ذلك،  غري  كان  العربي 

الفل�صطينية اآنذاك )رحمه اهلل( وذهبت اجليو�ص، وكانت النكبة. ويف حرب 1956 مل 
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يكن اأهل قطاع غزة، واإن مّت احتالله ك�صيناء، �صبباً فيما حّل مب�رش العزيزة، ولكن 

تكالب الغرب وحر�صه على انتزاع قناة ال�صوي�ص من اأ�صحابها، وكان خملب القط 

 ،1967 وحرب  والفرن�صيني.  الإنكليز  اإىل  بالإ�صافة  ال�صهاينة،  الثالثي  للعدوان 

�رشارتها كانت يف حتويل جمرى نهر الأردن واإغالق م�صائق تريان، وطرد قوات 

اأخذت مهماتها على احلدود ويف م�صائق تريان ويف قطاع  التي  الطوارئ الدولية، 

املحا�رشين يف قطاع غزة،  1956، ولي�ص  ال�صهيوين يف �صنة  الن�صحاب  غزة بعد 

�صيناء  من  الن�صحاب  مّت  حينما  وحتى  واجلولن،  �صيناء  لتحرير   1973 وحرب 

بقي قطاع غزة حتت الحتالل. ما ذنب قطاع غزة، اليوم، حتى ُتكال لأهله، وملن 

يديرونهم، كل هذه التهم، الأنفاق مل تكن رغماً عن اجلي�ص امل�رشي، ول بعيداً عن 

اأعينهم، ولكنها اأنفاق غري قانونية، مت غ�ص الطرف عنها، حفاظاً على معي�صة اأهل 

القطاع، وعدم جتويعهم ورفع قدرتهم يف الدفاع عن اأنف�صهم، وكل امل�صوؤولني يف 

م�رش يعلمون ذلك. �صحيح كانت هناك وجهتا نظر حول ال�صيا�صة مع قطاع غزة، 

جنوِّع  اأن  يكن  ل  اأننا  مبارك،  ح�صني  الأ�صبق  الرئي�ص  اتخذه  الذي  القرار  ولكن 

اأخرياً، يف وثيقة  العامة للجي�ص امل�رشي كانت، كما ات�صح  قطاع غزة، وال�صيا�صة 

13
املخابرات احلربية التعاون مع “حما�ص” ولي�ص حماربتها.

ودارت  العك�ص،  ولي�ص  القطاع،  اإىل  جزء  منه  لنا  ت�رشَّب  �صيناء،  يف  الإرهاب 

“حما�ص” معارك ما تزال ذكراها حيًة واآثارها بادية. نعم، قد تكون  بينهم وبني 

هناك عالقة بني هوؤلء النا�ص وبع�ص من �صاطرهم الفكر يف غزة، ولكن هوؤلء لهم 

اإىل  عالقات عابرة للحدود، يف كل مكان. تهريب ال�صالح كان وما يزال من �صيناء 

قطاع غزة، ولي�ص العك�ص، فلي�ص هناك من طريق لتزويد القطاع بال�صالح، �صوى 

�صيناء، ولي�ص العك�ص يا �صادة. وكثرياً ما يقال مّت ال�صتيالء على �صالح �صبيه مبا 

ي�صتخدم  العامل  ن�صف  “حما�ص”،  على  حكر  الأمر  وكاأن  “حما�ص”،  ت�صتخدمه 

الأ�صلحة عينها!

اإدارة املخابرات احلربية وال�صتطالع موّقعة با�صم اللواء  ح�صلت اجلزيرة على وثيقة م�رشبة من   
13

 ،2013/7/3 انقالب  قبل   2012 مايو  اأيار/  اأواخر  اإىل  تعود  لها،  مديراً  كان  الذي  حجازي،   حممود 

وهي تدعو اإىل تكثيف التوا�صل مع حما�ص، انظر: اجلزيرة.نت، 2014/3/27. 
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هذه الفرتاءات التي �صورت “حما�ص” قوة عظمى، ليواجهها اجلي�ص امل�رشي 

العظيم، حني يقال عنها اإنها هي من قتل املتظاهرين، يف اأحداث 25 يناير ]2011[، 

وهي من اقتحمت ال�صجون وهي من اأحرقت امل�صاجد والكنائ�ص، وهي وراء حماية 

�صارة  يقولون  دليل،  يطلب  وحينما  هذا؟  اأُيعقل  “الإخوان”،  وقادة  “الحتادية” 
“رابعة” وعر�ص ع�صكري، ومالب�ص مكتوب عليها “كتائب الق�صام”، اأو اأن القذيفة 
لكنهم  بها!  البوح  نريد  ول  الأدلة،  عندنا  اأو  “الق�صام”  ي�صتخدمه  مبا  �صبيهة  هي 

يوماً مل يقب�صوا على اأّي من اأبناء “حما�ص” اأو “الكتائب”، ول حتى من اأبناء قطاع 

غزة، لأن اأبناء قطاع غزة، حتديداً اأو الفل�صطينيني عموماً، لن يفعلوا �صيئاً من ذلك، 

ملعرفتهم مكانة وتاأثري واأهمية م�رش، بالن�صبة لكل واحد منهم.

اأو هناك، من ل عقل لهم، وهذا غري م�صتبعد،  الأفراد من هنا  وقد جند بع�ص 

لكننا حتى اللحظة، مل ن�صاهد اأياً من هوؤلء يفعل �صيئاً �صّد م�رش العزيزة، و�صهادة 

14
امل�صري طنطاوي وعنان توؤيد ذلك يف هذا ال�صدد.

فهذا  �صهداء،  جنودها،  قبل  قادتها  تقدم  فل�صطينية،  وطنية  حركة  “حما�ص” 
واملقادمة،  والرنتي�صي،  من�صور،  وجمال  �صليم،  وجمال  يا�صني،  اأحمد  �صيخها 

وحممود اأبو هنّود، و�صالح �صحادة، واإ�صماعيل اأبو �صنب، ويحيى عيا�ص، وعماد 

عقل، وغريهم املئات من ال�صهداء. وهناك �صحى ع�رشات اآلف بزهرات �صبابهم 

يف املعتقالت �صجناء، من اأجل وطنهم، “حما�ص” حركة جماهدة، �رشبت تل اأبيب 

وقاومت  فل�صطني،  مدن  كل  يف  با�صت�صهادييها،  قبل  ومن  ب�صواريخها،  والقد�ص 

اأمامهم  ت�صمد  ومل  و2012،   2009/2008 حربني  يف  ال�صهاينة  اأمام  و�صمدت 

ارة. جيو�ص عربية جرَّ

هذا ما جاء يف �صهادة طنطاوي، وحتديداً يف اإجابته على ال�صوؤال التايل:  
14

�ص 27: هل اأبلغت بدخول عنا�رش من حما�ص اأو حزب اهلل عب الأنفاق اأو غريها لإحداث ا�صطرابات؟

 ج 27: هذا املو�صوع مل يحدث اأثناء املظاهرات، واإحنا بنقاوم املو�صوع ده، واللي بنكت�صفه بندمره، 

       واإذا كان فيه حد حمّول ملحكمة فهذا لي�ص اأثناء املظاهرات.

القاهرة،  ال�شابع،  اليوم  �صحيفة  املتظاهرين،  قتل  ق�صية  يف  طنطاوي  ح�صني  امل�صري  �صهاد  انظر: 

.2012/6/2
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“حما�ص” حركة اأ�صولها اإخوانية، و“الإخوان” يف غري فل�صطني حركة دعوية 
وعودة  اأر�صها،  لتحرير  وطنية،  جهادية  حركة  فل�صطني  ويف  �صلمية،  اإ�صالحية 

�صعبها. “حما�ص” اقت�رش جهادها على ثرى وطنها، وعملها بني اأبناء �صعبها، حيث 

وجدوا دعماً وح�صداً لهم من اأجل وطنهم، مل ي�صفها اأحد بالإرهاب �صوى عدوها 

ال�صهيوين، وداعميه، واخلالف ال�صيا�صي يف الإطار الوطني، اأو القومي، يجب األ 

يتخطى حدوده، باإدانة املقاومة، اأو امل�صا�ص بها اأو بقدراتها. 

الذين يهاجمون “حما�ص”، ملاذا ل يفعلوا ذلك �صد ال�صهاينة، و�صد اتفاقيات 

لل�صهاينة  اعرتفت  التي  والتفاقيات  واأو�صلو،  عربة،  ووادي  ديفيد،  كامب 

باغت�صابهم لفل�صطني، وح�رش اأولئك املهاجمني خالفاتهم بالطرق ال�صلمية لإقامة 

الأمنيني،  واخلباء  الإعالميني،  ت�رشيحات  اإن  الوطن.  بقايا  من  فل�صطينية  دولة 

الفل�صطينيني،  �صد  امل�رشيني  كراهية  ولَدّ  “حما�ص”،  �صد  ال�صيا�صيني  وبع�ص 

ما  يعرفون  ل  امل�رشيني  من  الكثري  اأن  خا�صة  فح�صب،  “حما�ص”  �صد  ولي�ص 

الفل�صطينية، فمنذ خريف  الف�صائل  “فتح”، ول يعرفون  “حما�ص”، وما هي  هي 

من  الأخرى  الف�صائل  كل  وحرمت  وتنظيمها،  لفتح  م�رش  اأبواب  فتحت   ،1967
الفل�صطينية جميعها  للف�صائل  اللحظة ل يوجد  اأر�ص م�رش، وحتى  الوجود على 

�صوى تنظيم “فتح”، اأي وجود يذكر، لإبراز املعلومات، والتعريف بالق�صية، ول 

مكاتب �صيا�صية، ول منابر اإعالمية، ول وجود تنظيمي. 

ال�صائك،  امل�رشي  الو�صع  وا�صتغلوا  الو�صع،  هذا  اأغراهم  “فتح”  يف  والإخوة 

الفل�صطينية،  ال�صاحة  يف  اآخرون  ومالأهم  �صيا�صية،  بدوافع  احلرام،  اللحم  واأكلوا 

ثم  طويالً،  �صعبنا  وجّربها  اأ�صحابها،  تركها  حاقدة،  اأيديولوجيات  من  انطالقاً 

حت�ص  م�صاحلها،  تعرف  ملبادئها،  وفية  “حما�ص”  �صتبقى  ذلك  كل  مع  لفظوها. 

بافرتاءات  الإعالمية  الفرتاءات  ول  مبثله،  العدوان  تبادل  فلن  �صعبها،  بنب�ص 

م�صادة، ولن تتدخل يف �صوؤون اأحد، اأيا كان، خا�صة م�رش. 

فم�صاحلنا  مفتوحة،  القنوات  و�صنبقي  عليه،  �صنحر�ص  الت�صال،  قطعوا  اإن 

مع من يحكم، ويختاره ال�صعب امل�رشي العزيز، ول دخل لنا، من قريب اأو بعيد، 

ب�صيا�صات م�رش الداخلية، و�صنو�صح للعيان حقيقة التهامات بدون األفاظ نابية، 
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ول كلمات جارحة، ولن نقابل الإ�صاءة بالإ�صاءة، رغم كل ال�رشر الذي ح�صل لنا، 

وللمقاومة، ولل�صعب الفل�صطيني يف قطاع غزة. 

فاحل�صار ال�صهيوين لنا هو الأطول يف التاريخ الب�رشي، ثماين �صنوات طوال، 

وال�رشاب  والطعام  وال�صالح  باملال  القطاع  اأمدت  التي  الأنفاق،  كانت   وب�صببه 

فقدان  من  اجلميع  يعاين  وباإغالقها  احلياة،  وم�صتلزمات  البناء  ومواد  والدواء 

بالتزاماتها جتاه �صعب حتت  تقوم  قانونياً، ل  املحتلة  الدولة  اأن  كل ذلك، خا�صة 

�رشوطاً  يقبل  حتى  الدولية،  والراعية  هي  ح�صاراً،  عليه  وفر�صت  الحتالل، 

�صيا�صية تنتق�ص من حق �صعبنا، وثواتبه الوطنية، وم�صتقبل اأبنائه.

اأو  نحن ندفع نحو مت�صكنا بحقنا يف املقاومة، ورف�صنا العرتاف بال�صهاينة، 

بالتزامات الآخرين جتاه )اإ�رشائيل(، والأمر لي�ص متعلقاً بنا كحما�ص، بل مبواقفنا 

يعطون  مما  اأكرث  لأعطونا  اإليهم،  ركنا  ولو  لنا.  ملالوا  عنها،  ملنا  ولو  ال�صيا�صية، 

الآخرين، ولكنه الوطن، لكنه الدين، لكنه املقّد�ص.

عدة  هناك  قلت:  الكثري،  وغريه  الرو�صي،  ال�صفري  ذلك  �صاألني  هذا؟  كل  ملاذا 

اأ�صباب، ن�صتطيع اأن نوردها، وقد يكون اأحدها اأو بع�صها اأو كلها:

النا�ص يعتقدون  الداخلية حوله، وجعل  1. اختالق عدو خارجي، لتوحيد اجلبهة 

يف  هدف  وهذا  البلد.  داخل  من  ولي�ص  احلدود،  خارج  من  تاأتي  م�صاكلهم  اأن 

ال�صيا�صة يكن تفهمه، خا�صة اإذا كان العدو ذا كيان ه�ص، ل يقدر على املواجهة، 

اأو ل ي�صتطيع اأن يدافع عن نف�صه. بعد احلرب الباردة جعلت الوليات املتحدة 

الأمريكية بن لدن عدوها املركزي، وباتت تطارده يف كل مكان. وهذه م�صاألة 

ل ن�صتطيع حيالها فعل �صيء، اإل التذكري باأننا ل يكن اأن نكون عدواً حمتمالً، 

فم�صاحلنا وتاريخنا وعالقاتنا تاأبى ذلك، حتى لو فر�صت علينا، فر�صاً، فلن 

نقابل ال�صيئة مبثلها.

“الإخوان” بداأ مبكراً  اأن الهجوم على  “حما�ص” بالإخوان: من املعلوم  2. ارتباط 

اأحد غري  لي�ص باجلديد، فلم يقل  الأمر  الوقت وهذا  الربط بيننا لبع�ص  وتاأخر 

ذلك. واإن غابت العالقة الع�صوية التنظيمية، بل اإنَّ منهج “الإخوان” اإ�صالحي، 
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دعوي خريي، اأما “حما�ص” فحركة وطنية فل�صطينية مقاومة، تواجه احتاللً 

عن  بعيدة  الوطنية  “حما�ص”  فاأولويات  م�رشّد،  لجئ  و�صعبها  لأر�صها، 

اأقمنا  اأقطارهم املختلفة، وكما يعلم اجلميع فاإننا  “الإخوان”، يف  اأولويات بقية 

عالقات مّميزة مع احلكومة ال�صورية، وهي معادية لالإخوان، بل حتكم قوانينها 

عليهم بالإعدام.

وال�صغوط  وحركتها  املوقعة،  التفاقيات  اأقلها  ال�صهاينة،  جتاه  التزامات   .3
الأمريكية، وكلنا يعلم اأن �صغوط ال�صهاينة والأمريكان ل تتوقف على م�رش 

والعرب، حتى ُتنبذ “حما�ص” ويبقى ح�صارها.

لهم،  الأ�صعف والهجوم عليهم والتهامات  الطرف  “حما�ص” والفل�صطينيون   .4
اأي  اإيذاوؤهم، ل يرتتب عليه �رشر داخلي يف م�رش، تخيل لو حدث هذا مع  بل 

قطر عربي، خا�صة اإذا كانت فيه عمالة م�رشية ظاهرية، خذ مثالً اخلالف مع 

اجلزائر على الكرة، كم كلّف م�رش من خ�صائر يف ال�صتثمار والعمالة امل�رشية؟ 

اأما نحن، فاملثل امل�رشي يقول )احليطة الواطية( هوؤلء هم نحن.

5. هروب بع�ص الأجهزة من حتملها مل�صوؤوليتها، واأ�صهل �صيء فبكة التهامات 
والإكثار من الإ�صاعات وفتح بوابة القنوات الف�صائية، واأ�رشب لذلك اأمثلة:

ابتداأت حكاية اتهام “حما�ص” بتفجري كني�صة القدي�صني، وثبتت براءة احلركة،   •
اقتحام  وق�صية  املفبكة،  املكاملات  وت�رشيبات  يناير،   25 ثوار  بقتل  وكذلك 

عن  واحدة  كلمة  تذكر  ومل  احلقائق،  تق�صي  جلنة  فيها  حققت  التي  ال�صجون، 

“حما�ص”، �صوى هتاف بع�ص البدو لها اأمام �صجن وادي النطرون، الذي لي�ص 
فيه اأي اأجنبي، ح�صب �صهادة د. �صعيد حممد عبد الغفار، الواردة يف تقرير جلنة 

 
15

تق�صي احلقائق، التي �صكلها املجل�ص الع�صكري.

على  القب�ص  األقوا  ثم  زوّيد،  وال�صيخ  رفح  يف  اجلنود  بقتل  “حما�ص”  اُتهمت   •
القاتل، ح�صب بيانات اجلي�ص امل�رشي ووزارة الداخلية.

الأول،  اجلزء  يناير،   25 ثورة  اأحداث  حول  احلقائق  وتق�صي  والأدلة  املعلومات  جمع  جلنة  تقرير   
15

2012، بقرار جمهوري 2012/10، واملعدل بالقرار اجلمهوري 2012/12. 
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حادثة العتداء على امل�صت�صار الزند، واتهام خم�صة �صباب باأنهم من “حما�ص”،   •
وبعد ذلك تبني كذب الدعاء، واأنهم م�رشيون، اإل واحداً، كان م�رشياً من اأ�صل 

فل�صطيني، ولي�ص له انتماء �صيا�صي.

ال�صبعة املرّحلون من مطار القاهرة، واتهامهم واتهام “حما�ص” بحمل خرائط   •
و�صور لأماكن ا�صرتاتيجية، ثم تبني غري ذلك، ومّت ت�صفريهم اإىل غزة.

الّدعاء باإر�صال “كتائب الق�صام” مرة 300 عن�رش ومرة اأخرى 7,000 عن�رش،   •
الأثر، ومل  حلماية د. حممد مر�صي، وق�رش الحتادية، ثم غاب اخلب لنتفاء 

يوجد عن�رش واحد من كتائب الق�صام يف م�رش، ومل ي�صاهد اأحد هذه الآلف.

فتنة اخل�صو�ص، والكاتدرائية بالعبا�صية، واتهام “حما�ص” و“كتائب الق�صام”،   •
ال�صحفي  �صكت  ثم  احلادث،  يف  فعالً،  ت�صبب  ممن  غريهم  للمحاكمة  يقدم  ثم 

الذي اأطلق الإ�صاعة.

“حما�ص”  الع�صكريون  اخلباء  اتهم  ما  �رشعان  ال�صبعة،  اجلنود  خطف   •
باختطافهم، وتبنّي، بعد اإطالق �رشاحهم، غري ذلك.

امل�صموعة  امل�رشية  الإعالم  وو�صائل  ال�صحف  تداولتها  التي  النماذج  ومن   •
واملرئية، ق�صة الفل�صطينيني الأربعة، من عائلة حّجاج وعيّاد، والدعاء اأنهم من 

املقطم،  يف  ومتفجرات  �صالح  وبحوزتهم  عليهم،  القب�ص  اإلقاء  ومّت  “حما�ص”، 
مبقر جماعة “الإخوان امل�صلمني”، وتبنّي كذب ذلك.

اّدعوا كذلك اأن حرا�ص املر�صد، عند ظهوره يف ميدان رابعة، كانوا فل�صطينيني،   •
“كتائب الق�صام”، ومّت القب�ص على املر�صد،  اأنهم من  و�صموا ثالثة منهم، على 

ومل يكن معه اأحد، وتبني بعد ذلك اأن بع�ص الأ�صماء املذكورة مل يدخل م�رش، 

اإطالقاً، واأحدهم مّر عب م�رش متوجهاً للعمرة.

وزعموا  العمارات،  واعتالء  “رابعة”،  بحماية  الق�صام”  “كتائب  البع�ص  اتهم   •
فل�صطيني،  اأي  يتهم  ومل  يعتقل،  ومل  العت�صام،  يف  ُكرُث  فل�صطينيني  وجود 

بعد  نف�صه،  الداخلية  وزير  وب�صهادة  الق�صام”،  “كتائب  من  كونه  عن   عو�صاً 

ف�ّص “رابعة”.



298

د. مو�سى اأبو مرزوق: يف العمق

“الإخوان”،  قادة  اختباء  مقولة  وال�صرتاتيجيني  الأمنيني  اخلباء  بع�ص  رّدد   •
مثل حممود عزت، واأ�صامة يا�صني، وع�صام العريان وحممد البلتاجي، يف غزة، 

وتبني عند اعتقال بع�صهم، كذب الرواية و�صخفها.

ومثال اآخر، ما ن�رشته “الأخبار” يف اجلريدة �صبه الر�صمية بتاريخ 2014/1/28،   •
املجاهد  بقيادة  الق�صام”  “كتائب  باإر�صال  قامت  “حما�ص”  حركة  اأنَّ   من 

يناير   25 لثورة  الثالثة  الذكرى  احتفالت  لتخريب  اإىل م�رش،  اأحمد اجلعبي، 

املجيدة، مع العلم اأنَّ اجلعبي ا�صت�صهد يف �صهر 2012/11. وما ي�صاع، اأخرياً، 

م�رش  اأر�صلته  الذي  الر�صا�ص  هو  الثوار  قتل  يف  امل�صتخدم  الر�صا�ص  اأنَّ  من 

الأجهزة  وّجهته  الر�صا�ص  هذا  ولالأ�صف   ،2007 يف  الفل�صطينية،  لل�رشطة 

ومل  الداخلية،  الفتنة  اأثناء  اإخوانهم  �صدور  اإىل  “فتح”  حلركة  التابعة  الأمنية 

ُي�صلّم حلما�ص منه �صيء، والر�صا�ص باأيدي مقاومينا لي�ص ر�صا�صاً م�رشياً 

قطعاً، وغريها الكثري.

اأكرث  وهم  للم�صاحلة،  الراعي  م�رش  وكون  الفل�صطينية،  الداخلية  اخلالفات   .6
مّت ت�رشيب  �صيّما يف قطاع غزة، فقد  الفل�صطينية، ل  ال�صاحة  يف  تاأثرياً   الأقطار 

هذه  من  مئات  ن�رش  ومّت  املزعومة،  والروايات  الكاذبة،  الأخبار  من  املئات 

ف�صفري  الر�صمي،  الإطار  اأو  احلزبي  بالإطار  �صواء  ذلك،  ومّت  الت�رشيبات. 

ال�صاأن  يف  التدخل  لعدم  “حما�ص”  ويدعو  اإل  حادثة  متر  ل  مثالً،  فل�صطني، 

طرف  من  ملٌز  ولكنه  الداخلي،  بال�صاأن  حلما�ص  عالقة  األ  يعلم  وهو  امل�رشي، 

خفي، وكذلك يفعل الرئي�ص الفل�صطيني، فهو ل يكّل عن دعوة “حما�ص” بعدم 

التدخل يف ال�صوؤون العربية، ولعله اأي�صاً، يعلم من هم الذين يتدخلون يف ال�صاأن 

العربي، ويوؤيدون اأطرافاً على ح�صاب اأطراف اأخرى. وهناك فئة اأخرى، األِفت 

النفاق، طلباً يف الر�صى، على ح�صاب �صعبهم ومبادئهم، وواهلل اإن من يفتحون 

لهوؤلء القنوات الف�صائية واجلرائد ل ير�صون لهم هذه الوقفات، وي�صتهجنون 

تلك املواقف، لأنه يف النهاية، املت�رشر الوحيد من كل ذلك هو ال�صعب الفل�صطيني.

اإل  ندخلها  ول  عقود،  منذ  م�رش،  دخول  من  ممنوعة  الأخوة،  اأيها  “حما�ص” 
بالتن�صيق الأمني، حتى يف فرتة رئا�صة د. حممد مر�صي، ول وجود حلما�ص يف 
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م�رش، ل مكاتب ول موؤ�ص�صات ول مراكز معلومات، وال�صعب امل�رشي ل ييّز 

بني “فتح” و“حما�ص”، والدليل على ذلك ما ح�صل مع �صائق نبيل �صعث، حيث 

�صجن اأ�صابيع بتهمة “حما�ص” وهو م�رشي، ولكنه كان يحمل كوفية مكتوباً 

عليها “حركة التحرير الوطني الفل�صطيني )فتح( اإقليم م�رش”، ف�رشب �رشباً 

مبحاً على اأنه جعل م�رش اإقليماً عند “فتح”.

تنظيم  عن  ونبتعد  الوطني،  انتماءنا  نعلن  باأن  ينا�صدنا  من  هناك  ذلك،  اإىل 

 ،1936 عام  فل�صطني  يف  ن�صئ 
ُ
اأ الذي  التنظيم  ذلك  الفل�صطيني،   “الإخوان” 

وما زال ممتداً، حتى يومنا هذا، وهو تنظيم م�صتقل، اإدارياً وتنظيمياً، وقيادًة 

قنوات  خالل  من  اإل  يف م�رش،  امل�صلمني”  “الإخوان  مع  نتعامل  ومل  واأع�صاء، 

الدولة الر�صمية، فاإن هي �صمحت ات�صلنا بهم وبغريهم، واإن منعوا امتنعنا.

7. ما اعرتف به اأخرياً حممد دحالن باأنَّ له رجالً وطنيني يف م�رش، واأنه هو من 
هذا  يف  امل�صاعدة  يقدم  واأنَّه  واخلليج،  م�رش  يف  “الإخوان”  تقوي�ص  يف  �صاهم 

بها  يزودهم  تقارير  من  الإمارات  عند  ما  جممل  لأن  �صحيح  وهذا  ال�صدد، 

لدينا  املعلومات  هذه  وكانت  هنا،  م�رش  يف  الإخوة  اإىل  متريرها  ومّت  دحالن، 

معلومات يقينية، ولكن بعد اأن ذكرها حممد دحالن بنف�صه، يف دفاعه عن ذاته، 

بعد اتهامات اأبي مازن له، باتت دليالً على من يتدخل يف �صوؤون الآخرين. 

8. وجود عالقة بني ما يحدث يف �صيناء وبع�ص املتطرفني يف قطاع غزة، والعالقة 
قد تكون تدريباً اأو ت�صليحاً اأو معلومات، اأو غري ذلك، و“حما�ص” م�صوؤولة عن 

قطاع غزة. وبحكم الأمر الواقع، هي م�صوؤولة عن كل ذلك، فهي مطالبة ببذل 

كل اجلهد ل�صد كل �رشر، ياأتي من القطاع، وهذه م�صوؤولية “حما�ص” عليها اأن 

تتحملها وتقوم بها، وهي تفعل ذلك. ولكنها ل ت�صتطيع �صمان الأمن %100، 

حتى اإن بذلت من اجلهد اأق�صاه.

البيت يحرم  الفل�صطينية )مالنا ومالهم(، و)واللي يلزم  الق�صية  اليد من  9. غ�صل 
على اجلامع(، و)عندنا ما يكفينا من امل�صكالت(، واأرجو اأن اأكون خمطئاً يف كثري 

مما ذكرت.
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اأنه جاء  يف النهاية، اأروي طرفة ل�صعوبة حقيقة ما ي�صعر به الفل�صطيني، ذلك 

اغوه  الي�صري…  بالأمر  الب�رش  اإغواء  تظن  ل  بني  يا  قائالً:  ابنه،  ين�صح  اإبلي�ص 

مزارعاً  كان  واإذا  ال�رشير،  بدفء  ذّكره  لل�صالة  قام  واإذا  فقرياً،  كان  اإذا  بالنقود 

اذكر له �رشقة احلمري، واإذا كان مهند�صاً اغوه بالإ�صمنت واجلري. فقال ابن اإبلي�ص 

ال�صغري، يا اأبتي واإن كان فل�صطينياً؟

فبكى اإبلي�ص الكبري وقال لبنه ل تكن �رشيراً، دع الفل�صطيني فاأمره ع�صري، ويف 

دنياه يعي�ص يف �صعري، دعه يا بني فعمره ق�صري.

)انتهى مقال د. اأبو مرزوق(

خام�صًا: مل�صة وفاء:

“هناك بع�ش الوجوه التي اإذا نظرت اإليها �صعرت بالراحة 
رحاب  يف  اأنك  وجدت  معها  تعاملت  واإذا  والطماأنينة، 
اخلرّيين من اأبناء هذه االأمة، واإذا ا�صتمعت اإليه يف دائرة 
التحليل ال�صيا�صي اأدركت عمق الوعي الذي يتمتع به وحجم 
املعطيات التي تر�صح منها قراءاته وتف�صرياته للأحداث.. 
والدعوية  احلركية  م�صريته  يف  مرزوق  اأبو  مو�صى  االأخ  اإنَّ 
ومنظومته القيمية يعطيك م�صهدًا ل�صحابي جليل يف مدوناته 

ال�صلوكية مع اأهل بيته واإخوانه من حوله” 
                )د. اأحمد يو�صف(

اأو  فكرية  عالقة  يا�صني  اأحمد  بال�صيخ  مرزوق  اأبو  مو�صى  د.  عالقة  تكن  مل 

اأبو مرزوق على ال�صيخ يا�صني  اأعمق من ذلك، فقد تعّرف  تنظيمية فقط بل كانت 

منذ اأن كان طالباً يف املرحلة الثانوية، والتقى به مراتٍ عدة، واأدرك فكره التنظيمي 

على  وبقي  امل�صلمني،  الإخوان  جماعة  �صفوف  يف  ر�صمي  ب�صكل  ينتظم  اأن  قبل 

اأخوية  تو�صيات  منه  ي�صتقبل  وظلَّ  للدرا�صة،  م�رش  اإىل  �صفره  بعد  معه  توا�صل 

بخ�صو�ص الطالب اجلدد، ومل ينقطع عن زيارته كلما �صمحت له فر�صٌة لزيارة 

على  املبا�رشة  الإ�صارة  يف  �صبباً  يا�صني  ال�صيخ  كان  حتى  امليامني،  واأهلها   غزة 
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يا�صني  اأحمد  ال�صيخ  لقد كان  الع�صي،  نادية  الفا�صلة  بالأخت  ليقرتن  اأبو مرزوق 

مبثابة الروح التي حُترك ال�صباب الثائر للعمل والعطاء يف امليادين كافة.

الظاهرة  اأحمد يا�صني،  لل�صيخ  اأبو مرزوق �صهادة وفاء وتقدير  د.  لذلك �صطر 

املعجزة يف القرن الع�رشين، فبداأ هذه ال�صطور باأبرز املواقف التي جمعت بينهم، 

وعمق  والت�صحيات،  العمل  م�صرية  على  �صاهدًة  بقيت  التي  الذكريات  واأجمل 

الإخوة والعطاءات.

يقول الدكتور مو�صى اأبو مرزوق: مواقفي مع ال�صيخ يا�صني عديدة واإْن كانت 

متقطعة ومتباعدة؛ ب�صبب �صفري املبكر من غزة، وتواجدي خارج فل�صطني وهو يف 

16
داخلها، اإل اأنَّ الذاكرة مليئة باملواقف التي ل ُتن�صى، اأبرزها ما يلي:

املوقف الأول يتعلق يف التوجيه الذي �صاحبني ومل اأ�صتطع تنفيذه؛ لأنه خارج 

قدراتي، وذلك باأن األتحق بالكلية احلربية يف م�رش عند النتهاء من الثانوية العامة، 

ويف ال�صنة نف�صها 1969 مّت اإلغاء دخول الفل�صطينيني للكلية احلربية.

املوقف الثاين يوم اأن عدُت اإىل غزة بعد تخرجي مبا�رشة من اجلامعة وقابلته 

اتخاذ  الأمر  واقت�صى  م�رش،  يف  الطالب  بني  كثرية  م�صاكل  هناك  وكانت  يومها، 

اإىل ف�صل  اأدى  التنظيم يف اخلارج، مما  اأو عن قيادة   اإجراءات وقرارات بعيدة عنه 

عبد العزيز عودة من اجلماعة. وعندما �صاألني عن تلك امل�صاكل اعتذرت عن الإجابة؛ 

التفا�صيل،  بكل  علم  عنده  باأن  �صعور  عندي  كان  واإن  املوقف،  وامتدح  ذلك  فَقبَِل 

ولكنه احرتم موقفي كم�صوؤول، انطالقاً من ق�صية �رشعية، وانتهى الأمر. 

املوقف الثالث عند خروجه من ال�صجن يف �صفقة اأحمد جبيل، �صاألته هل اأنت 

نادم على ما اأقدمت عليه بخ�صو�ص العمل الع�صكري؟ فكان جوابه: “ل، بل ازددُت 

قناعة باأن ل م�صتقبل للجماعة بدون مواجهة الحتالل ع�صكرياً والإعداد له ونحن 

�صعوبة  من  بالرغم  الع�صكري  العمل  يف  ا�صتمر  هذا  وعلى  نف�صه”،  الطريق  على 

الظروف وو�صعه ال�صحي.

مرا�صلة للكاتب مع الدكتور مو�صى اأبو مرزوق، ت�رشين الأول/ اأكتوبر 2018.   
16
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ال�صجن ونقله لالأردن للعالج، وا�صتقبلته بعد  الرابع عند خروجه من  املوقف 

الوفد  وياأتي  واأردنيني،  فل�صطينيني  ال�صعبية  الأردن  وفود  وبداأت  طويل،  غياب 

احلكاية،  “اإيه  ف�صاألته:  عقود،  منذ  يعرفه  وكاأنه  ال�صم  يذكر  به  واإذا  عليه  م�صلماً 

“لقد �صاهدتها  تقابلها بعد؟” فقال:  ال�صخ�صيات واأنت مل  اأ�صماء  الكثري من  تذكر 

واإين  ن�صيانها،  ال�صعب  ومن  ذاكرتي  يف  فانطبعت  التلفزيون  على  مرات  اأو  مرة 

لل�صيخ ذاكرة مل  اأحداث”، فقد كان  النا�ص ما ير بهم من  لأ�صتغرب كيف ين�صى 

اأ�صاهد مثلها يف حياتي.

املوقف اخلام�ص يوم ا�صتقبايل للرئي�ص عرفات وامللك ح�صني رحمهم اهلل، حيث 

فا�صتقبلت  معك،  احلديث  يريد  امللك  جاللة  باأن  يهاتفني  امللكي  بالديوان  فوجئت 

يف  معي  واأريدك  امل�صت�صفى،  يف  ال�صيخ  عيادة  يريد  عمار  اأبو  يقول  به  فاإذا  املكاملة 

باب  على  عرفات  الرئي�ص  وا�صتقبلنا  تلطفه،  وح�صن  ثقته  له  ف�صكرت  ا�صتقباله 

غرفة  يف  وجل�ص  اجلل�صة  من  امللك  وان�صحب  ال�صيخ  عند  و�صعدنا  امل�صت�صفى، 

ويف  امللك،  جاللة  مع  ومرة  عمار  واأبو  ال�صيخ  مع  مرة  اأتردد  اأنا  وبقيت  جماورة 

 اإحدى املرات كنُت جال�صاً عند ال�صيخ واأبو عمار فاإذا باأبي عمار يقول يل هل تعلم 

يا مو�صى باأننا اأبناء مدر�صة واحدة، و�صف واحد، ولكن لالأمانة كان ال�صيخ اأ�صطر 

مني يف ال�صف، ا�صاأله يقول لك! واأنا مل اأ�صاأله ومل ُيكذب ال�صيخ رواية اأبي عمار، 

ال�صيخ  واأنَّ  �صنوات،  ع�رش  العمر  يف  بينهما  اأن  اأعلم  كنُت  �صامتاً،  ال�صيخ  وبقي 

در�ص يف مدار�ص الوكالة يف غزة، واأبو عمار در�ص يف املدار�ص امل�رشية يف العبا�صية 

اللقاء الأول بينهما،  اأبا عمار يف حياته، وهذا هو  ال�صيخ مل يقابل  القاهرة، واأن  يف 

اأبي عمار، وهذا الأ�صلوب  اأدب ال�صيخ وح�صن تلطفه مل يعرت�ص على كالم  ولكن 

ي�صتخدمه اأبو عمار رحمه اهلل لك�صب القلوب والتقرب لل�صخ�صيات. 

املوقف ال�صاد�ص كان يوم اأن �صدر موقفه الكرمي جتاه معاجلة م�صاألة الداخل 

واخلارج، والالئحة الداخلية للحركة، ومواقف اإخواين يف اخلارج املت�صلبة وغ�صبه 

اأن يراين، وطلب الن�صيحة وبيده كانت �رشعية  ال�صديد من ذلك، ويف امل�صاء طلب 

كل  على  مقدم  ال�صف  وحدة  له  فقلت  الداخل،  يف  القيادة  واأمر  اخلارج  يف  القيادة 

اأن  ويجب  وكرمي،  حمفوظ  مكانك  لكن  اإداري  �صاأن  فهذا  القيادة  هي  ومن  �صيء، 
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اأمام ما حدث، وقد  نتوقف كثرياً  الإدارية وتقلباتها فال  ال�صوؤون  عن  بعيداً  يبقى 

كان بعدها عند عودته لغزة حينما �صاأله اأحد ال�صحفيني عن القيادة فاأ�صار باأن قائد 

احلركة الأخ اأبو الوليد.

كانت  وم�صوؤوله،  اأخ  بني  كونها  من  اأكرث  يا�صني  اأحمد  بال�صيخ  عالقتي  كانت 

ال�صغري، عالقة فيها من اخل�صو�صية  اأخيه  الكبري مع  الأخ  اأو  بابنه  الوالد  عالقة 

ُيو�صيني  واأحياناً  وحتدياته،  العمل  هموم  يل  يبث  اأحياناً  فكان  الكثري،  ال�صيء 

اأرعى م�صاحلهم، واأحل  اأنا�صاً يف اخلارج حتى  ُير�صل يل  اهتماماً بفالن، واأحياناً 

مل  وم�صتمراً،  خا�صاً،  توا�صالً  معي  ال�صيخ  توا�صل  كان  م�صاكلهم،  من  بع�صاً 

بامتياز،  اأخوي  توا�صل  تنظيمي،  فوق  توا�صل  اأنَّه  واأعتقد  واحدة،  حلظة  ينقطع 

وللحق اأقول كانت العالقة نف�صها مع الأخ خريي الأغا، وكنُت حمل اأ�رشارهما وما 

ل يريدان اأن يبوحا به رحمهما اهلل رحمة وا�صعة.

اأما عن ليلة ا�صت�صهاد ال�صيخ يا�صني، فقد حدث اأمٌر عجيٌب مع اأبو مرزوق، كما 

ت�صفه نادية الع�صي، اإذ تقول:

كان اأبو عمر م�صافراً اإىل بريوت للعمل، ورجع اإىل البيت يف دم�صق بعد الواحدة 

ليالً، وراأيته يحاول الت�صال، فقلت له: “اجلميع الآن نائم مبن �صتت�صل؟” قال: 

وي�صتيقظ  �صاعة  بقي  نائماً،  دعه  عليك  “حرام  قلت:  يا�صني”،  اأحمد  ال�صيخ  “يف 
عن  �صاألته  وعندما  حينئذ”.  الت�صال  ت�صتطيع  عندها  الفجر،  و�صالة  للقيام، 

الأخوة  باأحد  فاإذا  لبنان  يف  “كنُت  قال:  ال�صباح،  اإىل  املوؤجل  غري  الهام  املو�صوع 

يبلغني اأن مفتي �صيدا—وهو رجل �صالح فوق الت�صعني—يريد روؤيتي باإحلاح، 

فذهبُت اإليه، فاإذا به يقول: “اإنه راأى ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف املنام وكنُت حزيناً ملا و�صل 

الإ�صالمية  الإ�صالم؟ فالأمة  الأمة، ف�صاألته: يا ر�صول اهلل كيف ينت�رش  اإليه حال 

اأنا  ملسو هيلع هللا ىلص: ينت�رش بالعلماء واملجاهدين، وكوين عاملاً �صاألته:  فيها فنٌت كثرية، فقال 

اأن تو�صل هذه الإ�صارة  اأحمد يا�صني منهم”، فاأردُت  منهم يا ر�صول اهلل؟ فقال: 

لل�صيخ اأحمد، لقد فرحُت جداً لل�صيخ يا�صني بهذه الروؤيا واأريد اأن اأب�رشه، لكن مل 

ن�صتطع الت�صال به”.

على  ن�صتيقظ  بنا  واإذا  الب،  �صفر  من  متعباً  مرزوق  اأبو  كان  فقد  ومننا، 

 تلفون املتحدث من غزة لينقل لنا خب ا�صت�صهاد ال�صيخ، فقلت: �صبحان اهلل ياأبى 
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اهلل عز وجل اإل اأن تكون الب�صارة عملياً لل�صيخ نف�صه، ن�صاأل اهلل له القبول والرحمة، 

املرهف والذي  واأبا عمر—�صاحب احل�ص  اأن يكرمني  العظيم  العلي  اهلل  واأ�صال 

عمر  اأبا  يرزق  واأن  الأعلى،  الفردو�ص  يف  ال�صيخ  ال�صيخ—بلقاء  بروؤيا  جداً  تاأثر 

الإخال�ص يف القول والعمل والقبول ويكتب على يديه اخلري لهذه الأمة والن�رشة 

17
لل�صعيف ون�رشة احلق واحلفظ حفظاً تاماً كامالً.

اهلل  اأكرمها  اهلل—التي  �صبيل  يف  اجلميلة—ال�صهادة  النهاية  بهذه  يتعلق  وفيما 

تعاىل لل�صيخ يا�صني، واحلب الذي قذفه اهلل تعاىل يف قلوب ماليني الب�رش، فقد و�صفه 

اأبو مرزوق بقوله:

وفجاأة  التلفزيون،  اإىل  تنظر  عمر  اأم  زوجتي  كانت  بقليل  الفجر  �صالة  بعد 

انتقلت الكامريا اإىل قطاع غزة، حيث خب ا�صت�صهاد ال�صيخ اأحمد يا�صني وال�صور 

التي بداأت تتدفق ب�صكل مت�صارع، عندها نبهتني اأم عمر اإىل هذا اخلب الذي مل يكن 

املجاهد  فراحة  منه،  انزعاجي  من  اأكرث  ُمريحاً  خباً  كان  بل  يل،  بالن�صبة  مفاجئاً 

اأكن  مل  فعالً  ا�صطفاء،  اإل  ُتنال  اأن  يكن  ول  بثمن،  ُتقدر  ل  اجلميلة  املكافاأة  بهذه 

مل  فتوا�صلي  مر�صه،  مدى  اأعرف  كنُت  لأين  يا�صني  ال�صيخ  �صهادة  من  منزعجاً 

ينقطع معه حتى يف اأحلك الظروف، اآخر مكاملة بيننا كانت قبل ا�صت�صهاده بيوم اأو 

 يومني، كان �صوته �صعيفاً، وكنُت اأعتقد اأنَّ اأف�صل �صيء هو اأن نودعه فجاء الوداع 

ب�صكل اآخر.

وفاة  منذ  اأنه  �صابقاً  ذكرُت  جلل،  اأمر  يا�صني  اأحمد  ال�صيخ  ا�صت�صهاد  �صّك  بال 

الر�صول ملسو هيلع هللا ىلص اإىل الآن مل يخرج اأحد من امل�صلمني كما خرج النا�ص يف جنازة ال�صيخ 

اأحمد يا�صني، الأعداد التي خرجت ل ي�صتطيع اأحد اأن يح�رشها؛ لأنها خرجت من 

جميع اأنحاء العامل، يف اأمريكا، واأوروبا، واأ�صرتاليا، بالإ�صافة اإىل كل عوا�صم العامل 

العربي والإ�صالمي، اجلميع خرج م�صيعاً ال�صيخ اأحمد يا�صني، وم�صتنكراً اجلرية 

التي ارتكبت بحقه.

الدوحة،  الع�صي،  نادية  ال�صيدة  مرزوق  اأبو  مو�صى  الدكتور  زوجة  مع  غزة،  للكاتب،  مرا�صلة   
17 

ت�رشين الأول/ اأكتوبر 2018.
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كانت  يا�صني  اأحمد  ال�صيخ  ت�صييع  يف  حا�صداً  عدداً  �صجلت  التي  غزة  اأنَّ  اأعتقد 

اأقل الأماكن عدداً مقارنة بال�صاحات الأخرى، وهذا يعك�ص مدى حب النا�ص لهذه 

القامة الوطنية والقيمة الإن�صانية، فال�صيخ يا�صني كان �صيئاً اآخر يف وجدان النا�ص 

اإذا  اأننا  مبعنى  �صخ�صي،  تاأثري  اأنها  من  اأكرث  ربانية  امل�صاألة  اأنَّ  اأعتقد  واأذهانهم. 

حتدثنا عن جانب القيادة التنظيمية على الأر�ص فهناك من قاد قبله مبراحل مثل 

الأ�صتاذ ح�صن القيق، ولو حتدثنا عن القيادة داخل قطاع غزة ن�صتطيع القول باأنَّ 

للعمل الدعوي والتنظيمي، ولو  الأ�صتاذ عبد الفتاح دخان هو الذي كان مت�صدراً 

بارزاً  اأنَّ الأخ خالد م�صعل عنواناً  التنفيذي للحركة جند  النظر على اجلهاز  األقينا 

لهذا الأمر ومل يكن ال�صيخ اأحمد يا�صني، واإذا حتدثنا عن املنظمات الدولية يا�صني مل 

ينتمي لأي منظمة دولية �صوى الإخوان امل�صلمني وحركة حما�ص، اإذن كيف و�صل 

حب هذا الرجل اإىل الدنيا باأ�رشها؟ كيف اندفع النا�ص اإىل ال�صوارع ليهتفوا با�صمه! 

ويتوعدوا من قتله باملحاكمة الق�صائية، براأيي اإنَّه حب اهلل تعاىل، الذي اأمر مالئكته 

ال�صالح  النا�ص، وهذه من عالمات  فاأحبه  اأحبوه،  اأن  الأر�ص  اأهل  بحبه فنادوا يف 

لهذا الرجل، الذي مل يكن با�صتطاعته اأن يتحكم باأطرافه الأربعة ول اأجزاء اأخرى 

من ج�صمه، وملا اغتاله الحتالل ال�صهيوين مل يجدوا من ج�صده �صيئاً لدفنه. 

اإنَّ عبقرية الوفاء وال�صت�صهاد لهذا الرجل العظيم جاءت رحمة من رب العاملني، 

فيا�صني منذ اخلم�صينيات حتى ا�صت�صهاده �صنة 2004 كان يف معاناة حقيقية، نحن 

احليوية  بكامل  يتمتع  كان  �صاب  يعي�صها  التي  املعاناة  حجم  نتخيل  اأن  يكن  ل 

قادر  غري  عمره،  من  مبكرة  مرحلة  يف  امل�صي  على  قادر  غري  ُي�صبح  ثم  والن�صاط 

على الكتابة، ويف مرحلة متقدمة ُي�صبح غري قادر على الأكل وال�رشب، ويف ومرحلة 

اأخرى ل ي�صتطيع اأن يخدم نف�صه، اأعتقد اأنَّ هذا يحتاج اإىل قدرات نف�صية هائلة، ل 

ي�صتطيع تقديرها اإل رّب العاملني.

عن  ال�صتغرابي  بت�صاوؤله  يا�صني  ال�صيخ  عن  حديثه  مرزوق  اأبو  وُيوا�صل 

با�صم  تهتف  ونيجرييا  واأندوني�صيا  ماليزيا  يف  خرجت  التي  الغفرية  اجلماهري 

ال�صيخ يا�صني دون اأن تعرفه، اأو تقابله، ومل يتحدث يا�صني معها يف اأي مكان، حتى 

اأنه مل  العام كان �صوته منخف�صاً، كلماته قليلة، ُمقل يف حديثه، مبعنى  يف خطابه 
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ل  اآخر  �صيئاً  النا�ص  يف  تبعث  كانت  اأخرى  قوة  هناك  بالتاأكيد  مفوهاً.  خطيباً  يكن 

ت�صتطيع تف�صريه غري اأنَّ اهلل تعاىل و�صع له القبول يف الأر�ص.

 ا�صرتاتيجياً بالن�صبة 
ً
اإن اإقدام الحتالل ال�صهيوين على اغتيال يا�صني كان خطاأ

له؛ لأّنه َعّمق الفكرة التي نادى بها، وو�صح الجتاه الذي �صار فيه، وزاد من �صعبية 

النا�ص حلما�ص، وزاد النتماء العربي ملقاومة الحتالل واأعوانه الفا�صدين، واأظهر 

قيادات جديدة. ولو ُترك يف تلك اللحظات دون اغتيال لكان من املمكن اأن يذهب اإىل 

ال�صماء دون احلاجة اإىل تلك ال�صواريخ، لكنه قدر اهلل تعاىل وحكمته الغالبة.

ويذكر اأبو مرزوق نقطًة فارقة يف حادثة ا�صت�صهاد ال�صيخ يا�صني، وهي تبخر 

�صوى  ج�صده  من  جتد  مل  احلادثة  اأدركت  التي  فالنا�ص  الأر�ص:  اأرجاء  يف  ج�صده 

وهذا  جرام.  كيلو   2 وزنة  يتعدى  ل  بال�صتيك  كي�ص  يف  دفنت  التي  البقايا  بع�ص 

اأو �صخ�صية فاعلة يف  اأحمد يا�صني مل يكن قيمة حلما�ص فقط،  اأنَّ ال�صيخ  يوؤكد لنا 

الب�صطاء منهم،  الفل�صطينية، بل كان قيمة للنا�ص كافة، وخ�صو�صاً  الثورة  تاريخ 

الذين اأخذوا ق�صطاً وافراً من جهد يا�صني ووقته الثمني. واأذكر هنا اأين كنُت اأزوره 

الق�ص�ص  نف�صك بهذه  ُتتعب  ملاذا  له:  فاأقول  بابه،  اأمام  الأ�رش تقف  فاأجد ع�رشات 

يا �صيخ؟ ُت�صلح بني زوجني اأو متخا�صمني اأو متعاركني، فاأنت ل مت�صع يف وقتك 

اأنَّ  اأن يقوموا بها، فكان ُيجيب رحمه اهلل  ملثل هذه املوا�صيع التي يكن لالآخرين 

الجتماع  اأهمية عن  تقل  املختلفة ل  وفئاته  باملجتمع  امل�صاكل والهتمام  حل هذه 

اهلل تعاىل  لذلك رفع  واأ�صا�صه،  التنظيمي  العمل  اأ�صل  املجتمع  فاإ�صالح  التنظيمي، 

من قيمة اإ�صالح ذات البني، وجعله من ال�رشوريات التي ُتبيح للمعتكف يف امل�صجد 

اأن يخرج من اعتكافه لالإ�صالح بني النا�ص. 

قيادة  يف  مهماً  وفراغاً  كبرياً،  فارقاً  اأحدث  يا�صني  اأحمد  ال�صيخ  ا�صت�صهاد  اإن 

للحركة  نوعية  اإ�صافة  ا�صت�صهاده  كان  ذاته  الوقت  يف  لكن  وكوادرها،  احلركة 

فاحلركة  عام.  ب�صكل  الفل�صطينية  وللق�صية  اخل�صو�ص،  وجه  على  الإ�صالمية 

نفو�صاً،  اأحيا  ال�صهادة  طريق  عن  اجل�صدي  فغيابه  ومنعة،  وقوة  متانة  ازدادت 

املوت،  ولي�ص  احلياة  هي  ال�صهادة  حقيقة  لأنَّ  الطريق؛  واأو�صح  عزائَم،   وقوى 
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قال اهلل تعاىل: )گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ( 

املعلقة  اأو روحه  169]. واحلياة ل تقت�رش على ج�صده  الآية:  اآل عمران،  ]�صورة 
يرى  كان  فمن  مببادئه.  وتتعمق  باأفكاره،  ت�صتمر  حياته  اإنَّ  بل  فقط،  بالقناديل 

فيه رمزاً وهو حّي يحاول اأن ُيعو�صه بالنتماء، وح�صن القتداء، وهذا ما ح�صل 

وتعمقت،  وجتذرت،  وات�صعت،  احلركة  قويت  يا�صني؛  ال�صيخ  غياب  ففي  حقيقة 

الروح  كانت  اجل�صد،  من  ال�صيخ  روح  خرجت  عندما  بارزاً  انت�صارها  واأ�صبح 

كل  فى  النا�ص  فخرجت  الزكية؛  الرائحة  بهذه  الأر�ص  ُملئت  وبخروجها  مقيدة، 

العامل لت�صتم رائحته الزكية، وهذا �صكل انت�صاراً وا�صعاً حلما�ص مل تعهده من قبل، 

18
واإل فدلني على اإن�صان خرجت له الدنيا كما خرجت لل�صيخ اأحمد يا�صني.

�صاد�صًا: الإن�صان موقف:

“ال�صجاعة اأهم ال�صفات االإن�صانية؛ الأنها ال�صفة التي ت�صمن 
باقي ال�صفات”

                   )اأر�صطو(

�صخ�ص   من  مقربة  زالت  وما  كانت  جمموعة  مع  توا�صلُت   ،2018/10/5 يف 

�صدرت  التي  الإن�صانية  املواقف  اأهم  ر�صد  بهدف  مرزوق؛  اأبو  مو�صى  د. 

بردات  ُتعرف  والتي  م�صبق،  ترتيب  دون  اأو  برتتيب  مرزوق  اأبو  �صخ�ص  عن 

باملعا�رشة  اإل  معدنه  يظهر  ل  نعلم  كما  فالإن�صان  املختلفة،  املواقف  نتيجة  الفعل 

له  مرزوق  اأبو  اأنَّ  اأعلم  اإليها،  ينتمي  التي  واأخالقه  الدفني  طبعه  تك�صف  التي 

خ�صية  ال�صخ�صيات  من  حمدد  عدد  على  اقت�رشُت  اأنني  اإل  الكثري  الأحباب   من 

الإفراط املكرر.

مقابلة مركز التاأريخ والتوثيق الفل�صطيني مع الدكتور مو�صى اأبو مرزوق، ت�رشين الأول/ اأكتوبر    
18

2012. )بت�رشف(
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ومن اجلميل اأن نبداأ براوية ال�صيدة نادية الع�صي، زوجة اأبو مرزوق، فهي اأكرث 

19
النا�ص دراية به واأعمقها و�صفاً.

1. �شهادة نادية الع�شي: 

تقول الأ�صتاذة نادية اإنها مواقف ل ُتن�صى يف م�صوار حياتي مع د. مو�صى اأبو 

مرزوق، ويف ت�صوري ومن خالل معاي�صتي له اجتمعت فيه الغالبية ال�صاحقة من 

ٺ ٺ  )ڀ ڀ ڀ  وجل:  عز  اهلل  بقول  الإن�صاين،  والكمال  اخلريية  �صفات 

ٺ ( ]�صورة التِّني، الآية:4]. 

اإنَّ من اأف�صل واأجمل ما ُيو�صف به ابن اآدم اأنه “اإن�صان”، فاأنت متدح �صخ�صاً 

والرحمة،  احلب،  منها:  كثرية  الإن�صانية  وال�صفات  اإن�صان،  اأنه  ت�صفه  حينما 

والإيثار،  والفرا�صة،  والكرم،  النبيلة،  والعاطفة  وال�صدق،  وال�صفافية،  والعطف، 

والهدوء، وغري ذلك.

وهذه كلها من مكارم الأخالق اإذ يقول ملسو هيلع هللا ىلص: “اإمنا بعثُت لأمتم مكارم الأخالق”، 

القلم،  ]�صورة  ں}  ڱ  ڱ  {ڱ  بقوله:  الكرمي  نبيه  وجل  عز  اهلل  مدح  وقد 

الآية: 4]، وبعد.

الرجل  عمر،  اأبي  مع  حياتي  يف  ُتن�صى  ل  مواقف  عن  اأكتب  اأن  مني  ُطلب  لقد 

اإن�صانيته، واإن  اأ�صعر بالتق�صري يف و�صف  اإنني  الإن�صان، واإنني ل�صادقة لو قلت 

اأردت اأن اأوفيه حقه فاأحتاج كتاباً مف�صالً عما راأيته من اإن�صانيته العظيمة، واأخالقه 

الإ�صالمية الراقية خالل اأربعني �صنة ع�صتها زوجًة له، وقد يقول قائل: كل زوجة 

قد تتحدث عن زوجها بهذه الطريقة، فاأقول: اإنني اأظن اأنَّ الرجال الذين يتمتعون 

ب�صفاته املتكاملة قليلون، واأح�صبه كذلك وح�صبي وح�صبه اهلل تعاىل ول اأزكي على 

اهلل اأحداً، على الرغم من عدم انعدام الأخطاء فيه فهو من الب�رش، وقد قال ملسو هيلع هللا ىلص: “كل 

ابن اآدم خطاء وخري اخلطائني التوابون”، لكن اخلريية فيه غالبة واهلل اأعلم.

عقد الدكتور مو�صى اأبو مرزوق قرانه على ال�صيدة الفا�صلة نادية الع�صي �صنة 1979، وقد رزقه اهلل   
19

الذرية، وهم: عمر، وطارق، واأن�ص، وحممد، وبالل، وربا، وحر�صا على تربيتهم  تعاىل ب�صتة من 

تربية �صاحلة.
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فمثالً  احلميدة،  ال�صفات  هذه  فيه  اكت�صفُت  زواجنا  بعد  الأوىل  اللحظة  منذ 

اأحتدث عن كرمه—وهي �صفة من اأجمل �صفات الرجال—يف فرتة اخلطوبة كان 

لأربعني  الزواج  خالل  لكني  اخلطوبة،  ب�صبب  اأنها  حينذاك  وظننُت  عجيباً،  كرمه 

�صنة اكت�صفُت كرمه العظيم الذي ُجبل عليه، لي�ص فقط معي ومع ذريته واأهله، بل 

مع جميع النا�ص، وقد كان ُيوؤكد كالمي دوماً كثري من الأهل والأ�صدقاء واجلريان 

والعاملني معه يف الدعوة.

وهنا ل بّد من ذكر موقف ي�صهد على ذلك، مل ولن اأن�صاه يوم، اأن كنا ن�صرتي 

تكلفة  العرو�ص  اأهل  يتحمل  اأن  غزة  يف  عادتنا  من  وكان  اخلطوبة،  حلفلة  ف�صتاناً 

الف�صتان، وكل ما يتعلق بحفلة اخلطوبة، اأما العر�ص فنفقته على اأهل العري�ص.

وقال:  الثمن،  يدفع  اأن  على  ُي�صمم  عمر  باأبي  فاإذا  الف�صتان  اخرتُت  وعندما 

“عيب كيف اأنت تدفعي واأنا واقف”، قالت اأختي: “عاداتنا هكذا”، ف�صحك وقال: 
“يا ريت عندي ع�رش بنات  اأمي وقالت:  “بال عادات بال كالم فارغ”، فا�صتغربت 

اأزوجهم ل�صباب الإخوان”.

وح�صن  احلكم،  يف  والرتوي  والتزان  الهدوء  ُخلق  عمر،  اأبو  به  يتمتع  ومما 

اأنه يح�صن الظن بزيادة، وهو  اأعتقد  اأنه ا�صتعجل بحكم، بل  اأعهد عليه  الظن، فلم 

الذي فهم وربى نف�صه على اأخالق دعا لها الر�صول ملسو هيلع هللا ىلص “التم�ص لأخيك عذراً فاإن 

مل جتد فتواجد اإىل �صبعني عذر”. فهو فعالً نادر الغ�صب، يتعامل مع اأ�صد املواقف 

بهدوء، وكان ما اأ�صهل اأن يتنازل عن حقه ال�صخ�صي، ويغ�صب حلق من حقوق اهلل 

تعاىل، عزيز النف�ص ل يحب اأن يطلب اأّي �صيء ولو كوب ماء، يخدم نف�صه بنف�صه 

بل ويخدم غريه.

هو من علمني تدبري البيت والطهي والكي، و�صب علّي، ثم بداأ م�صوار العزائم 

واإكرام ال�صيف، فما اأن يدخل �صيف اإىل البيت اإل وتبداأ الطلبات حتى لو قمنا بكل 

الواجبات.

اإىل قلبه وهو مبت�صم حني ي�صع طفالً يف ح�صنه وقت  اأ�صعد اللحظات  كان من 

اأبداأ  اأن  قبل  اأطعمهم  كنُت  فقد  اأحب،  كنت  ما  غري  على  باأ�صابعه،  ويطعمه  الطعام 

حتى ولو كانوا اأبناء ال�صيوف. كان ُي�صعدهم وي�صعد معهم، وقد ُعرف عنه لعبتان، 
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الأوىل ركوبهم على ظهره وم�صيه بهم كاحل�صان، والثانية لعبة “الختباء” وهي 

اأن يختبئ هو ويبحثوا عنه اأو يبحث عنهم هو. على الرغم من �صيق وقته وكرثة 

لل�صغري  م�صاعدة  اأي  تقدمي  يف  يتوانى  ل  كان  البيت  يف  وجوده  وحال  واجباته، 

لبنه  يراجع  غريه  اأو  فيزياء  كتاب  وبيده  الغداء  على  يكون  قد  فمثالً  والكبري، 

لمتحان الغد.

الختبار  ورقة  على  التوقيع  يقبل  ل  اأنه  اأولده،  مع  مرزوق  اأبو  طرائف  ومن 

اإل اإذا كانت يف معدل املمتاز، واإن كان املعدل اأقل من ذلك يقول: “اأعطها لأمك اأنا ل 

اأوقعها”.

ل اأن�صى معاناته—ولكن متعته—عند اإيقاظ الأطفال ل�صالة الفجر، حيث كان 

يكن اأن يعيد كلمة “بابا” مرات كثرية دون اأن ي�رشخ بالولد، على غري ما كنت اأنا 

عليه فقد كان يعلو �صوتي واأ�صع املاء على وجوههم.

حممد  بجامعة  التحقُت  فقد  درا�صتي،  لإكمال  م�صاعدتي  يف  مواقفه  اأن�صى   ل 

بن �صعود يف الريا�ص فرع وا�صنطن للدرا�صات الإ�صالمية، كنُت اأ�صتيقظ اأحياناً على 

رائحة الطبخ لأجده قد اأعد طعام الغداء لذلك اليوم مبكراً، ومل ينم بعد الفجر اأو بعد 

اأو  اأفكر مبو�صوع الطعام  اأن  اأذهب للدرا�صة واأعود دون  اأن  اأ�صتطيع  القيام حتى 

البيت كثرياً، واأتفرغ بعد عودتي لالأطفال ودرا�صتهم وواجباتهم واأن�صطتهم داخل 

البيت اأو خارجه فهي م�صوؤوليتي.

پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  وجل:  عز  اهلل  قول  يفهم  اهلل  حفظه  كان 

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 
ٹ ڤ ڤ( ]�صورة الفتح، الآية: 29[.

اأ�صلفوا من  فالرحمة عطاء من اهلل يهبها �صبحانه للخا�صة من عباده نتيجة ما 

اإذ كان وما زال مثالً يف تعامله  اإخوانه فحّدث ول حرج،  ال�صالح، فمعامالته مع 

عن  ونتجاوز  باحل�صنى  النا�ص  ُنعامل  اأن  بّد  “ل  يقول:  القيادي،  اأو  ال�صيا�صي 

اإخوتنا، فنحن منثل  ال�صيطان على  ُنعني  نقابل اخلطاأ باخلطاأ، ول  اأخطائهم، واألّ 

حركة جماهدة ينظر اإليها النا�ص باأمل يف حتقيق اخلري، وقبل ذلك ن�صعى لنيل ر�صى 
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اهلل عز وجل، والفوز باجلنة”، وُيردد دائماً قول اهلل تعاىل: )ڄ ڃ ڃ ڃ 

)ڍ  تعاىل:  وقوله   ،]199 الآية:  الأعراف،  ]�صورة  چ(  چ  ڃ 
ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ( ]�صورة ال�صعراء، الآية: 215[. 

هكذا تربى يف �صفوف احلركة، وهكذا ربى اأجيالً كثرية، ومن �صفاته العظيمة 

“احلزم”، فمثالً مع اأولده، بالرغم من حنانه ورحمته بهم كان حازماً معهم، فقد 
كان احلزم مع اأولده اخلم�صة �رشورياً، وهذا ما ح�صل مع ابنه بالل الذي اأهمل 

دار�صته يف اأحد الف�صول الدرا�صية، فوعده اإن ح�صل اآخر العام على جمموع حمدد 

اأن ينحه رحلة اإىل اأمريكا يزور اأ�صقاءه هناك، وكان يف ال�صف التا�صع، وفعالً اأبدع 

بالل يف الدار�صة وقدم جهداً مميزاً، لكن لالأ�صف قلَّ جمموعه درجتني عن املجموع 

هباًء  يذهب  مل  بالل  اجتهاد  اأنَّ  اإل  الرحلة،  على  عمر  اأبو  ُيوافق  فلم  عليه،  املتفق 

منثوراً، فقد نفعه يف ال�صنوات التالية، وبهذا اأراد اأبو عمر اأن يثبت موقفه يف الرتبية 

والعهد وال�صدق مع النف�ص والآخرين.

من  الرغم  على  اأقرانهم  كمتو�صط  كان  فقد  اليومي  الأولد  م�رشوف  اأما 

كان  ما  وهذا  الأمهات  كمعظم  اخللف  من  اأدعم  اأنا  اأكن  ومل  اأكرث،   ا�صتطاعته 

يطمئن اإليه.

ومن ق�ص�ص احلزم عنده اأننا خرجنا جمموعة من الفل�صطينيني مبعية اإخواننا 

ويف  منا،  �صخ�صاً  ثالثني  حملت  طائرة  يف  اأمريكا  يف  املخيمات  اأحد  اإىل  الكويتيني 

وهي  الطائرة  اأر�ص  على  منا  الكثري  ف�صقط  �صديدة،  ا�صطرابات  اأ�صابها  الطريق 

اإذ كان �صيزور  اأبو عمر معنا  يف اجلو، وانت�رش الرعب واخلوف والهلع، ومل يكن 

خميمات كثرية ثم ياأتينا يف النهاية، ويف العودة اأراد ال�صباب اأن يغريوا الطائرة التي 

ا�صتاأجروها فرف�ص اأبو عمر وقال: “كانت ال�صطرابات ب�صبب اجلو، والآن اجلو 

�صافٍ، ونحن قد دفعنا اأجرة الطائرة ذهاباً واإياباً”، وقال: “لن ُي�صبنا اإل ما كتب 

اهلل لنا، ول يحق لكم اخلوف لهذه الدرجة”، وما كان من اجلميع اإل ال�صمع والطاعة 

والتوكل على اهلل، وركبنا الطائرة نف�صها، وعدنا ب�صالم بحمد اهلل.
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مل تقت�رش رحمة اأبو مرزوق على اإخوانه، بل و�صل الأمر به اأن يرحم احليوان، 

هديت له يوماً فر�ٌص جميلة �صماها “لطيفة”، وكانت 
ُ
فقد كان له مزرعة يف دم�صق، واأ

تبداأ  حتى  �صيارته  �صوت  ت�صمع  اأن  وما  املزرعة،  ي�صل  حتى  تنتظره  به  متعلقًة 

اأرجلها يف الأر�ص كاأنها ترق�ص حتى ينزل من �صيارته وي�صح على راأ�صها  بدق 

حزناً  عليها  حزن  وقد  فوراً،  تاأتيه  بعيد  من  با�صمها  عليها  نادى  واإذا  ويطعمها، 

�صديداً عندما ماتت.

من هوايات اأبو مرزوق حبه ال�صديد للزراعة، اإذ كان دائماً يقول: “هناك رابط 

والعناية  الهتمام  قدر  وعلى  “تزرع  ويقول:  والدعوة”،  والرتبية  الزراعة  بني 

يكون احل�صاد”، وبالرغم من �صيق الوقت كان اأينما حّل يبحث عن كيفية غر�ص 

اأي �صيء.

كان وقت و�صوله عّمان بعد خروجه من �صجن اأمريكا قد ا�صرتى بيتاً واهتم 

جداً بالزراعة حوله، وعندما اأبعد من الأردن كان العنقود الواحد من �صجرة العنب 

يزيد عن اثنني ون�صف كيلو جرام، وحّدث ول حرج عن امل�صم�ص الذي زرعه والده 

له، وعن �صبع وثالثني �صجرة مثمرة اأخرى من الفواكه.

وعندما اأبعدنا اإىل �صورية ع�صنا يف �صقة �صغرية وكنت، كلما اأتيته اأجد غر�صاً من 

النعناع اأو الريحان اأو الب�صل اأو اأي عرق اأخ�رش يف كاأ�ص.

ما يتميز به اأبو مرزوق، قلة �صاعات نومه، والقدرة على موا�صلة عمله، وال�صهر 

باأربع  يكتفي  اأن  على  اعتاد  لقد  يومياً.  عليه  نف�صه  عّود  الذي  القيام  ثم  والقراءة 

بالعمل  مليء  كله  فوقته  اهلل،  من  نعمة  وهذه  والليلة،  اليوم  يف  النوم  من  �صاعات 

بعد  للراحة  لوقت  كغريه  يحتاج  ول  فوراً،  يقف  اإل  عينيه  يفتح  اإن  ما  والن�صاط. 

النوم حتى يرتك ال�رشير، فالذي كان ُي�صعده هو عمله واإجنازه، فهو يحب البيت 

اأجلنا وبعد �صغط منا،  اأو غداء فهو يخرج من  واملكتب والعمل، واإن خرج لنزهة 

نزهته مكتبه وعمله، وراحته بني اأوراقه وات�صالته واهتماماته بال�صعب والق�صية 

والدعوة.
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�صمته وتفكريه اأكرث بكثري من حديثه، كلماته معدودة، واإن اأردت اأن اأفهم منه 

التلفزيون لأفهم ما يدور  اأنتظر مقابلة له على  اأو تعليقاً  اأو خباً  �صيا�صياً  حتليالً 

حوله من اآراء وحتليالت وتوقعات، اأو ات�صالً مع اأحد الأخوة جميباً عن ا�صتف�صار 

اأو �صوؤال.

حادثة اعتقال اأبو مرزوق يف نيويورك ترتك اأثراً ال مُيكن اأن ين�شاب ب�شكل 

عابر:

الإ�صارة  من  مرزوق  اأبو  مو�صى  د.  مع  حياتي  م�صوار  عن  احلديث  عند  بّد  ل 

لق�صة �صجنه يف اأمريكا.

مع اقرتاب حّل ق�صية اعتقال اأبو عمر بنيويورك مّت التفاق باأن يتنازل اأبو عمر 

عن الإقامة الدائمة مقابل ترحيله لبلد يقبله، وتبقى املعاهدة �رشية حتى تنفيذها، 

توقيع  يوم  وُحدد  لغية،  املعاهدة  تعد  ال�رشط  بهذا  اأخّل  الطرفني  من  اأحد  واإن 

التفاقية التي يجب اأن ل نتكلم عنها اأبداً لالإعالم وغريه.

ذهبُت مع اأحد اأبنائي لنيويورك حل�صور اجلل�صة مع املحامني فاأخبنا املحامي 

جل�صة  وهذه  املحكمة،  يف  فارغة  قاعة  وجود  لعدم  اجلل�صة؛  تاأجيل  اإمكانية  عن 

اأر�صي بني  اأخرى، ل �صيّما واأنها تتميز بنفق  طارئة ول ي�صمحون بنقله ملحكمة 

ال�صجن واملحكمة. عموماً اقرتح املحامي عليهم اأن يعقدوا اجلل�صة يف غرفة زيارات 

و�صل  حتى  �صاعة  تاأخر  مع  ذلك  على  فوافقوا  فيها،  نزوره  كنا  التي   ال�صجن 

وفد احلكومة.

بداأ التجهيز وو�صل عدد من املخابرات بق�صميها التابع لدائرة الهجرة ومكتب 

 Federal Bureau of Investigation )FBI( اآي(  )اأف بي  الفيدرايل  التحقيقات 

وعدد من موظفي وزارة اخلارجية، ومثله من وزارة العدل، والقا�صي واملحاميان 

Stanley Cohen واأ�رشف نوباين، وو�صلُت مع ابني، وكان من  �صتانلي كوهني 

املفرت�ص اأن يكون املحامي �رشيف ب�صيوين، لكن �صبباً ما منعه من الو�صول، وقد 

كان �رشيف ب�صيوين اخلبري الذي اأ�ص�ص حممكة اجلنايات يف البو�صنة التابعة لالأمم 

املتحدة، فهو خبري قانون دويل. ومن املعروف يف د�صتور اأمريكا اأنَّ العلم الأمريكي 
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نظرهم،  يف  العدالة  رمز  لأنه  املحكمة؛  قاعة  يف  وحا�رشاً  مرفوعاً  يكون  اأن  بّد  ل 

 ُفتح الباب، ودخل اأبو عمر و�صلّم علينا فاإذا بالعلم ي�صقط على الأر�ص، وملا �صاأل 

اأ�صقط  و�صالمه  �صوته  “اإنَّ  وقلت:  معه  فمزحُت  وال�صجة،  الربكة  عن  عمر  اأبو 

العلم”، ف�صحك و�صحكنا. ا�صتغرقوا ن�صف �صاعة تقريباً لإيقاف العلم وت�صليح 

ح�صور  دون  التفاق  على  التوقيع  ومت  جانباً،  فو�صعوه  ي�صتطيعوا،  فلم  ن�رشه 

العلم، واأخذوا اأبو عمر من الباب نف�صه.

بعد خروج اأبو عمر اأوقفوا العلم فاإذا به يقف فانده�ص اجلميع، ونظر القا�صي 

بالإجنليزي  فاأجبته  ح�صل؟”  الذي  ما  اأفهم،  ل  اأعرف،  “ل  بالإجنليزي:  وقال  يل 

واجلميع �صامت منده�ص اأنَّ العلم عندكم رمز العدالة، األي�ص كذلك؟ ويف هذه الق�صية 

ل يوجد عدالة، فاأبى العلم اأن يرتفع واأبو مرزوق يف القاعة، واأكمل املحامي اأ�رشف 

احلديث معهم عن بع�ص العبادات؛ ليفهمهم ظلمهم وعدم عدالتهم. هكذا عقدت اأول 

جل�صة يف تاريخ اأمريكا بدون رفع العلم لتبقى م�صجلة يف تاريخهم.

حادثة حماولة اغتيال االأ�شتاذ خالد م�شعل:

اإنَّ من املواقف التي ل بّد من ذكرها يف هذا املقام، حماولة اغتيال الأ�صتاذ خالد 

م�صعل، رجع اأبو عمر للبيت وكل هموم الدنيا يف عينيه، كان �صارد الذهن، م�صغول 

اهلل  ويدعو  يبكي  اأنه  �صعرُت  ال�صجود،  فيهما  اأطال  ركعتني  و�صلى  تو�صاأ  الفكر، 

جميع  مع  كنُت  قليل  قبل  �صعب،  الو�صع  قال:  الوليد،  اأبي  عن  �صاألته  وملا  تعاىل، 

الأخوة يف امل�صت�صفى، جاء اأمر من امللك ح�صني بنقله ملدينة احل�صني الطبية، اإل اأنَّ 

ولكنني  اأحد،  لإيذاء  وتعر�صه  �صالمته  على  خوفاً  الطلب  رف�صوا  الأخوة  جميع 

�صعرُت اأنَّ املو�صوع كبري ول ن�صتطيع كحركة عالج اأخينا، واإنَّ رف�صنا نقله يعني 

اأننا لن ن�صتطيع نقله لبلد اآخر عند احلاجة، اأما اإن توىل امللك الأمر بنف�صه، والأردن 

رف�ص  احلكمة  من  ولي�ص  وعالجه،  اخلارج  اإىل  باإر�صاله  فعالً  ف�صيقومون  كدولة 

نقله  عدم  الإخوان  قرار  اللحظة  حتى  لكن  فوراً،  نقله  يجب  بل  ح�صني،  امللك  اأمر 

ذلك،  لفعل  �صاأذهب  والآن  اإخواين،  اإقناع  اأ�صتطع  ومل  الإ�صالمي،  امل�صت�صفى  من 

دعواتكم.
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وفعالً ُنقل اإىل امل�صت�صفى، وبعدها كان طلب امللك ح�صني من العدو الإ�رشائيلي 

اإر�صال م�صاد لل�صم الذي ُحقن به اأبو الوليد، وا�صعاً حياة الأخ اأبي الوليد مقابل 

ا�صتجاب لأبي عمر دعاءه  اأنَّ اهلل تعاىل  ال�صالم، حينها �صعرُت  اتفاقيات  ا�صتمرار 

20
عندما كان ي�صلي، وكان جلووؤه اإىل اهلل يف اأ�صعب الظروف هو اأف�صل و�صيلة.

)انتهى كالم الع�صي(

2. �شهادة يا�رش ب�شناق: الهدوء مع الغ�شب:

ل�صان  على  جاء  ما  مرزوق  اأبو  حّق  يف  ُرويت  التي  الإن�صانية  املواقف   ومن 

وع�صو  بوا�صنطن  العاملية  الت�صامن  ملوؤ�ص�صة  الأ�صبق  الرئي�ص  ب�صناق؛  يا�رش  د. 

جلنة الدفاع عن اأبو مرزوق، ورفيق دربه يف اأمريكا، فقد قال:

للنظر،  وامللفتة  الطيبة  اخل�صال  من  بالكثري  يتميز  مرزوق  اأبو  مو�صى  د.  اإنَّ 

حيث اإنه كان ل ُيبدي غ�صباً يخرجه عن الوقار اأو ي�صتفزه بعيداً عن اإن�صانيته التي 

اأ�صواتنا  اجتماعاتنا نتحاور وتعلو  يف  اأحياناً  كنا  النا�ص، فقد  طبعت تعامالته مع 

نا الوطني. وبينما نحن كذلك، ياأتيه هاتف من زوجته  ونحن نناق�ص ق�صايانا وهمَّ

واأولده، فرناه وهو يرد عليهم بكل هدوء، ويالطفهم القول مبا ل يبدو عليه اأنه يف 

حالة ان�صغال اأو انفعال، وكان ُينهي مكاملته معهم بكلمات با�صمة فيها الكثري من 

ل�صان  وكاأن  يبت�صم،  وجوهنا  على  ال�صتغراب  يرى  كان  وعندما  والر�صى.  الود 

حاله يقول: يكفيهم ما هم فيه من غربة، وما ت�صببه لهم معاناة الغياب عن الأهل 

والوطن، فنحن �صواطئ الرحمة لهم.

ومن جانب اآخر، فقد لفت نظري بينما كنُت اأتابع ق�صية اأبو مرزوق يف �صجن 

نيويورك، اأنه كان دائماً خالل فرتة اعتقاله، والتي قاربت ال�صنتني معزولً بغرفة 

يف �صجن نيويورك املعروف باإجراءاته الأمنية القا�صية، متما�صكاً و�صابراً حمت�صباً 

و�صامداً واثقاً باهلل، وخ�صو�صاً خالل زيارات زوجته واأولده الأ�صبوعية، حيث 

مرا�صلة للكاتب مع زوجة الدكتور مو�صى اأبو مرزوق ال�صيدة نادية الع�صي، ت�رشين الأول/ اأكتوبر   
20

  .2018
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كانوا حينها �صبية �صغاراً، كان يبدو اأمامهم با�صماً ومتفائالً، وكان ي�صكل، بالرغم 

من �صجنه، رافعة ملعنويات وم�صاعر اأهله وزائريه.

لالأمل  وباعثة  ومتما�صكة  �صامدة  اعتقاله؛  فرتة  طوال  زوجته  كانت  واأي�صاً   

وحمفزة لأ�صدقائه ومعارفه للدفاع عنه، ومل ترتك ن�صاطاً اأو جتمعاً اإل وخاطبته 

بقوة ور�صانة وثبات.

ملن  احلاجة  لذوي  ومعيناً  للملهوف  ومغيثاً  و�صخياً  كرياً  مرزوق،  اأبو  كان 

من  �رشفه  يف  ودقيقاً  متمهالً  كان  لكنه  والأ�صدقاء،  والزمالء  اجلريان  من  حوله 

الأموال العامة.

كان بعيداً عن الكب والتكّب على من هم حوله، ودوداً، ووا�صالً لكل من �صادقه 

وزامله من الطالب اأو العاملني معه، وكان بالغ العطف واحلنان على اأهله و�صغاره 

يجلب  مبا  ويهاديهم  ويالطفهم  يداعبهم  كان  حيث  واأ�صدقائه،  جريانه  و�صغار 

ال�رشور عليهم. 

 كان �صجاعاً مقداماً ل يرتدد يف اتخاذ القرارات ال�صعبة والقيام باملهام اجلريئة 

والقفز على الفر�ص حني تلوح بالأفق، وكان يقبل التحديات ول يرتدد يف خو�ص 

غمارها وال�رشف عليها.

كان مداوماً على �صالة القيام، وحري�صاً على ورده اليومي.

كان ي�صهر على خدمة ال�صالح العام واملجتمع املحلي وق�صايا العرب وامل�صلمني 

الق�صايا  لتلك  خدمته  كانت  اخل�صو�ص،  وجه  على  الفل�صطينية  والق�صية  عموماً 

ال�صخ�صية،  و�صوؤونه  واأولده  واأهله  بيته  خدمة  على  عنده  دائماً  تتقدم  والهموم 

وحتى على درا�صته و�صهاداته.

والراحة،  النوم  قليل  والجتماعات،  الأ�صفار  كرثة  من  يل  ول  يتعب  ل  كان 

“تع�صيلة”  ياأخذ  اأو  ا�صتلقاء(،  )دون  النوم  من  دقائق  بب�صع  يكتفي  اأحياناً  وكان 

ل�صاعة اأو نحو ذلك، ليعاود بعدها اأن�صطته ولقاءاته.

كان ُيار�ص العمل اجلماعي، وُي�صجع على بناء وحدات جديدة للعمل، ويحر�ص 

على اإن�صاء جماميع وموؤ�ص�صات عمل متخ�ص�صة، ويحر�ص على الت�صاور، وي�صجع 
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على الإجناز، وي�صعى اإىل توفري كل الو�صائل املادية واملعنوية لتحقيق ذلك، وكان 

ُي�صجع على خو�ص غمار التحديات، وُيبادر ول ينتظر اأحداً.

وعلى عك�ص ما درجت عليه العادات الفل�صطينية يف حينه، فقد طار فرحاً مبولد 

ب�رشاء  يخ�صها  دائماً  وكان  معارفه،  لكل  العقيقة  ولئم  لها  واأقام  الوحيدة  ابنته 

الهدايا الرمزية لها ولإخوتها.

اأنه قليل الكالم والنقا�ص، واأحياناً كانت تعوزه  اأبو مرزوق  ومن املعروف عن 

وعميق  الراأي،  وثاقب  البديهة،  �رشيع  كان  ولكنه  والإثارة،  الكلمات  تنميق  لغة 

اجلامعة،  القرارات  اتخاذ  يف  يرتدد  ل  التخطيط،  و�صامل  الروؤى،  وبعيد  التفكري، 

21
والعمل نحو تنفيذها واإجناحها.

)انتهى كالم ب�صناق(

3. �شهادة اأحمد يو�شف:

يقول د. اأحمد يو�صف:

حادثة غرق اأحمد:

ذات يوم من �صنة 1990، ذهبُت وبع�ص الأ�صدقاء من وا�صنطن مع عوائلنا اإىل 

ولية لويزيانا لزيارة اأخينا مو�صى، حيث مل يكن اأنهى درا�صة الدكتوراه بعد، قام 

الرجل وعائلته م�صكورين با�صطحابنا اإىل اأحد املتنزهات العامة بالولية.

تركنا الأولد يلعبون داخل املنتزه، وانخرطنا نحن يف جل�صتنا نتجاذب اأطراف 

فيما  الأمريكية،  ال�صاحة  على  الإ�صالمي  وعملنا  الفل�صطينية،  �صوؤوننا  يف  احلديث 

ان�صغلت الن�صاء يف اإعداد طعام الغداء.

اأحمد  وي�رشخ:  يبكي  مرزوق؛  اأبو  مو�صى  الأخ  اأبناء  اأحد  حممد؛  جاء  وفجاأة 

جاهداً  يحاول  اأحمد  فوجدنا  املاء،  مكان  اإىل  م�رشعني  هرعنا  غرق،  اأحمد  غرق، 

اخلروج من املاء ولكن دون جدوى، قفز الأخ مو�صى اإىل بركة املاء املثقلة بالطمي 

اأجرى   .2018 نوفمب  الثاين/  ت�رشين  الأردن،  عّمان،  ب�صناق،  يا�رش  الدكتور  مع  للكاتب  مرا�صلة   
21

الكاتب هذه املرا�صلة عن طريق الدكتور اأحمد يو�صف.
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اأنَّ  وجدنا  وانت�صلناه،  البكة  حافة  اإىل  دفعه  اأن  بعد  ولكن  اأحمد،  اإنقاذ   حماولً 

الأخ مو�صى هو الآخر على و�صك الغرق، انتابنا الهلع جميعاً، حيث احت�صدنا على 

اأو حتى غطاء  اأطلب حبالً  نفعل!! ويف حلظة وجدتني  البكة ل ندري ماذا  طرف 

راأ�ص اأحد الأخوات، حيث مددناه اإليه، و�صحبناه من و�صط الطمي بعد اأن امتالأت 

معدته باملاء امل�صبع بالطمي.

اأطرافها  اإىل  اأحمد  باإلقاء نف�صه يف البكة ودفع  اأن�صاه، فلول ت�صحيته  لن  يوماً 

لغرق ابني يف ذلك اليوم، اإنَّ ما فاجاأنا بعد احلادث، هو اكت�صافنا اأنَّ الأخ مو�صى مل 

يكن يجيد ال�صباحة، ومع ذلك األقى بنف�صه داخل بركة الطمي لإنقاذ طفلنا العزيز، 

َجٍل ِكتَاٌب”.
َ
ولول لطف اهلل لغرق الثنان معاً، ولكن “لُِكِلّ اأ

حدث االإبعاد اإىل مرج الزهور:

والتي   ،1992 �صنة  دي�صمب  الأول/  كانون  �صهر  من  الليلة  تلك  اأن�صى  لن 

ليطلبنا لجتماع عاجل يف بيته  الثالثة فجراً  اأبو مرزوق يف  اأيقظنا فيها د. مو�صى 

Fall Church يف ولية فرجينيا الأمريكية، حيث بلغه للتو  مبدينة فول ت�صري�ص 

منطقة  اإىل  حما�ص  حركة  قيادات  باإبعاد  الإ�رشائيلية  الأمنية  الأجهزة  قيام   خب 

قيادة  يف  اإخوانه  نحن  وا�صتدعانا  ليلته،  ينم  مل  اللبناين.  اجلنوب  يف  الزهور  مرج 

الإخوة  هوؤلء  معاناة  من  للتخفيف  عمله؛  يكن  ما  لتدار�ص  الفل�صطيني  العمل 

املبعدين واأ�رشهم املكلومة يف ال�صفة الغربية وقطاع غزة. 

يف تلك الليلة، ان�صابت دموع د. مو�صى اأبو مرزوق، وكان هو امل�صوؤول الأول 

يف ذلك الوقت، ب�صكل مل ي�صبق يل م�صاهدته من قبل على تلك احلالة، وخيّم علينا 

منلك  ما  كل  نبذل  اأن  على  اهلل  عاهدنا  ولكننا  عميق،  حزن  جميعاً  ولّفنا  ال�صمت، 

الإخوة، واأن نعمل على ت�صخري كل ما لدى جاليتنا  اأجل هوؤلء  اإمكانيات من  من 

العربية والإ�صالمية من طاقات، جلعل ق�صيتهم تنال من الهتمام واملتابعة، عربياً 

واإ�صالمياً، ما ت�صتحق، وح�صد مواقف الت�صامن يف اأمريكا واأوروبا لأجل عودتهم 

والدعاة  الأبطال  املجاهدين  لهوؤلء  وفاًء  املمكنة،  بال�رشعة  وديارهم  اأر�صهم  اإىل 

الأبرار.
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اأحد  جاء  حتى  الزهور،  مرج  لأر�ص  و�صولهم  على  اأيام  ب�صعة  اإل  مت�ِص  مل 

الحتياجات  وتوفري  طلباتهم،  كل  على  والتعّرف  لزيارتهم،  اأمريكا  من  الإخوة 

العاجلة لهم ولعوائلهم.

�شقاوة االأطفال وجمالهم: 

 Illinois اإلينوي  بولية  �صيكاغو  مدينة  يف  نقيم  كنا  الثمانينيات،  نهاية  يف 

الأمريكية، وذات يوم اأح�رش د. اأبو مرزوق اأولده عمر وطارق، وتركهم يف بيتنا؛ 

كثرياً  متقاربني  كنا  البالد.  خارج  الوقت  لبع�ص  وزوجته  �صياأخذه  �صفر  لدواعي 

كعائلة، مكث الأولد معنا يف البيت اأكرث من اأ�صبوع، وعندما عاد، �صاألنا: كيف كان 

عليه حال الأولد يف غيابه؟ قلت له: احلمد هلل جاءت ال�رشطة اأكرث من مرة، ب�صبب 

�صكوى اجلريان من حالة الإزعاج واأ�صوات الدربكة التي كانت ت�صدر عن الأطفال، 

حيث كان لجتماع هذا العدد من اأطفايل واأطفاله حتويل البيت اإىل حلبة م�صارعة، 

ب�رشورة  العمارة  �صاحب  واأبلغنا  اخل�صبية،  والأر�صيَّة  اجلدران  معها  ت�صدعت 

اإخالء ال�صقة، والرحيل عن العمارة.

لن يكون  العمل  لل�صكن قريب من  اآخر  اإيجاد مكان  كنا يف ورطة حقيقية؛ لأن 

�صهالً، كما اأن كلفة عملية النقل واملتطلبات املالية لعقد الإيجار اجلديد هي، اآنذاك، 

يل  واعتذر  الأطفال،  �صقاوة  ب�صبب  وقع  ملا  كثرياً  مو�صى  اأخي  تاأثر  طاقتي.  فوق 

فيه،  لالإقامة  اأف�صل  مكاناً  لك  �صنتدبر  اأحمد،  اأخ  يا  عليك  ل  يل:  وقال  ولزوجتي، 

الأخرى  الأتعاب  بكل  وتكفل  وزيادة،  الأ�رشار  لإ�صالح  املال  من  مبلغاً  وترك 

22
املتعلقة بعملية النتقال للمكان اجلديد.

)انتهى كالم يو�صف(

4. �شهادة م�شطفى اللداوي: 

الإن�صانية  املواقف  من  العديد  اللداوي  م�صطفى  د.  يروي  نف�صه  ال�صياق  ويف 

واجلوانب ال�صخ�صية يف حياة مو�صى اأبو مرزوق، فيقول: 

مرا�صلة للكاتب، غزة، مع الدكتور اأحمد يو�صف، غزة، اآب/ اأغ�صط�ص 2018.  
22
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العديد من  اأنه ترك الكثري من الق�ص�ص واحلكايات، واأ�صهم يف  على الرغم من 

وترك  واملنا�صبات،  املراحل  كل  يف  لفٌت  ح�صوٌر  له  وكان  واملوؤ�ص�صات،  امل�صاريع 

لفرتٍة  كان  وقد  والأزمات،  املحطات  خمتلف  يف  اآثارها  تزال  ما  كبى  ب�صماٍت 

طويلٍة من حياته ملء �صمع الدنيا وب�رشها، اإذ واكب البدايات ال�صعبة، واأ�صهم يف 

النطالقة املبكرة، وقاد احلركة يف اأ�صعب الظروف واأ�صواأ املراحل، وحتدى ال�صعب 

وركب اخلطر، ونزل اإىل الأر�ص املحتلة يف وقٍت كانت الأر�ص ت�صتعل ناراً باحلركة، 

 وتكاد متيد برجالها، وتع�صف باأبنائها الذين مالأوا ال�صجون واملعتقالت، لكنه كان 

بيديه ن�صج اخليوط وبناء  ُيعيد  اأن  الذي قرر  العنيد،  ال�صعب  الرجل  اأبو مرزوق 

هياكل احلركة التنظيمية والإدارية من جديد، وقد كان له ب�صمٍت وحنكٍة ما اأراد، 

وحقق يف اأياٍم ما عجز العدو عن اكت�صافه اإل بعد �صنٍة ون�صٍف من جناحه يف مهمته.

ال�صهل،  بالأمر  لي�ص  عنه  الكتابة  اأو  مرزوق  اأبو  مو�صى  د.  عن  احلديث  اأنَّ  اإل 

بل هو اأمٌر غاية يف ال�صعوبة، ويتطلب من الكاتب جراأة يف اقتحام حياته، وت�صلق 

اأ�صوار منجزاته، وقدرة كبرية على مالحقته من مكاٍن لآخر، ومن مهمةٍ لأخرى، 

الطالع  من  متكنه  مميزة  وحظوة  خا�صاً  وقرباً  وترحاله،  �صفره  يف  له  ومالزمًة 

واإليه  يتعبد  به  �رشاً  اهلل  وبني  بينه  ويبقيه  النا�ص  عن  يخفيه  كان  مما  الكثري  على 

�صبحانه وتعاىل يتقرب.

اأحيط  اأن  معه،  جنبٍ  اإىل  جنباً  فيها  عملت  طويلةٍ  ول�صنواٍت  ا�صتطعت  ولكنني 

اخل�صو�صية  به  ت�صمح  الذي  بالقدر  ال�صخ�صية،  و�صريته  حياته  جوانب  ببع�ص 

ويحققه الظرف والقرب منه، اإل اأن الكثري مما اأعرف واأعلم، يتعلق بجوانب العمل 

عدةٍ،  و�صاحاتٍ  خمتلفة  مراحل  يف  معه  عملت  اأنني  خ�صو�صاً  التنظيم،  وم�صار 

مكنني  الذي  الأمر  اأعماله،  من  للكثري  وم�صرياً  ملكتبه  مديراً   ٍ طويلة لفرتةٍ  وكنت 

اأنَّ د. بالل يا�صني مهتٌم يف كتابه  اإل  من التعرف على الكثري من مهماته ال�صعبة. 

عن د. مو�صى اأبو مرزوق باجلوانب الإن�صانية من حياته، وال�صفحات الوجدانية 

وملفات  التنظيم  ومهمات  العمل  اأ�رشار  عن  بعيداً  وتكوينه،  ب�صخ�صه  املتعلقة 

اأو  كاتٌب  بها  يحيط  اأو  كتاب،  دفتا  جتمعها  اأن  من  بكثريٍ  اأكب  هي  التي  احلركة، 

مدوٌن. وعليه �صاأحاول يف هذه ال�صهادة اأن اأذكر بع�ص الق�ص�ص واحلكايات التي 
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فيها  ي�صاركني  رمبا  التي  امل�صونة،  اخلا�صة  وحياته  الكرمي  �صخ�صه  عن  اأعرفها 

وفاًء  كتابه  يف  مني  م�صاهمٌة  ولكنها  اأكرث،  ورمبا  مثلي  اآخرون  ويعرفها   البع�ص، 

وحباً له.

كثريون هم اأولئك الذين ُيكنون يف حركة حما�ص باأبي عمر، فهي كنيٌة م�صهورة 

اخلطاب  بن  عمر  يف  امل�صلمني  حلب  حممد،  ا�صم  يبز  عمر  ا�صم  ويكاد  وحمبوبة، 

لكان  بعدي  نبي  كان  “لو  عنه  قال  الذي  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهلل  ر�صول  يحبه  كان  الذي   ،]
عمر”، فاأحبه امل�صلمون كثرياً، وتكنوا با�صمه تيمناً به وحباً له، ولعل مو�صى كان 

من بني من اأحبوه ف�صمى ولده البكر با�صمه تيمناً به وحباً له.

اإل اأنَّ اأبو مرزوق متيز بني حملة ُكنى اأبي عمر جميعاً، فال يحتاج املتحدث عنه 

بكنيته علماً، وبا�صمه  اأبو عمر  بل كان  اأو ييزه،  ليعرفه  اأْن يقرن كنيته مبو�صى 

اأبو عمر اآخر، ول يختلط �صخ�صه باأي عمر غريه، فاإذا ُذكر   معروفاً، فال يناف�صه 

اأبو عمر يف حديثٍ بني اأبناء احلركة فاإنَّ العيون اإىل اأبو مرزوق تتطلع، والعقول اإىل 

اأبي مرزوق تتجه، وكاأنه ل اأبا عمر بني اأبناء احلركة وعامة النا�ص غريه.

ومل يكن متيزه باأبي عمر فقط بني عامة اأبناء احلركة، بل اإن موؤ�ص�صات الدولة 

واحداً  رجالً  تعرف  كانت  والتنظيمية،  واحلزبية  وال�صيا�صية،  الأمنية  ال�صورية 

يف حركة حما�ص ُي�صمى باأبي عمر، معه تتعامل وبه تثق، واإليه ترنو وتتطلع لأن 

تلتقي ومعه جتتمع.

طفلتي ُتقلق نومه ومتنعه من الراحة:

اأبو مرزوق غرفة ال�صيافة يف بيتي الكائن يف اآخر �صارع الريموك، بداية  دخل 

احلجر الأ�صود جنوب مدينة دم�صق، الغرفة ب�صيطة متوا�صعة عربية الفرا�ص، فيها 

و�صائُد وفر�صاٌت ا�صنفجية، واأر�صها مفرو�صٌة بح�صري بال�صتيكي، وكان لها باٌب 

اإىل املرور ب�صحن  اإليها واخلروج منها دون احلاجة  الدخول  جانبي ي�صهل عبه 

البيت.

كان متعباً مرهقاً لطول ال�صفر، فقد كان قادماً من الوليات املتحدة الأمريكية، 

طفلتي  حيث  بيتي،  اإىل  ودخلت  الغرفة  يف  فرتكته  قليالً،  كعادته  ال�صرتاحة  فاأراد 
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ل  وعمرها  غزة  من  قليلة  اأ�صهٍر  قبل  وزوجتي  و�صلت  التي  “اإ�صالم”،  ال�صغرية 

يتجاوز ال�صنة ون�صف، فكانت تبكي وت�رشخ، فحر�صت اأن تهداأ ليتمكن اأبو عمر 

من النوم، واأخذ ق�صطٍ من الراحة، ولكن بكاءها ا�صتمر و�رشاخها ارتفع.

�صمعُت طرقاً على باب غرفة ال�صيافة، فاإذا باأبي عمر يطلب الطفلة اإ�صالم، فقلت 

له دعك منها اإنها تبكي، فقال يل لأنها تبكي اأريدها.

عيونه،  من  النوم  �صتذهب  اأنها  اأعتقد  وكنت  عنده،  الغرفة  اإىل  طفلتي  اأدخلُت 

و�صتجبه على اجللو�ص معها لتهدئتها وهدهدتها، ولكني فوجئت باأنَّ �صوتها قد 

خفت، وبكاءها قد توقف، ومل تعد ت�رشخ، دخلت عنده فوجدته اإىل جانبها يلعب 

حتى  دقائق  اإل  هي  وما  احل�صري،  على  اأمامه  جتل�ص  وهي  اإليها،  ويتحدث  معها 

غطت ابنتي يف نوٍم عميق، وهداأ املكان، فا�صتغرق اأبو عمر مثلها يف نومه.

بيتي  اإىل  مو�صى  د.  ياأتي  كان  مرٍة  كل  ويف  الزيارات،  وتكررت  الأيام  وم�صت 

اأن  على  يحر�ص  فكان  تبكي،  كانت  التي  الطفلة  اأين  ي�صاألني  كان  زائراً،  اأو  �صيفاً 

تاأتي عنده، وكانت اإليه ت�صكن ومعه تهداأ وكاأنها تعرفه منذ �صنواتٍ.

دائماً  نذكر  زلنا  وما  زوجها،  وتويف  واأجنبت،  وتزوجت  اإ�صالم  ابنتي  كبت 

اأبا عمر مو�صى ببكائها، ولكنها كانت معه تهداأ واإليه  التي كانت تقلق  الطفلة  اأنها 

ت�صكن، وكاأنها كانت تعرف حنوه على البنات، وحبه لهن، فقد راأيت بعد ذلك تعلقه 

ال�صديد بابنته الوحيدة ُربا، وحبه لها وحر�صه عليها، وكنت اأ�صمع منه اأن البيت 

الذي يخلو من البنات تغيب عنه الرحمة ويفتقد الراأفة، فالبنات وجودهن رحمة، 

وحياتهن نعمة، وتربيتهن طاعة.

حكايته مع االأ�شتاذ ب�شام جرار:

مطار  من  قادماً  الراحة،  من  ق�صٍط  لأخذ  كعادته  بيتي  اإىل  مرزوق  اأبو  و�صل 

دم�صق الدويل ويف طريقه اإىل خميم مرج الزهور، الذي اأبعدت اإليه �صلطات الحتالل 

املناطق  خمتلف  من  حما�ص،  حركة  من  جلُهم  كان  فل�صطينياً،   417 الإ�رشائيلي 

الفل�صطينية يف القد�ص وال�صفة الغربية وقطاع غزة، وكانوا قد و�صلوا قبل اأيامٍ عب 

بوابة زمريا اإىل منطقة مرج الزهور يف البقاع الأو�صط اللبناين، وكانوا من قبل يف 

املعتقالت ال�صحراوية وال�صجون املركزية الإ�رشائيلية.
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قد  فهم  ال�صب،  بفارغ  مرزوق  اأبو  ينتظرون  املبعدين  قيادة  يف  الأخوة  كان 

الإ�رشائيلي  الحتالل  �صلطات  بهم  واألقت  واملعتقالت،  ال�صجون  من  للتو  خرجوا 

الأرا�صي  اإىل   1992 �صنة  دي�صمب  الأول/  كانون  �صهر  من   ٍ بارد يومٍ  �صباح  ذات 

هذه  يواجهون  وكيف  يعملون  ماذا  اأمرهم  من  حريٍة  يف  املبعدون  وكان  اللبنانية، 

املحنة اجلديدة.

و�صل اأبو مرزوق اإىل دم�صق قادماً من اأمريكا، وتركته يرتاح يف غرفة ال�صيافة 

الأخوة  لزيارة  لبنان  اإىل  �صويًة  لننتقل  �صاعتني  بعد  اإليه  اأعود  اأن  واتفقُت  مبنزيل، 

مكتوبٍ  كرا�ٍص  على  عيناه  وقعت  لينام،  واأتركه  الغرفة  اأغادر  اأن  وقبل  املبعدين، 

بخط اليد وكانت بعنوان “زوال اإ�رشائيل حقيقية علميٌة اأم نبوءٌة قراآنية”، وعليها 

ا�صم الأ�صتاذ ب�صام جرار، وقد كانت الأوراق معدودة والكرا�ص �صغري، لكن اخلط 

كان جميالً وال�صكل العام للكرا�ص كان اأنيقاً.

اإل اأنَّ اأبو مرزوق قال يل م�صتنكراً وبدا غا�صباً: “ملاذا يكتب ال�صيخ ب�صام جرار 

يف هذا املو�صوع، األي�ص هو �صديقك ويعرفك جيداً وقت درا�صتك يف جامعة بريزيت 

واإقامتك يف مدينة رام اهلل، اأرجوك اأخبه اأن يكف عن هذه املهاترات واخلزعبالت، 

الغيب  الواقعية واملادية، فكيف نخو�ص غمار  نحن عاجزون عن جتاوز م�صاكلنا 

اأن يتوقف  اأبي عمرو ب�صام جرار  الأ�صتاذ  اأطلب من  اأن  والتنبوؤات”، ومتنى علي 

عن الكتابة واحلديث يف هذا املو�صوع، نحن يف غنًى عن اإثارة هذه الق�صايا الغيبية 

التي هي حمل جدلٍ وخالٍف.

وعدته خرياً، بالرغم من اأنني حاولُت اإقناعه باأن درا�صة اأبي عمر ب�صام جرار 

ت�صتحق  قراآنية  درا�صة  هي  بل  خيالية  نبوءة  لي�صت  وهي  الدرا�صة،  ت�صتحق 

من  اإقناعاً  واأكرث  اأكرث جاذبية  ب�صام  لل�صيخ  ال�صتماع  اأن  الهتمام والعناية، علماً 

قراءتها ورقياً.

تهكم علي اأبو عمر، ومل يعجبه كالمي، ومل يرق له و�صفي ملا حوى الكرا�ص، 

بدوري  وغادرت  وا�صتلقى،  احلوار  فاأنهى  النوم،  يف  ويرغب  متعباً  كان  لكنه 

الغرفة، على اأن اأعود له بعد ذلك، ومل اأكن يف حينها را�صياً عن كلماته، ومل اأرحت اأبداً 

ل�صتخفافه وحكمه ال�صطحي.



324

د. مو�سى اأبو مرزوق: يف العمق

عدُت اإليه بعد اأكرث من �صاعتني، ودخلت الغرفة بهدوءٍ �صديدٍ خمافة اأن اأزعجه 

في�صتيقظ من نومه، ولكنني فوجئت اأنه ما زال يقظاً ومل ينم بعد، ا�صتغربت حاله 

و�صاألته، ملاذا مل تنم؟ وخالل ذلك لحظت اأن بني يديه كرا�ص الأ�صتاذ ب�صام جرار 

يطالعها ويقراأها.

املخيم  يف  �صاألتقيه  ب�صام،  ال�صيخ  كالم  جداً  “مقنٌع  يل:  وقال  مبت�صماً  اإيل  نظر 

و�صاأ�صتمع اإليه، و�صاأناق�صه فيما قراأت وفهمت من بحثه”.

مبا  جداً  مقتنعاً  كنت  فقد  الفوز،  وفرحة  النت�صار  بن�صوة  و�صعرت  �صحكت 

كتبه الأ�صتاذ ب�صام، ولكني ما كنت اأقوى على جمالدة د. مو�صى واإقناعه، فرتكته 

لنف�صه ولالأيام تفعل معه ما مل اأقَو على اإقناعه به.

بالعبور   ٍ خا�صة  ٍ موافقة على  له  ح�صلت  قد  وكنت  الزهور،  مرج  اإىل  و�صلنا 

بال�صيارة اإىل املخيم، وهناك التقى بالأ�صتاذ ب�صام جرار، وطلب منه اأن يعيد �رشح 

ما جاء يف الكرا�ص، وكان الأ�صتاذ ب�صام يعيد تكرار املحا�رشة على ال�صيوف الذين 

يزورون املخيم، ومنهم �صخ�صيات �صيا�صية وع�صكرية واأمنية لبنانية، بالإ�صافة 

اإىل قيادات العمل الإ�صالمي واأبناء املخيم اأنف�صهم.

ح�رش  قد  �صخ�صٍ  كاأي  متلقياً  الأر�ص  على  اخليمة  يف  مرزوق  اأبو  جل�ص 

املحا�رشة، وكنت اأ�صرتق النظر اإليه من حنٍي اإىل اآخر، حيث مل يكتف بال�صتماع اإىل 

املحا�رش بل ناق�صه بعد ذلك، وجادله فيما علم وحفظ من التواريخ والأحداث، وقد 

بدا عليه القتناع.

وبعد اأن غادرنا املخيم طلب اأبو مرزوق مني اأن اأغطي تكاليف طباعة الكرا�ص 

الأبحاث،  هذه  تكاليف  له  يول  اأن  جرار  ب�صام  الأ�صتاذ  وعد  قد  وكان  كامالً، 

ب�صام  الأ�صتاذ  عاد  اأن  بعد  وفعالً  والبحث،  الدرا�صة  موا�صلة  يف  ي�صاعده  واأن 

من  ومبا�رش  خا�ٍص  بدعٍم  اأ�ص�ص  اهلل،  رام  مدينة  اإىل  الزهور  مرج  خميم  من   جرار 

 اأبو مرزوق مركز ميم للدرا�صات القراآنية، الذي اهتم بالنبوءة ووا�صل البحث فيها 

وتطويرها.
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يف الطريق اإىل مرج الزهور:

املقاومة  حلركة  ال�صيا�صي  املكتب  رئي�ص  مرزوق،  اأبو  مو�صى  د.  عن  ُعرف 

اأنه رجٌل ثرٌي وقادٌر، ولديه جتارته اخلا�صة، وكانت عنده  الإ�صالمية )حما�ص(، 

وظيفته املرموقة وراتبه املميز اإبان عمله يف دولة الإمارات العربية املتحدة.

اإل اأنَّ �صفته عالية املقام، وقدراته الذاتية اخلا�صة، قد دفعتني للتوقف طويالً 

طبيعته  عن  حقيقية  فكرة  اأعطتني  التي  وهي  احلادثة،  هذه  يف  منه  راأيت  ما  اأمام 

ال�صخ�صية الب�صيطة، وتوا�صعه اجلم، وتلقائيته الكبرية.

و�صلنا اإىل احلدود ال�صورية اللبنانية عب اخلط الع�صكري، وهو طريق خا�ص 

ير خالله العابرون دون احلاجة اإىل ختم جوازاتهم والتدقيق يف اأوراقهم الثبوتية 

من قبل الأمن العام يف الطرفني اللبناين وال�صوري، وقد متكنت من احل�صول على 

حما�ص  حركة  عالقة  تكن  مل  حيث  خالله،  للمرور  مرزوق  باأبي  خا�ص  ت�رشيٍح 

اخلا�صة  الع�صكرية  �صياراتنا  لنا  تكون  باأن  لنا  ي�صمح  الذي  احلد  اإىل  تطورت  قد 

المتيازات  بع�ص  على  نح�صل  اأن  علينا  ينبغي  فكان  امل�صتقلة،  الأمنية  وبرقياتنا 

لتحرير  ال�صعبية  اجلبهة  منها  املقدمة  ويف  الأخرى،  القوى  بع�ص  خالل   من 

فل�صطني - القيادة العامة.

الزهور  اإىل مرج  الو�صول  ا�صتخدام �صياراتنا اخلا�صة يف  مل نتمكن يومها من 

خا�صة  �صيارات  ا�صتخدام  بالإمكان  يكن  مل  كما  ال�صورية،  احلدود  من  انطالقاً 

بالنظر اإىل اأننا مل نح�صل على �صيٍء من الت�صهيالت اخلا�صة والكبى التي ح�صلنا 

عليها بعد ذلك، ومتيزنا فيها عن غرينا من القوى والف�صائل الفل�صطينية.

مل جند اإل �صيارة واحدة، وكانت مكتملة العدد، ولي�ص فيها مت�صٌع لأحد، ولكن 

الليلة ذاتها، وعلى  الزهور يف  اإىل خميم مرج  اأن ي�صل  د. مو�صى كان م�رشاً على 

املوعد املتفق عليه معهم، قال اإنه ل م�صكلة لديه يف املكان، ومال جهة �صائق ال�صيارة، 

يعلم  وكان  با�صتغراب،  ال�صائق  اإليه  نظر  ي�صارك،  على  اجللو�ص  يكنني  له  وقال 

ولكن  باحلرج،  ي�صعر  وهو  و�صكت  حما�ص،  حلركة  ال�صيا�صي  املكتب  رئي�ص   اأنه 

حتى  معهم  وانطلق  جانبه  اإىل  وجل�ص  ال�صيارة  باب  بفتح  باغته  مو�صى   د. 
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كلما  يتاأرجح  خارجها  الآخر  ون�صفه  ال�صيارة  داخل  كان  ون�صفه  الزهور،  مرج 

انعطفت ال�صيارة، حتى و�صلنا اإىل املخيم وهو يت�صبث حيناً بباب ال�صيارة املفتوح، 

الذي  الجتاه  يف  معه  ي�صري  ال�صيارة  بباب  وي�صك  قدميه  على  يقف  اآخر   وحيناً 

يتحرك فيه.

وخالل  اليوم  ذلك  يف  راأيته  كما  فرحاً  �صعيداً  من�رشحاً  مرزوق  اأبو  راأيُت  ما 

ق�ص�صه  معي  وملن  يل  لريوي  م�رشاعيه  على  الباب  فتحت  التي  احلادثة،  تلك 

اإىل  املدينة  �صوق  يف  وق�ص�صه  رفح،  يف  يبنا  مبخيم  الأونروا  مدار�ص  يف  الكثرية 

 جانب والده، وغريها من احلكايات القدية اجلميلة له خالل �صني درا�صته الأوىل 

يف رفح.

جتهيز املقاتلني وتاأهيل املقاومني:

كما  اجلزائرية،  بالعا�صمة  ملتقى  يف  يوٍم  ذات  مرزوق  اأبو  مو�صى  د.  �صاركُت 

�صاركته يف الكثري من الرحالت واملوؤمترات، وكان من بني مرافقيه �صاٌب من غزة، 

هذا  مني  فطلب  املالية،  القدرة  تنق�صه  كانت  ولكن  ثانية،  من  الزواج  يف  ويرغب 

ال�صاب اأن اأ�صاعده يف احل�صول على قر�ٍص اأو م�صاعدة لتمكينه من الزواج.

كانت تربطني عالقات جديدة بالعديد من الأخوة اجلزائريني، فحدثت بع�صهم 

فا�صتجاب اأحدهم �صعيداً باأن ي�صهم يف زواج هذا الأخ، ولكني راأيت من باب الأدب 

واللياقة اأن اأخب د. مو�صى بالأمر ومبا عملت من اأجله.

املالية  املنحة  ال�صاب  يوافق على منح  له طلبي، ومل  اأبو مرزوق مل يرق  اأنَّ  اإل 

التي ح�صلنا له عليها، وقال يجب اأن يعود هذا املبلغ اإىل مالية احلركة، وهي التي 

واللوائح.  القوانني  به  ت�صمح  الذي  بالقدر  ثانية  من  الزواج  يف  الراغب  الأخ  متنح 

واأ�صار اإىل اأننا يف حاجٍة اإىل جتهيز املقاتلني يف الداخل، وتزويج العازبني من املقاتلني 

هناك، فهم اأوىل ويف حاجٍة اأكرث. وطلب مني اأن اأعيد املبلغ اإىل اجلهة التي تبعت، 

اأو توافق على اأن يحال املبلغ اإىل ميزانية احلركة املركزية، وهي التي تت�رشف مع 

الأخ مبوجب القوانني والنظم.



327

الوقفة الواجبة والروؤية الواعدة

الأخوة  اأن  اإل  به،  تبعت  التي  اجلهة  اإىل  املبلغ  واأعدت  بتعليماته،  التزمُت 

د. مو�صى  راأي  لهم  املبلغ، ف�رشحت  اأعدت  ال�صبب وملاذا  �صاألوين عن  اجلزائريني 

والأولوية التي يراها يف هذا الباب، حيث يرى اأن الأولوية هي للمقاومة يف الداخل، 

مبرات  اأو  م�صاكل  عندهم  لي�ص  وممن  اأ�صالً،  للمتاأهلني  ثانية  من  للزواج  ولي�ص 

للزواج من ثانية.

اأن  اأحدهم وطلب مني  الأخوة وطلبوا مني النتظار قليالً، ثم جاء  ا�صتوقفني 

اأرتب لهم لقاًء مع اأبو مرزوق، وقال يل اإنهم �صيكونون اأكرث من اأربعة اأ�صخا�ص، 

اأبو عمر عن رغبتهم فرحب بهم وحددت لهم موعداً  اإىل طلبهم، وكلمُت  فاأجبتهم 

للقائه.

الأخوة  �صكر  اقرتبت،  قد  العودة  رحلة  كون  عجٍل  على  مّت  الذي  اللقاء  ويف 

وقام  و�رشاحته،  موقفه  وعلى  و�صفافيته،  حر�صه  على  مرزوق  اأبو  اجلزائريني 

اأحدهم وقدم له كلفة زواج مئة مقاوم فل�صطيني، وكان الأخ ال�صهيد اأحمد اجلعبي 

حينها رئي�صاً للجهاز الع�صكري يف قطاع غزة، فزف اإليه د. مو�صى هذا اخلب ف�صعد 

به، وعلمت فيما بعد اأنه ح�رش بنف�صه حفل زفاف العديد من ال�صبان الذين مّولت 

اجلزائر على يدي د. مو�صى زواجهم.

كرمه و�شخاوؤه وبذله وعطاوؤه:

15 عاماً، وع�صُت واإياه  عرفته عن كثٍب يف دم�صق وبريوت على مدى اأكرث من 

عن قرٍب فيهما خالل عملي معه مديراً ملكتبه، اأو م�صاعداً له يف اللجنة التح�صريية 

ملوؤ�ص�صة القد�ص الدولية، وبعد ذلك خالل لقاءاتي العديدة به، وكنت اأعرف الكثري 

من اجلوانب املتعلقة بنفقاته ال�صخ�صية حيث كان يكلفني اأحياناً ببع�صها، وكذلك 

بع�ص اجلوانب املتعلقة مب�صاعدته وعطاءاته، فراأيت عنده اجلود والعطاء والبذل 

وال�صخاء، فال يرد �صائالً من ماله، ول ينع حمتاجاً من بيته، يف الوقت الذي كان 

يقرّت فيه كثرياً يف مال احلركة، ول يعطي ال�صائل منها اإل بالقدر ال�صئيل، ورمبا ل 

يعطي الكثري من مال احلركة، اإىل الدرجة التي كان يغ�صب منه ب�صبب �صيا�صته هذه 

اإذ كان يعتقد  الكثري، ولكنه ما كان ياأبه اإىل غ�صبهم، ول يلتفت اإىل عدم ر�صاهم، 
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اأنه اأمني على هذا املال وحافٌظ له، و�صي�صاأله اهلل عنه يوم القيامة اأين اأنفقه وكيف 

وزعه، ولهذا كان �صديداً يف مال احلركة، ول يت�صاهل يف �رشفه، ول يرتدد يف منعه 

اإن راأى ذلك، كما مل يكن �صهالً يف املتابعة وال�صوؤال، ويف ال�صتف�صار وال�صتق�صاء 

واملحا�صبة. 

ويف اجلانب الآخر راأيته ينفق بال ح�صابٍ من ماله ال�صخ�صي؛ فخالل رحالتنا 

اخلا�صة  الأغرا�ص  بع�ص  في�صرتي  التعاونية  اإىل  يذهب  كان  حتديداً  لبنان   اإىل 

واحلاجيات  الب�صائع  من  الكثري  اإىل  تفتقر  �صورية  كانت  حيث  وبيته،  باأ�رشته 

املتوفرة يف لبنان وغريه.

حتى  التعاونية  من  يخرج  ول  ملرافقيه،  وي�صرتي  لنف�صه  ي�صرتي  اأراه  كنُت 

ير�صي من معه، وي�صاألهم ماذا تريدون وما الذي ينق�صهم، وكنت اأراه يدفع عنهم 

رواتب  ملرافقيه  اأن  من  بالرغم  ال�صخ�صي،  ح�صابه  من  الفاتورة  وي�صدد  جميعاً، 

وبدلت، ولكنه كان يوؤثر اأن يكرمهم من ماله، واأن ي�صرتي لهم من ح�صابه، حيث 

بيته ما ل ي�صتطيعون هم حمله  اإىل  بينهم مميزاً، واأن يحمل  يبدو  اأن  كان يخجل 

و�رشاءه.

اأما الذين كانوا ي�صاألونه امل�صاعدة من احلركة اأو القرتا�ص منها، فكان ي�صيق 

الأ�صباب ويعرف مدى احلاجة، وعندما  ال�رشوط، وي�صاأل عن  عليهم ويت�صدد يف 

كان ي�صعر بوجاهة الأ�صباب والدوافع كان يحيلهم اإىل اجلهات املالية املخت�صة، اأما 

عندما يكون راأيه عك�ص ذلك، كان غالباً ما يعطي ال�صائلني من ماله، وينحهم من 

عنده قر�صاً وهو يعلم اأنهم لن ي�صددوه، وهو بدوره ل ينتظر �صدادهم له، ولكنه 

كان يكره اأن يخرجوا من عنده غا�صبني اأو غري را�صني، وكان يخ�صى اأن يكون قد 

ظلمهم بقراره اخلا�ص باحلركة، فكان يعو�صهم مبا ي�صتطيع من ماله ال�صخ�صي.

قدرته على جمع الكبار:

جلان  وت�صكيل  الكبار،  جمع  على  قدرته  هو  مرزوق  اأبو  به  متيز  مما  اإنَّ 

التح�صريية ملوؤ�ص�صة  اللجنة  مركزية من �صخ�صياتٍ ذات مراكز علية، فقد تراأ�ص 

ف�صيلة  راأ�صهم  وعلى  والإ�صالمية  العربية  الأمة  اأقطاب  وفيها  الدولية  القد�ص 
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النمر،  رفعت  الكبري  والقت�صادي  ب�صور  معن  والأ�صتاذ  مولوي،  في�صل   ال�صيخ 

ود. حممد عوي�صة، والوزير مي�صيل اإده، ود. حممد �صليم العوا وغريهم كثري من 

كبار ال�صخ�صيات العربية والإ�صالمية.

عّمان  يف  حما�ص  حركة  بقيادة  ع�صفت  التي  الكبى  الأزمة  اإثر  دم�صق،   ويف 

فذة  �صخ�صياتٍ  �صمت  وفل�صطينية  عربية  جلنًة  مو�صى  د.  �صكل   ،2000  �صنة 

منها د. ب�صري نافع، ومنري �صفيق، وحممد عوي�صة، ومروان فاعوري وغريهم، يف 

حماولة منه للخروج من الأزمة التي مرت بها احلركة، وا�صتطاع على مدى اأ�صهٍر 

الذي كان اجلميع يقبل  الوقت  اللجنة واأن يدير �صوؤونها، يف  اأن ينظم عمل  طويلة 

احلياة  دفة  اإدارة  على  والأقدر  الأقوى  اأنه  منهم  اعتقاداً  باإمرته،  وي�صلم  بقيادته 

ال�صيا�صية الفل�صطينية.

لهما،  اإدارته  طريقة  اأرى  وكنت  اللجنتني،  هاتني  اأعمال  مب�صاركته  �رُشفت  قد 

وكيف اأنه كان يجمع الآراء ويفند الأقوال ويرجح بع�صها وي�صعف غريها، وقّل 

اأن ي�صتخدم يف حديثهم معه ورقة، بل ي�صتعر�ص بطريقةٍ منظمةٍ وممنهجةٍ معتمداً 

على ذاكرته. وبالرغم من ذلك فما كانت تفوته ق�صية ول تغيب عنه م�صاألة، واأذكر 

عن  خروجاً  اأو  تاأففاً  اأحدهم  من  راأيت  فما  اللجان،  هذه  حما�رش  اأكتب  كنت  اأنني 

ن�ٍص اأو قراٍر، اأو اعرتا�صاً على �صكٍل اأو اأو�صلوب، بل كانوا جميعاً ي�صعرون اأنهم يف 

ح�رشة رجٍل فٍذ وقيادي بارع.

ذاكرته وحافظته:

يكلفني  كان  فقد  اأخرى،  �صنواٍت  له  وم�صاعداً  ل�صنواتٍ،  ملكتبه  مديراً  كنُت  ملا 

دائماً بالكثري من املهمات، ويلزمني بالعديد من امللفات، بع�صها يلزمها ات�صالت 

واأخرى كتابة، وغريها حما�صبية، وغري ذلك من امللفات املتجددة والكثرية، والتي 

لكرثتها. وقد عرفت  بها  القيام  بالعجز عن  واأ�صعر  اأنوء عن حملها،  كنت ب�صدق 

اأنه يكلف العاملني عنده ح�صب معرفته بقدراتهم، لكنه يكلفهم  طريقته يف العمل، 

اإن  يحا�صبهم  ولكنه  ا�صتكوا،  ولو  حتى  عنهم  يخفف  ول  الأق�صى،  احلد  حتى 

ق�رشوا اأو اأخطاأوا، وقد كانت لديه ملكة املراجعة والنقد وحتديد ال�صلبيات وتعداد 

الإيجابيات.
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كنُت اأحاول يف بع�ص الأحيان جتاهل بع�ص الق�صايا ل�صعوبتها، اأو لأنه يلزمها 

اأن  خا�صة  عمر،  اأبو  ين�صاها  اأن  واأمتنى  ذكرها،  على  اآتي  ل  فكنُت  الوقت،  بع�ص 

العاملني، وهو ل ي�صتخدم  الكثري من  تكليفاته كثرية ومتعددة ومت�صعبة، وعنده 

اهلل  اأحمد  فكنُت  احلافظة،  من  ويراجع  الذاكرة،  من  يكلف  وغالباً  وقلماً،  ورقًة 

�صبحانه وتعاىل اأن اجلل�صة قد انتهت ومل ياأت على بع�ص الق�صايا التي مل اأمتها ومل 

اأمتكن من اإجنازها، وكنت غالباً اأتهياأ للمغادرة خمافة اأن يتذكرها، ولكني وعلى ما 

اأذكر اأنني ما جنحت معه يوماً، اإذ كان ياأتي على القائمة كلها، ول ين�صى منها بنداً 

�صغرياً اأو كبرياً، ول تفوته م�صاألة ول تغيب عنه ق�صية، حينها اأدركت اأن التنا�صي 

معه ل ينفع، والإهمال عنده ل يجدي، فاآليُت على نف�صي اأن اأجنز كل ما يكلفني به، 

واأن اأمتم كل الق�صايا واأل اأترك �صيئاً لل�صدفة.

اأعمال  اأجنز  اأن  بعده  حياتي  يف  التزمت  فقد  علمني،  قد  الأ�صلوب  بهذا  ولعله 

الغد مت�صع. وقد  للغد ولو كان هناك يف  منها  اأياً  اأوؤجل  اليوم نف�صه، واأل  اليوم يف 

كان لطريقته ف�صل كبري علّي يف تربية نف�صي على متام املهام واإتقان الأعمال كلها، 

23
بغ�ص النظر عن وجود الرقيب اأو املحا�صب.

)انتهى كالم اللداوي(

5. �شهادة اإ�شماعيل الربع�شي: 

اأعرف  بقوله:  روايته  فبداأ  احل�صن(  )اأبو  البع�صي  اإ�صماعيل  ال�صيد   اأما 

د. مو�صى اأبو مرزوق منذ اأن كان طالباً يف اجلامعة مب�رش، عملُت معه يف مواطن 

كرية.  وروحاً  عزيزة،  نف�صاً  يتلك  كان  واحداً،  قر�صاً  حياته  يف  ي�صتَِدْن  مل  عدة، 

اأن ترجل  املرات وهو طالب يف جامعة حلوان، ذهب م�صواراً وبعد  اإحدى  اأذكر يف 

الأقدام  على  م�صياً  البيت  اإىل  يرجع  اأن  فا�صطر  مالً  جيبه  يف  يجد  مل  ال�صيارة  من 

م�صافة 20 كم تقريباً. وبعد اأن خرج اأبو مرزوق من �صجن نيويورك �صنة 1997 

�صاأل اإخوانه عن التكاليف التي مّت �رشفها جتاه الق�صية، فكان املبلغ ن�صف مليون 

على  الق�صية  تكاليف  حتمل  اأنه  اأي  دولر،  مليون  لإخوانه  فدفع  تقريباً،  دولر 

ح�صابه ال�صخ�صي وزيادة.

مرا�صلة للكاتب، غزة، مع الدكتور م�صطفى اللداوي، بريوت، ت�رشين الأول/ اأكتوبر 2018.  
23
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اإخوانه  اأ�صغر  ولكونه  و�صمرية،  حلمية  �صقيقاته  مع  ي�صكن  مرزوق  اأبو  كان 

م�رشوفاً  له  ير�صل   
24

املتقاعد اللواء  حممود  اأخوه  فكان  وطالباً،  البنني  من 

 �صهرياً. ا�صتطاع من م�رشوفه اأن يوفر ثمن �صقتني با�صمه؛ الأوىل كانت يف مدينة 

ن�رش 14 رابعة العدوية، والثانية يف م�صاكن عثمان �صارع عبا�ص العقاد، وبعد اأن 

اأنهى اأبو مرزوق درا�صته يف م�رش اأهدى ال�صقتني لأخيه حممود، ليعب عن جميل 

اإحداهما  يف  حممود  املتقاعد  اللواء  يجل�ص  والآن  طالب،  وهو  اإليه  اأ�صداه  معروف 

والأخرى ي�صتفيد مما جتلب له من الإيجار.

بعد  اإل  عنده  من  اأحد  يخرج  ول  الطالب،  جلميع  مفتوحاً  بيته  كان  م�رش  يف 

غداء اأو ع�صاء. كان يحت�صن اجلميع ب�صكل اأخوي، ُيظهر لهم احلب والود، وترى 

اأعياد  من  عيد  كل  يف  وكان  ت�رشفاته.  وجميع  عينيه  بني  من  تتقد  القائد  �صفات 

امل�صلمني ُيكرم من يعمل معه ويقدم عيدية جلميع العاملني دون ا�صتثناء، ويكرم 

اأخواته واإخوانه، واأبناء اأخواته من الذكور والإناث.

ن�صبة  من   %15 اأ�صا�ص  على  اأملنيوم  م�صنع  يف  العني(  )حمر  الإمارات  يف  عمل 

الأرباح، وقد حقق امل�صنع اأرباحاً كبرية يف ال�صنة الأوىل، الأمر الذي دفع �صاحب 

جعله  مما  الربح،  لن�صبة  وفقاً  مو�صى  د.  به  خرج  الذي  املبلغ  ي�صتكرث  اأن  امل�صنع 

غروره،  ُتر�صي  بن�صبة  مرزوق  اأبو  من  بدلً  جديداً  موظفاً  ويجلب  العقد  يف�صخ 

وقدر اهلل �صبحانه وتعاىل اأن يخ�رش �صاحب امل�صنع يف ال�صنة التي ترك اأبو مرزوق 

فيها العمل، مما ا�صطره اأن يت�صل باأبي مرزوق حتى يرجع اإىل العمل بالن�صبة التي 

ير�صى بها وذلك لأن املدير اجلديد هرب هو واملحا�صب الذي جلبه معه وقد اأخذ 

معه �صحنة الأملنيوم املخ�ص�صة ل�صنة، اإل اأنَّ الأخري رف�ص. 

اجتماع  اإىل  ُدعي  حما�ص  حلركة  ال�صيا�صي  املكتب  عن  م�صوؤولً  كان  عندما 

ظلم  هو  الطاولة  على  املطروح  امللف  وكان  ال�صوريني  الإخوان  �صورى  ملجل�ص 

العمل، وكان بع�صهم يتحدث عن �رشورة  الإخوان وما  ال�صوري لكوادر  النظام 

غرّي اللواء حممود �صقيق اأبو مرزوق درا�صته من كلية الطب اإىل الكلية احلربية حتى ي�صاعد اأ�رشته يف   
24

املعي�صة. 
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مرزوق  اأبو  فعار�ص  النار،  بقوة  املختلفة  واأجهزته  النظام  مواجهة  يف  ال�صتمرار 

هذا التوجه بقوة، وقال اإن كل معركة ل تتجه نحو الحتالل ال�صهيوين يف فل�صطني 

هي معركة خا�رشة، واأو�صح لهم اأنَّ النظام ال�صوري يقف مع املقاومة الفل�صطينية 

بالإ�صافة  الحتالل،  مواجهة  يف  اجلانب  هذا  ن�صتثمر  اأن  يجب  لذلك  ويدعمها، 

لي�ص  القوة  وا�صتخدام  فيها  منت�رش  ول  الدماء  فيها  تكرث  الداخلية  املعارك  اأن  اإىل 

يف  النظر  باإعادة  ت�صمح  �صورية  يف  الآن  والأو�صاع  امل�صلمني،  الإخوان  منهج  من 

 عودتكم ملمار�صة دعوتكم يف �صورية ولو فرادا. هذا املوقف ال�رشيح والوا�صح من 

اأبو مرزوق علمت به املخابرات ال�صورية يف حينه، وبعد تطور عالقة حركة حما�ص 

بالنظام ال�صوري، اأخب رئي�ص فرع فل�صطني اأبو مرزوق مبوقفه ال�صابق، و�صكره 

بقوة على موقفه.

قيادات  اأغلب  �صملت  ل�رشبة  حما�ص  حركة  تعر�صت  عندما   ،1989 �صنة  يف 

فل�صطني  داخل  اإىل  و�صافر  بنف�صه،  مرزوق  اأبو  خاطر  العاملة،  وكوادرها  احلركة 

املحتلة، واأعاد ترتيب املجموعات العاملة، و�صد الفراغ الذي ح�صل، وعادت حركة 

حما�ص ت�رشب الحتالل وتقارعه مبا متلك من قوة الإرادة وعنفوان ال�صمود. 

ويف �صنة 1992 اأبعد الحتالل ال�صهيوين 416 قائداً من قيادات حركة حما�ص 

الوعي  وواأد  الفل�صطينية  النتفا�صة  على  الق�صاء  اأجل  من  الإ�صالمي،  واجلهاد 

جميع  ا�صتنفر  اأمريكا،  يف  مو�صى  د.  كان  والقتل،  الإبعاد  خالل  من  الفل�صطيني 

القمر  يف  وحجز  كبرياً،  مالياً  دعماً  واأر�صل  لبنان،  يف  وخ�صو�صاً  احلركة  كوادر 

ال�صناعي وقتاً لتغطية اأحداث املخيم وفعالياته املختلفة. 

انتقل اأبو مرزوق بعد اأحداث �صنة 2011 يف �صورية اإىل م�رش، وبعد اأحداث �صنة 

2013 مل يوافق املجل�ص الع�صكري على تواجد اأحد اأع�صاء املكتب التنفيذي حلركة 

حما�ص يف م�رش �صوى د. اأبو مرزوق. بنى منزلً كبرياً يف منطقة التجمع اخلام�ص 

على ح�صابه ال�صخ�صي، ويف �صباط/ فباير 2014 ا�صتلم الدكتور املنزل، واأ�صبح 

من يومها حتى الآن مكتباً وم�صافة كبرية لوفود احلركة وكوادرها العاملني.
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التي  احلركة  قيادات  بع�ص  ت�رشيحات  ب�صبب  �صورية  من  مرزوق  اأبو  خرج 

النظام  جميء  وبعد  احلركة،  جتاه  �صلبياً  موقفاً  يتخذ  اأن  ال�صوري  النظام  دفعت 

اجلديد يف م�رش �صنة 2013 رف�ص اأبو مرزوق اأن يكرر جتربة اخلروج من �صورية، 

فبقي يف م�رش، وحتمل �صنة من املعاناة. فقد مكث يف بيته من حزيران/ يونيو 2013 

حتى حزيران/ يونيو 2014 وهو داخل بيته ل يخرج اإل ل�صالة اجلمعة، وبعد ذلك 

�صمحوا له بال�صفر، ثم جاء اإىل غزة. 

كرم  اأ�صبوع  كل  لديه  وكان  املطار،  طريق  يف  كبرية  مزرعة  مرزوق  لأبو  كان 

وُيكرمهم  واجلرحى  ال�صهداء  واأهايل  والأ�صدقاء،  الأقارب  في�صت�صيف  حامتي، 

كرماً كبرياً، واأذكر قبل اأن ُنغادر �صورية اأنه تبع مببلغ 110 اآلف دولر اأمريكي 

ل�صالح اأهايل ال�صهداء واجلرحى. 

وكان ُي�صاعد من جيبه اخلا�ص اأهايل قطاع غزة املحا�رشين منذ 12 عاماً، وهنا 

نذكر ق�صة 35 األف دولر تبع بها لفقراء النا�ص، بعد اأن كانت ذاهبة ل�رشاء جزء 

املر�صى املحولني من م�صت�صفيات  اأر�ص خا�صة به. كان ي�صاعد معظم  من قطعة 

قطاع غزة للعالج يف اخلارج، وخ�صو�صاً الذين اأتوا اإىل امل�صت�صفيات ومكثوا وقتاً 

بدرا�صة  قام  م�رش،  يف  تواجده  اأثناء  ويف  الأيام.  لهذه  م�صبق  ترتيب  دون  طويالً 

م�صحية جلميع الأ�رش الفل�صطينية املتواجدة يف م�رش )كثري منهم عملوا جنوداً يف 

اإنبابة،  يف  مهم�صاً  عدداً  فوجد  الفل�صطينية(  التحرير  ملنظمة  التابع  التحرير  جي�ص 

وعني �صم�ص، والأحياء الفقرية يف مدينة ن�رش، فخ�ص�ص �صندوقاً لدعم هذه الأ�رش 

التي كانت تزيد عن 500 عائلة، وبداأ برتتيب امل�صاعدات النقدية والعينية يف الأ�صهر 

واملنا�صبات ال�صعيدة، وخ�صو�صاً يف رم�صان والأعياد، واأيام ذي احلجة.

وفيما اأح�صب اأنَّ عدداً من ال�صجناء الزنوج قد اأعلنوا اإ�صالمهم تاأثراً باأبو مرزوق 

يف �صجنه النفرادي يف اأثناء مرورهم عنده، وحماورتهم له. 

ل يختلف اثنان عا�رشوا اأبو مرزوق يف اأنه يتلك فكراً ا�صرتاتيجياً كبرياً، واأنَّ 

لديه ملكة قوية يف حتليل الأحداث وربطها للو�صول اإىل نتائج منطقية، وهذا ما ذهب 
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التاريخ يف تدوينه عندما ذهب اإىل اإعادة �صياغة ميثاق احلركة يف بداية الت�صعينيات، 

 
25

كما ظهر جلياً يف �صل�صلة حتذيرات اأطلقها جتاه غزة وملفاتها املختلفة.

)انتهى كالم البع�صي(

6. �شهادة ح�شني العطار: 

خالل  من  مرزوق  اأبو  بحق  �صهادته  العطار  ح�صني  واملفكر  الكاتب  وثق  وقد 

اأبو مرزوق  “مو�صى  التوا�صل الجتماعي حتت عنوان  مقالة ن�رشها على مواقع 

الذي عرفته”. بداأ مقالته باحلديث عن طبيعة املرحلة التي اأدركها مع اأبو مرزوق 

وحطمت  للفل�صطينيني،  قا�صمة  �رشبة  �صكلت  والتي   ،1967 بهزية  واملتعلقة 

1948، والتي  املحتلة  الأرا�صي  لديارهم يف  العودة  تراودهم يف  التي كانت  الآمال 

عا�صوا يحلمون بالعودة لها خالل الـ 19 عاماً، لأن اجلهود والتفكري بداأ ين�صب يف 

1967. يف الوقت نف�صه كانت هذه الهزية  كيفية حترير الأر�ص التي احتلت �صنة 

�رشبة قا�صية على روؤو�ص الكثريين من الذين اعتنقوا الفكر النا�رشي و�صيطرت 

من  املقولت  يرددون  دائماً  ت�صمعهم  فكنت  النا�رشية،  التجربة  عقولهم  على 

ميثاق عبد النا�رش، ويتحدثون عن النه�صة النا�رشية والأمل النا�رشي واجلي�ص 

النا�رشي والقوة النا�رشية التي �صتحطم كل قوى القهر وال�صتبداد، ويف مقدمتها 

ال�صهيونية و“اإ�رشائيل”. 

يقول ح�صني العطار:

كان اأبو مرزوق من ال�صباب الذين قراأوا الفكر النا�رشي واقتنعوا به، وروجوه 

يف  النكراء  الهزية  حتى   1966 �صنة  بدايات  من  الأمر  هذا  وا�صتمر  اأقرانهم،  بني 

حزيران 1967، وروؤيته ملئات اجلنود امل�رشيني قتلى يف املدار�ص، وفوق تل زعرب 

برفح. هنا حدثت الهزة التي زلزلت كل �صيء يف نف�صه ويف عقله، فلما هداأت الأحداث، 

بداأ هذا ال�صاب يفكر مع اأ�صحابه ما الذي حدث! وكيف حدث! اأين ذهب كل الذي كنا 

نوؤمن به ونركن اإليه؟ ويف الوقت نف�صه بداأوا يف البحث عن البديل، وا�صتمر البحث 

حتى جاءهم فتحي ال�صقاقي بعنوان البديل، اإنه ال�صيخ اأحمد يا�صني.

مقابلة اأجراها الكاتب مع الأ�صتاذ اإ�صماعيل البع�صي، غزة، ت�رشين الأول/ اأكتوبر 2018.   
25
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م�صجد  يف  برفح  الأخوة  اأحد  بيت  يف  اأو  بغزة  يا�صني  بيت  يف  اللقاءات  وبداأت 

الهدى، واأحياناً يف بيت فتحي ال�صقاقي، وبداأ الأخوة يتعمقون يف الفكر، ويكرثون 

من القراءة، حتى �صافر اأبو مرزوق اإىل م�رش ليكمل الدرا�صة التعليمية هناك.

اأما بقية ال�صباب فقد تفرقوا كٌل يبحث عن مكان لدرا�صته، فكان ن�صيب فتحي 

ال�صقاقي معهد قلنديا يف رام اهلل، وكان ن�صيبي ثانوية الأق�صى ال�رشعية بالقد�ص 

يف  �صكنُت  اأين  خ�صو�صاً  ال�صقاقي،  فتحي  بالأخ  لقائي  جتدد  وهناك  ال�رشيف، 

اأحد اأروقة امل�صجد الأق�صى بجوار باب حطة، وال�صقاقي �صكن يف ال�صكن الداخلي 

ملدر�صة اليتيم العربي.

بالأزهر  والعقيدة  الفل�صفة  لدرا�صة  انتقلت  حتى  �رشيعة  الدار�صة  اأيام  �صارت 

الزقازيق  ملدينة  ال�صقاقي  فتحي  الأخ  وانتقل   ،1976 �صنة  القاهرة  يف  ال�رشيف 

اللقاء  جتدد  حينها  بعامني.  بال�صفر  �صبقني  قد  وكان  جامعتها،  يف  الطب  لدرا�صة 

رابعة  ن�رش،  مبدينة  القاهرة  يف  لل�صكن  انتقل  قد  وكان  مرزوق،  اأبو  وبني  بيني 

العدوية عمارة 14 �صقة 204 الدور الثاين اجلهة الغربية، وكانت العمارة مواجهة 

مبا�رشة مل�صجد رابعة العدوية، وعندما و�صلُت هناك طلب مني ال�صكن معه حتى 

جند من نثق بهم لأ�صكن معهم.

كنُت والأخ مو�صى والأخ اأحمد يو�صف �صالح و�صاب ثالث ل اأتذكر ا�صمه، كان 

يدر�ص يف اأملانيا ولكن احلال هناك مل يعجبه فجاء مل�رش للدرا�صة فيها، وكون الأخ 

العليا  ا�صتكمال درا�صته  اأنهى درا�صته واأ�صبح متفرغاً يبحث عن   مو�صى كان قد 

اأموراً  علينا  �صهل  هذا  كل  هناك،  للعمل  اخلليج  لدول  ال�صفر  اأو  للقطاع  العودة  اأو 

كثرية يف �صوؤون املعا�ص.

فيها معامل كثرية يف  �صنوات، تغريت  �صبع  بعد فراق  بالأخ مو�صى  اللقاء  جاء 

اأن  املالحظ  لكن  واأولوياتنا،  تفكرينا  وطريق  لالأمور  وروؤيتنا  وثقافتنا  مالحمنا 

اللتزام بالدين عبادة و�صلوكاً واأخالقاً كان على متامه، فكلما تقدم فينا العمر كلما 

زاد فينا الن�صج اأكرث. راأيت الأخ مو�صى اأكرث هدوءاً مما تركته من �صبع �صنوات، 

اأكرث تديناً، اأكرث عبادة، اأكرث قراءة للقراآن الكرمي، كل يوم دون ا�صتثناء كنت اأ�صحو 
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على �صوته وهو يتلو القراآن، نذهب لل�صالة يف امل�صجد، اأحياناً اأعود واأحياناً اأبقى 

اأقراأ القراآن اأو يف كتاب من كتب اجلامعة حتى ال�رشوق، فاأعود للبيت اأجد الأخوة 

“فيزبته”  يتجهزون للذهاب جلامعاتهم، اأحياناً كان الأخ اأحمد يحملني معه على 

]فيزبا Vezba نوع من الدراجات النارية[ وكانت من نوع البطة. كانت مهمة اإعداد 
الطعام موكولة لالأخ مو�صى، ونحن علينا غ�صل املواعني والأطباق وتنظيف املكان. 

طبعاً نبهني الأخ مو�صى اأنه ل ي�صمح لدخول اخلادمات للبيت، وبالتايل نحن نعتمد 

على اأنف�صنا يف كل �صيء، طعام وغ�صل مالب�ص وتنظيف البيت وغريها.

اأجمل  من  كانت  الأحباب،  واإخوانه  مو�صى  الأخ  مع  فيها  �صكنت  التي  املدة  يف 

من  اأخرى،  اأماكن  يف  اآخرين  لإخوة  وزيارات  و�صفاء  واأدب  وحمبة  لطف  الأيام، 

وعرفت  للدرا�صة،  بال�صفر  �صبقونا  الذين  الأخوة  من  الكثري  على  تعرفت  خاللهم 

اأماكن �صكناهم، كان الأخ مو�صى كتلة من احلركة ل تتوقف ول تتعب ول متل من 

العمل والزيارات.

ل اأتكلم هنا عن العمل التنظيمي واحلركي، فهذا جماله مكان اآخر، وقد بنّي كتابه 

)د. مو�صى اأبو مرزوق: م�صوار حياة( كل ما يتعلق بالعمل التنظيمي، اأنا هنا اتكلم 

كل  يف  راقياً  كان  وكم  حياته،  يف  والأخالقية  والإن�صانية  الجتماعية  اجلوانب  عن 

�صيء، ي�صتوعب الآخرين بهدوء وذكاء.

اأن ناأكل مفتولً، وموؤكد لي�ص بيننا  اأّنه يف يوم من الأيام خطر على بالنا  اأتذكر 

من يعرف كيفية طهيه واإعداده، فما كان من الأخ اأبو مرزوق اإل اأن قال لنا: “متى 

تريدون اأكل املفتول؟” قلنا يوم اجلمعة، فقال: “لنا اأحلى اأكلة مفتول يوم اجلمعة 

باإذن اهلل”. وكانت اأخته الدكتورة حلمية رحمها اهلل ت�صكن يف بيت الطالبات، فذهب 

اإليها يحمل ما يلزم لوجبة املفتول، وقال لها نريده جاهزاً يوم اجلمعة، وفعالً جاء 

يوم اجلمعة يحمل معه اأجمل وجبة مفتول.

كان الأخ اأبو مرزوق �صاباً منوذجاً لل�صدق والوفاء والإخال�ص والعطاء، وكل 

ونفو�صنا  عقولنا  كانت  لكن  لنا،  وا�صحاً  يكن  مل  ب�صيء  يب�رش  كان  وغريه  ذلك 

 مهياأة له، مل يكن من النوعية النفعالية ول الغ�صبية، ول النقالبية يف �صلوكه اأو 

م�صاعره، بل كان متزناً وقوراً. اأعلم اأنَّ خمزون الرتبية ال�صحيحة يف ال�صغر هي 
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التي حفظت ال�صاب يف الكب، وهي التي اأوجدت عنده قاعدة ثابتة من قوة ال�صخ�صية 

وقدرتها على مواجهة ال�صعوبات.

اأقل  اأو  ال�صهرين  قرابة  ا�صتمرت  والتي  مرزوق  اأبو  عند  اإقامتي  مدة  انتهت 

العطار واأخ من غزة زميلي يف  انتقلت لل�صكن مع ابن عمي م�صباح  بقليل، بعدها 

كلية اأ�صول الدين الأخ من�صور اأبو العوف. ا�صتمر التوا�صل والتزاور بيني وبني 

الأخ مو�صى حتى جاء موعد �صفره من م�رش للعمل. عدُت لغزة عملت فيها بع�ص 

الإدارية  العتقالت  الإ�رشائيلية، وكرثت  املخابرات  ا�صتدت م�صايقات  ملا  الوقت، 

26
يل، ا�صطررت لل�صفر للعمل يف ليبيا.

)انتهى مقال العطار(

 
7. �شهادة ن�شال خ�رشة:27

يقول الأ�صتاذ ن�صال خ�رشة، اأحد كوادر حركة فتح: يف اأثناء زيارتي ل�صديقي 

نائب  مرزوق  اأبو  مو�صى  د.  وم�صت�صار  حما�ص،  حركة  كوادر  اأحد  عامر  اأ�صامة 

التقيُت  م�صبق  ترتيب  ودون  القاهرة،  يف  حما�ص  حلركة  ال�صيا�صي  املكتب  رئي�ص 

دخل  به.  جمعني  الذي  الأول  اللقاء  هذا  وكان  مرزوق،  اأبو  مو�صى   بالدكتور 

اأبو مرزوق املكتب، فوقفُت احرتاماً وت�صليماً، قال له �صديقي اأ�صامة: بحب اأعرفك 

يا دكتور على �صديق العمر ن�صال خ�رشة، ابت�صم د. مو�صى، وقال: اأهالً و�صهالً، 

اإخوة  الدكتور:  يا دكتور من جماعة فتح، فقال  اأ�صامة: هذا �صديقي ن�صال  فقال 

اأعزاء، فقاطعه اأ�صامة وقال: ن�صال ل يحب حما�ص، حينها اندفعُت وقلت: ل، بل ل 

اأحرتم حما�ص. توقعُت اأن تكون ردة فعل الدكتور عنيفة فكان العك�ص، حيُث بقي 

مبت�صماً، اأدركُت يف تلك اللحظة اأين ت�رشعت واأخطاأت، فقلُت مرتاجعاً: لقد عانيُت 

اأْن  يا دكتور، وهذا ما دفعني لقول ذلك، واأرجو  اأذى حما�ص وتعذيبها  كثرياً من 

يجب  الذي  الحرتام  بقدر  مهماً  لي�ص  احلب  لكن  اأخي،  يا  لعليك  فقال:  تعذرين، 

اأ�صاألك �صوؤالً، قلُت له: تف�صل يا دكتور، قال يل:  اأن يرت�صخ بيننا، ثم قال: دعني 

مقابلة اأجراها الكاتب، الدوحة، مع املفكر ح�صني العطار، غزة، حزيران/ يونيو 2018.  
26

مرا�صلة للكاتب الدوحة، مع الأ�صتاذ ن�صال خ�رشة، غزة، اأحد كوادر حركة فتح، من خالل الدكتور   
27

اأحمد يو�صف، 2019/5/15. 
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األ يوجد �صيء ح�صن تذكره حلركة حما�ص منذ ن�صاأتها اإىل يومنا هذا، على قاعدة 

قول اهلل: )ىئ ىئ ی ی( ]�صورة البقرة، الآية: 237[، فكرُت يف �صوؤاله، 

وقلت له: مْن اأنا حتى اأجتاوز عن حركة قدمت اآلف ال�صهداء! فقال: اإذا اأردت اأن 

النية م�صبقاً  با�صتح�صار  واإذا قمت  الف�صل،  اأّي �صيء من هذا  لنا  تذكر  حترتمنا، 

اإىل نهرها لن حترتمنا،  على عدم احرتامنا واهلل لو حررنا لك فل�صطني من بحرها 

اأم�صك يدي، وقال: لك عندي ن�صيحة، قلت له: تف�صل يا دكتور، قال يل:  وبعدها 

اأو حاقداً،  اإما وطنياً  اأن تكون  اإن�صان، وعليك  احلقد والوطنية ل يجتمعان يف قلب 

حديثه  واختتم  بال�صيئني.  تقتدي  واأل  احل�صنة،  القدوة  تكون  اأن  على  واحر�ص 

قائالً: اأتعلم يا اأخ ن�صال اأين امل�صكلة؟ قلت له: اأين يا دكتور! قال: امل�صكلة يف اأنكم 

�صورمتونا باأننا مالئكة ونحن �صدقنا ذلك، وانتهى اللقاء. يف احلقيقة كان موقفي 

مع د. مو�صى اأبو مرزوق مبثابة اأول در�ص تلقيته يف الأدب ال�صيا�صي، وكان در�صاً 

مهماً يف املراجعات التي طراأت على وعيي الوطني بعد ذلك.

)انتهى كالم خ�رشة(

�صابعًا: الوقفة الأخرية:

“الكرمي يح�ش نف�صه غنيا دائمًا”
                     )بوبليليو�ص �صريو�ص(

مل تكن جتربة اأبو مرزوق تتمحور حول ال�صيء املجرد اأو الوهم املوؤكد، واإمنا 

تفا�صيلها  يف  وتنوعت  فهماً،  اأعماقها  يف  وغا�صت  عبقاً،  الفكرة  جذور  يف  نق�صت 

عمالً، فقد حاول اأبو مرزوق من خالل حركة حما�ص واأجهزتها املتنوعة اأن يبني 

وعياً اإ�صالمياً، وفهماً �صيا�صياً، وعمالً جهادياً، يف نفو�ص الأمة العربية والإ�صالمية؛ 

ملقاومة الحتالل ال�صهيوين، الذي يعمل ليل نهار على قتل الإن�صان الفل�صطيني، 

وتزوير الأر�ص وهويتها العربية. لقد قاد اأبو مرزوق اأول مكتب �صيا�صي حلركة 

ال�صيا�صي بعد خروجه من �صجن  املكتب  لرئي�ص  نائباً  1992، وعمل  حما�ص �صنة 

هذا  حتى  للحركة  ال�صيا�صي  القرار  �صنع  قيادة  يف  وبقي   ،1997 �صنة  نيويورك 
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التاريخ، وهذا يجعله الأكرث دراية يف اآليات اتخاذ القرار داخل حركة حما�ص، والأكرث 

وال�صخ�صيات  م�صعل،  خالد  الأ�صتاذ  ال�صابق  ال�صيا�صي  املكتب  برئي�ص  احتكاكاً 

الفل�صطينية وواجباتها بعد  الق�صية  الدولية والعتبارية، والأكرث وعياً مبتطلبات 

�صبعني �صنة من ال�رشاع امل�صتمر �صّد الحتالل ال�صهيوين. 

ويف ظّل هذه امل�صامني الثالثة يبداأ اأبو مرزوق بتو�صيح اآليات اتخاذ القرار يف 

حركة حما�ص بقوله:

ح�صب  خمتلفة  واأدوات  اآليات  وهناك  موؤ�ص�صي،  اأ�صا�ص  على  مبنية  حما�ص 

اآلياته  له  ال�صيا�صي  فالقرار  احلركة،  تخ�ص  م�صاألة  كل  يف  والدور  الخت�صا�ص 

رئي�صي  جزئي،  اأم  كلي  �صواء  ال�صيا�صي  امل�صار  يف  وموقعه  القرار  اأهمية   ح�صب 

اأم هام�صي، وهناك موؤ�ص�صات للدرا�صة واأخرى ل�صتطالع الراأي، وهناك القواعد 

درا�صة  من  لها  بّد  ل  القرارات  فبع�ص  املطروحة؛  امل�صاألة  يف  وراأيها  التنظيمية 

وور�ص عمل وا�صتق�صاء اآراء، ثم ترفع اإىل املكتب املخت�ص الذي يعتمدها ويرفعها 

ا�صت�صارة  ي�صتوجب  ما  القرارات  من  وهناك  ب�صاأنها،  لقرار  لتخاذ  القيادة  اإىل 

الت�رشيعية،  النتخابات  دخول  م�صاألة  املثال  �صبيل  وعلى  التنظيمية،  القواعد 

حيث مّت عمل درا�صات حول املو�صوع مبختلف جوانبه، ثم ُعممت الدرا�صة، ومت 

ا�صت�صارة قواعد احلركة يف الداخل واخلارج، ثم رفع القرتاح من خمتلف املناطق 

ملكتب ال�صوؤون ال�صيا�صية، والذي بدوره اأقره ورفعه للقيادة التي اتخذت القرار 

28
يف امل�صاركة، واأقرت ال�صيا�صات امل�صاحبة.

حما�ص  حلركة  ال�صابق  ال�صيا�صي  املكتب  برئي�ص  مرزوق  اأبو  عالقة  عن  اأما 

الأ�صتاذ خالد م�صعل، فقد و�صفها مبا يلي:

امتدت عالقاتي يف احلركة الإ�صالمية باجليل الأول والثاين؛ فاجليل الأول ُنكن 

قدمها،  التي  ت�صحياته  وُنقدر  وال�رشاع،  باملعاناة  احلافل  لتاريخه  الحرتام  له 

ون�صتفيد من التجارب التي خا�صها عب �صنوات طويلة، فقد تعلمُت الكثري من هذا 

اجليل علماً و�صلوكاً واأخالقاً، وكان لبعدهم عن ال�صيا�صة فوائد كبرية على وحدة 

فرتة  يف  الذات  على  واحلفاظ  الأخوي،  والرتابط  التنظيمي،  واللتزام  ال�صف، 
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ال�صت�صعاف. اأما اجليل الثاين فهو جيل م�صتكمل ما بداأه ال�صابقون، واأ�ص�ص من 

الأعمال ما مل تكن ت�صمح الظروف ال�صابقة مبمار�صتها اأو ت�صمح لهم اإمكانياتهم 

باأن ينه�صوا بها، وعالقاتي بهوؤلء عالقات اأخوية بكل معنى الكلمة، فكنُت دائماً 

ح�صن الظن بهم، واأميل اإىل ك�صب القلوب على ك�صب املواقف اأو املواقع، و�رشيع 
ُ
اأ

بالطريقة  اأعاملهم  اأن  واأحب  اإخواين،  من  اأّي  على  الزعل  اأو  الغ�صب  من  الفيء 

التي اأحب اأن يعاملوين بها، واأقلل من املحا�صبة واملراجعة واملعاتبة، وعند خطئي 

اأعتذر ول اأدافع عن باطل اأبداً.

اأكن اأعرفه قبل اللقاء  اأوائل الثمانينيات ومل  اأبو الوليد فقد تقابلنا يف  اأما اأخي 

الأول؛ وهو �صاحب خلق ودين، عفيف الل�صان، طاهر القلب، جيا�ص يف م�صاعره 

الأعداء،  وحتييد  الأ�صدقاء  ك�صب  يف  وماهراً  اأعماله،  يف  جمتهداً  لإخوانه،  حباً 

وجهده كبري وطاقته على العمل ممتازة، مل يفرقنا منذ تعارفنا �صيء واإن اختلفنا 

فزمن الختالف ق�صري، كان موقفه ال�صيا�صي يف غالب الأحيان الأقرب ملوقفي، 

اأحفظ له قوته يف حفظ م�صالح احلركة،  واأكرث من  العمل ما زال قائماً  وم�صوار 

يف  معطاًء  زال  وما  فيها،  العمل  ملوؤ�ص�صات  واحرتامه  قراراتها  تطبيق  يف  وقوته 

29
جهده، نفع اهلل به واأمده بال�صحة والعافية.

اأبو مرزوق عالقاته مع ال�صيا�صيني الآخرين من الأحزاب واملنظمات  وي�صف 

والدول، باأنَّها تعتمد على النفتاح وال�رشاحة، واحلر�ص على امل�صالح امل�صرتكة، 

وال�صدق يف التعامل، والبتعاد عن اأّي اأو�صلوب فيه اإحراج اأو خداع اأو غ�ص مهما 

كان الهدف. وقد قدم اأبو مرزوق و�صفاً لأبرز ال�صخ�صيات الوازنة التي التقى بها، 

كما يلي: 

الرئي�س اليمني علي عبد اهلل �شالح: “ذكي جداً دون َتكلُف، ورمبا يكون من 

اأذكى روؤ�صاء العرب بالُرغم من اإمكانياته املتوا�صعة يف القراءة والكتابة، فقد �صاألته 

يوماً عن رجل اأراه يف كل زيارة للق�رش يجل�ص يف زاوية حمددة؟ فاأجاب دون حرج: 

اإنَّه املوظف الذي يقراأ له اجلرايد”. 

مقابلة اأجراها الكاتب مع مو�صى اأبو مرزوق، 2018/11/23.  
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“الرجل العربي ال�صهم ال�صجاع، ومن �صدة  الرئي�س العراقي �شدام ح�شني: 

امل�صالح  من  الكثري  على  العاطفة  ُيغلّب  كان  الأ�صيلة،  العربية  �صفاته  يف  تطرفه 

فل�صطني،  يف  للمجاهدين  م�صاعدة  دولر  مليوين  منه  طلبنا  اأننا  اأذكر  ال�صيا�صية، 

فقال: اإنَّ املجاهدين ل ُيناق�صون، وا�صتدعى مدير البنك املركزي، واأمره اأن ي�رشف 

لنا ما طلبنا”. 

الرئي�س ال�شوري حافظ االأ�شد: “كان قارئاً جيداً للتاريخ، وحافظاً لتفا�صيله 

جيداً  حماوراً  كان  احلقيقة  يف  املنا�صبة،  مواقفه  ا�صتح�صار  على  وقادراً  املهمة، 

على  تتغري  ل  وجهه  مالمح  لأن  به  يفكر  ما  معرفة  ال�صعب  ومن  وا�صرتاتيجياً، 

الإطالق”.

اإىل  ينظُر  ل  كان  فقد  كثرياً،  بنف�صه  يعتد  “كان  القذايف:  معمر  الليبي  الرئي�س 

ُمتحدثه اإطالقاً، بل ينظر اإىل الأعلى دائماً”.

الرئي�س امل�رشي االأ�شبق حممد اأنور ال�شادات: “كان الأجراأ يف اتخاذ القرارات 

وزار  الرو�ص،  اخلباء  طرد  فقد  خالفته،  اأو  وافقته  �صواء  ال�صعبة  ال�صيا�صية 

اتفاقية كامب ديفيد، وخا�ص  القوى، ووقع  الإ�رشائيلي، وحطم مراكز  الكني�صت 

معارك 1973، كل هذه القرارات مل تكن �صهلة على اأي زعيم”.

الأ�صدقاء،  ك�صب  يف  بارعاً  كان  ولكنه  بامتياز،  �صيا�صياً  “كان  ح�شني:  امللك 

وحتييد الأعداء، وتوظيف اخل�صوم”. 

اللواء امل�رشي عمر �شليمان: “كان حري�صاً على املقاومة وديومتها، لذلك مل 

ّيُحْل بيننا وبني ال�صالح، كان يغ�ص الطرف عن الكثري من عمليات تهريب ال�صالح، 

تكون  قد  لأنها  األبتة،  ُيواجهها  واأل  حما�ص،  على  باملحافظة  عرفات  ين�صح  وكان 

ذخراً ا�صرتاتيجياً له يف حال ف�صلت املفاو�صات واأ�صاليبها املتبعة، وكان ل يرغب يف 

ان�صمام حما�ص ملنظمة التحرير اأو لل�صلطة الوطنية، لذلك انزعج كثرياً عندما فازت 

“اأنا الآن كبالع ال�صكني ل  2006، وكان ُيعب عن ذلك بقوله:  حما�ص يف انتخابات 

اأنه مل ينجح بتطويع حما�ص كخيار  اأخرجها”. �صحيح  اأبلعها، ول عارف  عارف 
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عن  �صكتوا  الذين  اأحد  كان  لكنه  ال�صيا�صية،  الت�صوية  يف  روؤيته  يخدم  ا�صرتاتيجي 

30
تطوير قدراتها الع�صكرية”.

القلب، خطيب  اإىل  “�صخ�صية قريبة  العام حلزب اهلل ح�شن ن�رش اهلل:  االأمني 

ممتاز، و�صيا�صي بارع، مل اأ�صاهده يوماً يف خط مواجهة مع الفل�صطينيني”.

الرئي�س ال�شوري ب�شار االأ�شد: “مل يكن عليه خالف يف بداية الأحداث، اأحدث 

تغيرياً يف �صورية اأر�صى به ال�صعب، لكنه مل ي�صتطع اإنفاذ احلل ال�صيا�صي لالأزمة”.

يف  الأكرث  “املظلوم  بديع:  حممد  امل�شلمني  االإخوان  جلماعة  العام  املر�شد 

 
31

ال�صحافة امل�رشية”.

كما التقى اأبو مرزوق بروؤ�صاء جنوب اإفريقيا املتعاقبني، وروؤ�صاء �صابقني مثل 

Jimmy Carter، وتوين بلري، واأع�صاء من الكوجنر�ص الأمريكي؛  جيمي كارتر 

كانت بع�ص اللقاءات بهدف فهم حما�ص، واأخرى اإىل بلورة م�رشوع �صيا�صي ُيحقق 

التعارف وتدعيم ال�صداقات، واأخرى لر�صم  اأجل  ال�صالم يف املنطقة، ولقاءات من 

العالقات ال�صيا�صية يف امللف الفل�صطيني. وهذا ما قامت به رو�صيا عندما ا�صت�صافة 

حركتي حما�ص وفتح مراتٍ عدة، لإجناز امل�صاحلة الوطنية؛ بالتاأكيد هذه اللقاءات 

ل تاأتي اإل ح�صب الظروف ال�صيا�صية التي تن�صجم مع م�صالح الدول املختلفة. 

ال�صهيوين  الحتالل  من  للتخل�ص  واأف�صلها  الطرق  اأق�رش  مو�صوع  ويف 

وعذاباته، يقول اأبو مرزوق: 

باملعادلة  يتعلق  ما  اأولها  عدة؛  لأ�صباب  لنا  بالن�صبة  قا�صية  ال�رشاع  معادلة 

ال�صفرية بيننا وبينهم يف بقعة �صغرية، هناك �رشاع حول امل�صجد الأق�صى، وهو 

اأباً عن جد ول  لنا ورثناها  اأهي  الأر�ص  الهيكل عندهم، وحول  اأم  الأق�صى عندنا 

الرب هو لهم  الرب لهم وكاأن  اأنها وعد  اأم  اإل هي،  نر�صى بغريها ول بديل عنها 

ال�صعبي من  دون غريهم، واأنه مالك عقارات يهب هذا وينع هذا، وحتى الرتاث 
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املاأكل وامللب�ص اأ�صبح حمالً للتزييف والتبديل وادعائهم باأنَّ هذا تراثهم، فهم لي�صوا 

من  هذا  كبرية.  م�صاريعه  كانت  واإن  البقاء،  يف  م�صاحله  غلبت  تقليدياً  ا�صتعماراً 

جانب، ومن جانب اآخر موازين القوى فهي ل�صالح عدونا على كافة ال�صعد، �صواء 

ثالثاً  ال�صيا�صية والديبلوما�صية.  العالقات  اأم  املال  اأم  ال�صالح  كان ذلك يف م�صاحة 

�رشاعنا بال �صّك ياأخذ طبيعة متعددة؛ فاإن قلت اأنه �رشاٌع ح�صارٌي فاأنت م�صيب، 

وامل�صيحية  الإ�صالم  بني  قلت  واإن  م�صيب،  فاأنت  والغرب  ال�رشق  بني  قلت  واإن 

الفل�صطينيني والعرب  الغربية واليهودية ال�صهيونية فاأنت م�صيب، واإن قلت بني 

من جانب واليهود من جانب اآخر فاأنت م�صيب، ولالأ�صف قاعدتك وحا�صنتك يف 

ال�رشاع منق�صمة الآن ولها نظرتها ووجهات نظر خمتلفة يف اإدارة ال�رشاع، اإن كان 

وم�صتقبل  وجود  حول  متما�صكة  الأخرى  واجلهة  نظرنا،  وجهة  يف  �رشاع  هناك 

“اإ�رشائيل”. اإنهم يخو�صون حرباً عاملية من اأجل وجود الكيان وم�صتقبله، ولِفهم 
هذه املعادلة يجب اأن تخو�ص ال�رشاع واأنت تعرف عدوك. 

وعليه، فاإنني اأ�صتطيع تلخي�ص اأق�رش الطرق واأف�صلها للتخل�ص من الحتالل 

مبا يلي:

الفل�صطيني واحلفاظ على برنامج �صيا�صي حترري واحد يف  ال�صعب  اأوًل: وحدة 

خمتلف اأماكن تواجده.

يف  لي�ص  مرحلة  اأّي  يف  فال�صتقرار  الفل�صطيني،  ال�صعب  مقاومة  ت�صتمر  اأن  ثانياً: 

�صالح �صعبنا، واإبقاء املواجهة وعدم ال�صتقرار يعمل ب�صورة مبا�رشة على 

اإ�صعاف الكيان واإرهاقه.

ثالثاً: اإجماع احلا�صنة للم�رشوع وا�صطفافها مع الق�صية الفل�صطينية.

رابعاً: اإ�صعاف حبل النا�ص وتاأييدهم للكيان ال�صهيوين من احلكومات وال�صعوب 

العربية خا�صة، لأنَّ حبل اهلل قد انقطع وحبل النا�ص هو الذي �صمن قوتهم 

وم�صتقبلهم حتى الآن.

32
وعند اكتمال ما نحن عليه لن يبقى للكيان قائمة باإذن اهلل.
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م�شتقبل الق�شية الفل�شطينية:  

نحن موقنون بوعد الآخرة واأنَّ اهلل نا�رش عباده املوؤمنني، وعلينا الجتهاد فيما 

مّت ذكره يف ال�صوؤال ال�صابق، و�صيكون امل�صتقبل لنا اإن �صاء اهلل. ولكن من الناحية 

عليه،  هي  ما  على  الأو�صاع  بقيت  اإذا  عظيم  خطر  على  فنحن  والواقعية،  احلالية 

ال�صلطة  وتخ�صى  حما�ص،  �صوى  لها  عدواً  ترى  ول  ينهار  ال�صلطة  برنامج  حيث 

م�صدوداً،  طريقاً  يواجه  الذي  برناجمها  يف  ف�صلها  ب�صبب  امل�صهد  عن  تغيب  اأن 

الوطني  املوقف  فهو  موقفاً  اتخذت  واإذا  مبواقفها،  مربوطة  الوطنية  اأنَّ  وترى 

الذي ينتهك  وغريها يف خانة اخليانة والعمالة والتخريب، وتتعاون مع الحتالل 

مع  وال�رشاكة  التعاون  وترف�ص  ال�صعب،  ويهجر  الأر�ص  وي�رشق  املقد�صات 

 احلكومات الوطنية احلقيقية، ول ترى يف الف�صائل اإل ما هو تابع بال تفكري اأو بعيد 

بال تاأثري. فلذلك امل�صتقبل مرهون باإ�صالح الو�صع الفل�صطيني الداخلي من وحدة 

املوقف الفل�صطينية، ونبذ اخلالف وال�صقاق، وم�صاركة الكل الفل�صطيني يف معركة 

امل�صتقبل وال�رشاع احلايل، والتوافق على برنامج وطني واحد على راأ�صه املقاومة، 

ومقد�صاته  عودته  يف  �صعبنا  حّق  على  واحلفاظ  ال�صهيوين  امل�رشوع  ومواجهة 

33
وحقوقه.
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د. اأبو مرزوق مع د. اإ�صحق الفرحان، اأمني عام جبهة العمل الإ�صالمي، 1997.
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د. مو�سى اأبو مرزوق: يف العمق

 د. اأبو مرزوق يف حفل ا�صتقبال اأحمد جبيل الأمني العام للجبهة ال�صعبية لتحرير 

فل�صطني لل�صيخ اأحمد يا�صني يف اأحد مقراتها يف دم�صق، 1998.

 لقاء يجمع ال�صيخ اأحمد يا�صني، واأ. خالد م�صعل، ود. مو�صى اأبو مرزوق 

يف دم�صق، 1998.
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ا�صتقبال ال�صيخ اأحمد يا�صني لأحد علماء دم�صق، يف اأثناء زيارته لدم�صق، 1998.

 د. اأبو مرزوق يف زيارة لل�صودان، 1998. ويبدو يف ال�صورة ال�صيخ اأحمد يا�صني 

ود. مو�صى اأبو مرزوق وعمر اأبو عبيد؛ ممثل احلركة يف ال�صودان.
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د. مو�سى اأبو مرزوق: يف العمق

 لقاء ال�صيخ اأحمد يا�صني مع د. جورج جبور، م�صت�صار الرئي�ص حافظ الأ�صد، 

يف دم�صق، 1998. ويبدو يف ال�صورة ال�صيخ اأحمد يا�صني، ود. مو�صى اأبو مرزوق، 

والأ�صتاذ خالد م�صعل.

د. اأبو مرزوق يف موؤمتر اإطالق موؤ�ص�صة القد�ص الدولية، بريوت، 2001.
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د. اأبو مرزوق يف موؤمتر �صحفي م�صرتك مع الأمني العام حلركة اجلهاد الإ�صالمي 

رم�صان �صلح، 2001/9/29.

د. اأبو مرزوق مع اأع�صاء يف املكتب ال�صيا�صي حلركة حما�ص، 2002. 
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د. مو�سى اأبو مرزوق: يف العمق

 د. اأبو مرزوق مع د. رم�صان �صلّح، واأمني عام حزب اهلل اللبناين 

ال�صيد ح�صن ن�رش اهلل، ت�رشين الثاين/ نوفمب 2002.

د. اأبو مرزوق يف لقاء املكتب ال�صيا�صي حلركة حما�ص بعد فوز حما�ص يف النتخابات، 

.2006
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 لقاء رئي�ص هيئة الإفتاء يف امل�صجد الكبري يف مو�صكو يف اأثناء زيارة وفد 

حركة حما�ص، 2006/3/4.

 لقاء رئي�ص جمل�ص �صورى املفتني يف رو�صيا يف اأثناء زيارة وفد حركة حما�ص 

ملو�صكو، 2006/3/5.
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د. مو�سى اأبو مرزوق: يف العمق

د. اأبو مرزوق خالل لقاء يف املركز الإ�صالمي يف اجلامع الكبري يف مو�صكو مع هيئة 

الإفتاء مل�صلمي مو�صكو، اآذار/ مار�ص 2006.

 اجتماع وفد حركة حما�ص مع اجلانب الرو�صي بعد الفوز بالنتخابات 

 يف اآذار/ مار�ص 2006. وكان يثل اجلانب الرو�صي األك�صندر �صلطانوف نائب 

وزير اخلارجية خالل الفرتة  2001–2011، وممثل الرئي�ص الرو�صي 

ل�صوؤون ال�رشق الأو�صط خالل الفرتة 2006–2011.
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 د. اأبو مرزوق مع الأمني العام للجبهة ال�صعبية - القيادة العامة اأحمد جبيل 

)اأبو جهاد( يف دم�صق، 2006/4/28.

 د. اأبو مرزوق مع د. حممود الزهار يف اأثناء زيارته كوزير خارجية فل�صطني 

)ال�صلطة الفل�صطينية( اإىل �صورية، ت�رشين الثاين/ نوفمب 2006.
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د. مو�سى اأبو مرزوق: يف العمق

د. اأبو مرزوق مع وزير الداخلية الفل�صطيني د. �صعيد �صيام يف احلكومة الأوىل، 

.2007/1/1

ا�صتقبال �صعود الفي�صل، وزير اخلارجية ال�صعودية، لوفد حركة حما�ص ملباحثات مكة، 

.2007/2/6
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 ا�صتقبال امللك ال�صعودي عبد اهلل بن عبد العزيز اآل �صعود لوفد حركة حما�ص 

اإىل مباحثات مكة، 2007/2/7.

د. اأبو مرزوق مع الرئي�ص الفل�صطيني حممود عبا�ص )اأبو مازن( قبيل بدء لقاءات 

امل�صاحلة الفل�صطينية يف مكة املكرمة، �صباط/ فباير 2007.
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د. مو�سى اأبو مرزوق: يف العمق

 امللك عبد اهلل بن عبد العزيز اآل �صعود، و�صلطان بن عبد العزيز اآل �صعود، 

ونايف بن عبد العزيز اآل �صعود، وحممود عبا�ص، و الأ�صتاذ خالد م�صعل،

واإ�صماعيل هنية )اأبو العبد(، ود. مو�صى اأبو مرزوق، 2007/2/8.

د. اأبو مرزوق يف رحاب الرو�صة ال�رشيفة، 2007/2/11.

ويف ال�صورة وفد حركة حما�ص املفاو�ص الأ�صتاذ خالد م�صعل، والأ�صتاذ اإ�صماعيل 

هنية، وحممد �صمعة، وخليل احلية، مع اإمام الرو�صة النبوية يف امل�صجد النبوي 

ال�رشيف.
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 اإلقاء التحية على اآلف امل�صلمني الطائفني حول الكعبة يف امل�صجد احلرام، 

�صباط/ فباير 2007.

 اجلانب املواجه لل�صورة اأعاله، حيث ُيلقي امل�صلمون يف امل�صجد احلرام 

التحية لقيادة احلركة، �صباط/ فباير 2007.
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د. مو�سى اأبو مرزوق: يف العمق

 د. اأبو مرزوق مع ال�صيخ في�صل املولوي، الأمني العام للجماعة الإ�صالمية 

يف لبنان، 2007/3/28.

د. اأبو مرزوق مع د. الفاحت علي ح�صني؛ اأحد �صخ�صيات ال�صودان املجاهدة، 

.2007/8/17
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 زيارة وفد حركة حما�ص لل�صودان، ويظهر يف ال�صورة الرئي�ص ال�صوداين 

 عمر الب�صري، والأ�صتاذ خالد م�صعل، و�صامي خاطر، وحممد ن�رش، 

ود. مو�صى اأبو مرزوق، 2007/11/19.

 زيارة الرئي�ص حممود عبا�ص لدم�صق ويرافقه د. �صائب عريقات، ولقائه 

بوفد حركة حما�ص الأ�صتاذ خالد م�صعل، و د. مو�صى اأبو مرزوق، 

و�صامي خاطر، 2008/2/9.
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د. مو�سى اأبو مرزوق: يف العمق

زيارة عبا�ص زكي، ع�صو اللجنة املركزية حلركة فتح، ملقر اإقامة د. اأبو مرزوق 

يف اليمن، على هام�ص دعوة الرئي�ص علي عبد اهلل �صالح لعقد لقاءات للم�صاحلة 

الفل�صطينية، اآذار/ مار�ص 2008.

 لقاء عبا�ص زكي مع وفد حركة حما�ص يف اليمن، بدعوة من الرئي�ص 

علي عبد اهلل �صالح، اآذار/ مار�ص 2008.
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 م�صوؤول الأمن القومي يف اإيران �صعيد جليلي خالل ا�صتقباله لوفد 

حركة حما�ص، 2009/2/1.

الرئي�ص الإيراين حممود اأحمدي جناد خالل ا�صتقباله لوفد حركة حما�ص.

ويظهر يف ال�صورة الأ�صتاذ خالد م�صعل ود. مو�صى اأبو مرزوق، 2009/2/1.
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د. مو�سى اأبو مرزوق: يف العمق

الرئي�ص الإيراين حممود اأحمدي جناد خالل ا�صتقباله وفد حركة حما�ص، 2009/2/1. 

ويظهر يف ال�صورة خالد م�صعل،  وجمال اأبو ها�صم، و�صامي خاطر، 

 وعزت الر�صق، ود. مو�صى اأبو مرزوق، ود. �صالح البدويل، 

ود. عبد املعطي زقوت. 

 د. اأبو مرزوق مع الرئي�ص الإيراين حممود اأحمدي جناد خالل زيارة لإيران 

مبنا�صبة ذكرى عودة الإمام اخلميني اإىل اإيران، 2009/2/1.
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 ا�صتقبال وفد حركة حما�ص امل�صارك يف ذكرى عودة الإمام اخلميني اإىل اإيران، 

ويظهر يف ال�صورة قا�صم �صليماين، 2009/2/2.

 ا�صتقبال الرئي�ص الإيراين الأ�صبق علي اأكب ها�صمي رف�صنجاين 

لد. مو�صى اأبو مرزوق، ويظهر يف ال�صورة الأ�صتاذ خالد م�صعل، 2009/2/2.
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د. مو�سى اأبو مرزوق: يف العمق

 �صورة مع اأحد كبار امل�صوؤولني يف ال�صلطة الق�صائية الإيرانية 

ال�صيد حم�صني اإيجي، 2009/2/4.

�صورة د. اأبو مرزوق مع د. رم�صان �صلح، يف اأحد اللقاءات، 2009/2/9.
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لقاء قيادة حركة حما�ص مع ممثلي اأحزاب وقوى جمتمع مدين يف قطاع غزة، 

.2009/3/9

 �صورة مع اللواء حممد عطا، مدير جهاز املخابرات ال�صوداين ال�صابق، 

يف زيارة لدم�صق ولقائه مع قيادة حركة حما�ص، 2009/12/1.
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د. مو�سى اأبو مرزوق: يف العمق

 د. اأبو مرزوق والأ�صتاذ خالد م�صعل يف اأثناء زيارة اليمن ولقاء الرئي�ص ال�صابق 

علي عبد اهلل �صالح، ونائبه عبد ربه من�صور هادي، 2009/12/9.

 د. اأبو مرزوق والأ�صتاذ خالد م�صعل مع رئي�ص جنوب اإفريقيا ال�صابق 

كخاليما موتالنتي بيرتو�ص، 2010/10/22.
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�صورة  د. اأبو مرزوق مع الأمري الوالد ال�صيخ حمد بن خليفة اآل ثاين يف اأثناء 

زيارته يف ق�رشه بالدوحة، 2010/12/8.

�صورة  د. اأبو مرزوق مع ال�صيخ العالمة د. يو�صف القر�صاوي يف اأثناء زيارته 

يف مقر اإقامته يف الدوحة، 2010/12/9.
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د. مو�سى اأبو مرزوق: يف العمق

زيارة د. اأبو مرزوق لل�صيخ يو�صف القر�صاوي يف مقر اإقامته يف الدوحة، 2010/12/9.

 د. اأبو مرزوق مع وزير اخلارجية الُعماين يو�صف بن علوي يف زيارة ل�صلطنة 

ُعمان، 2011/2/26.
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 د. اأبو مرزوق مع رئي�ص الوزراء الُعماين فهد بن حممود اآل �صعيد، عند ا�صتقبال 

وفد احلركة برئا�صة الأ�صتاذ خالد م�صعل، 2011/2/26.

وفد حركة حما�ص يف اأثناء زيارته ل�صلطنة ُعمان.  ويبدو يف ال�صورة 

 رئي�ص الوزراء فهد بن حممود اآل �صعيد، ووزير اخلارجية يو�صف بن علوي، 

ووفد احلركة الأ�صتاذ خالد م�صعل، ود. مو�صى اأبو مرزوق،  و�صامي خاطر، 

وحممد ن�رش، 2011/2/27.
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د. مو�سى اأبو مرزوق: يف العمق

�صورة د. اأبو مرزوق مع الرئي�ص ال�صوداين عمر الب�صري، 2011/3/6.

�صورة د. اأبو مرزوق مع ال�صيخ را�صد الغنو�صي، 2011/3/7.
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�صورة د. اأبو مرزوق مع الأ�صتاذ عمرو مو�صى،  الأمني العام ال�صابق 

جلامعة الدول العربية، 2011/5/3.

د. اأبو مرزوق مع د. اأبو ربيع امل�رشي خالل املفاو�صات يف القاهرة، 2011.
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د. مو�سى اأبو مرزوق: يف العمق

زيارة الف�صائل الفل�صطينية لل�صاحة احلمراء يف رو�صيا، 2011/5/22.

املر�صد الأعلى للجمهورية الإ�صالمية الإيرانية ال�صيد خامنئي يف ا�صتقبال وفد حركة 

حما�ص. ويف ال�صورة الأ�صتاذ خالد م�صعل، ود. مو�صى اأبو مرزوق، 2012/11/25.
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 د. اأبو مرزوق مع رئي�ص جنوب اإفريقيا ال�صابق جاكوب زوما 

يف زيارة تاريخية، 2015/10/19.

�صورة د. اأبو مرزوق مع معد الكتاب بالل يا�صني يف الدوحة، 2019.



378

د. مو�سى اأبو مرزوق: يف العمق

د. اأبو مرزوق يف قمة كوال ملبور، كانون الأول/ دي�صمب 2019.

 د. اأبو مرزوق مع ال�صفري الرتكي يف الدوحة ال�صيد فكرت اأوزر خالل قمة 

كوال ملبور، 2019/12/21.
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د. اأبو مرزوق مع وزير الدفاع املاليزي حممد �صابو خالل قمة كوال ملبور، 

.2019/12/21

د. اأبو مرزوق مع داتو خمرز بن مهاتري حممد، حاكم ولية قدح، 2019/12/22.
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د. مو�سى اأبو مرزوق: يف العمق

 زيارة وفد حركة حما�ص ملاليزيا برئا�صة د. مو�صى اأبو مرزوق للم�صاركة 

يف القمة الإ�صالمية يف كوال ملبور،  ويقدم هدية تذكارية حلاكم ولية قدح، 

داتو خمرز بن مهاتري حممد، 2019/12/22.

 يف زيارة لرئي�ص الوزراء املاليزي يف اأثناء م�صاركة حركة حما�ص برئا�صة 

د. مو�صى اأبو مرزوق يف القمة الإ�صالمية يف كوال ملبور، 2019.
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د. اأبو مرزوق مع اأمري دولة قطر ال�صيخ متيم بن حمد اآل ثاين، 2019/12/26.

ا�صتقبال اأع�صاء املكتب ال�صيا�صي حلركة حما�ص يف اأثناء زيارتهم للدوحة،  

كانون الأول/ دي�صمب 2019.
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د. مو�سى اأبو مرزوق: يف العمق

لقاء العميد اإ�صماعيل قااآين، قائد فيلق القد�ص الإيراين يف طهران، 2020/1/6.

د. اأبو مرزوق مع العميد اإ�صماعيل قااآين، 2020/1/6.
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لقاء وفد حركة اجلهاد الإ�صالمي على هام�ص التعزية با�صت�صهاد قا�صم �صليماين، 

.2020/1/7

 د. اأبو مرزوق مع زياد النخالة، الأمني العام حلركة اجلهاد الإ�صالمي، خالل لقاء 

يف بريوت، 2020/2/17.
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د. مو�سى اأبو مرزوق: يف العمق

لقاء اأع�صاء وفد حركة حما�ص مع زياد النخالة، بريوت، 2020/2/17.

 د. اأبو مرزوق يف لقاء مع علي لريجاين، رئي�ص جمل�ص ال�صورى الإيراين، 

بريوت، 2020/2/17.
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 لقاء مع ميخائيل بوغدانوف، مبعوث الرئي�ص الرو�صي لل�رشق الأو�صط 

ونائب وزير اخلارجية، يف اأثناء زيارته للدوحة، 2020/2/18.

د. اأبو مرزوق مع ح�صني �صيخ 

الإ�صالم، م�صت�صار وزير اخلارجية 

الإيراين، 2020/3/7.
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د. مو�سى اأبو مرزوق: يف العمق

 د. اأبو مرزوق خالل لقاء مع وزير اخلارجية الرو�صي �صريجي لفروف 

يف مو�صكو، اآذار/ مار�ص 2020.

 مع وزير اخلارجية �صريجي لفروف يف اأثناء زيارة وفد حركة حما�ص برئا�صة 

الأ�صتاذ اإ�صماعيل هنية، اآذار/ مار�ص 2020. ويظهر يف ال�صورة الأ�صتاذ اإ�صماعيل هنية، 

ود. مو�صى اأبو مرزوق، وال�صيخ �صالح العاروري، ود. ماهر �صالح.
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د. اأبو مرزوق مع ال�صفري الفل�صطيني يف مو�صكو، يف اأ ثناء زيارة وفد 

حركة حما�ص ملقر ال�صفارة، اآذار/ مار�ص 2020.

د. اأبو مرزوق مع مفتي اجلمهورية ال�صورية ال�صيخ اأحمد كفتارو. 
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وثيقة رقم 1:

 حديث �شحفي لرئي�س املكتب ال�شيا�شي حلركة 

 املقاومة االإ�شالمية )حما�س( مو�شى اأبو مرزوق يعر�س فيه 

مبادرة �شيا�شية1

19–25 ني�صان/ اأبريل 1994

اإىل هذه احلملة من التهديدات �شّد  ما اجلديد الذي دفع بالقيادة ال�شهيونية   ■
االأردن وحركة “حما�س”؟ 

ال�صعب  و�صط  يف  ن�صاأتها  كانت  حيث  القوي  وبج�صمها  الأ�صا�ص  يف  احلركة  تواجد   □
والتواجد  املحتلة،  الأرا�صي  يف  وتنظيمها  احلركة  كوادر  اأن  ومعروف  الفل�صطيني 

اخلارجي �صيء طبيعي �صواء اأكان ذلك اأن�صاراً اأو متحدثني وناطقني ر�صميني با�صم 

احلركة وهو تواجد �صيا�صي واإعالمي يف اأغلب دول املنطقة، لكن رابني حاول نتيجة 

ُيلقي  اأن  حاول  امل�صلحة  عملياتها  وقف  اأو  مواجهتها  اأو  احلركة  حتجيم  يف  ف�صله 

لنقد  كبرية  فر�صة  لالإ�رشائيليني  ُيعطي  ل  حتى  اخلارج   على  الأعمال  هذه  تبعات 

�صيا�صاته وتبيان عوراته وعجزه عن توفري الأمن وال�صالمة لهم، وهذه لي�صت املرة 

الأوىل التي ُيلقي فيها تبعات �صيا�صاته على اأطراف خارجية، فعندما ُخطف اجلندي 

كما  “حما�ص”،  قيادات  حتت�صن  باأنها  املتحدة  الوليات  اإ�رشائيل  اتهمت  طوليدانو 

التهامات  بهذه  الأردن  تتهم  والآن  احلركة  حتت�صن  باأنها  اأي�صاً  �صورية  اتهمت 

الدعاوى  هذه  توؤيد  الأمريكية  الإدارة  لكون  ا�صتغرابي  عن  اأعرب  وهنا  الباطلة 

والتهامات وهي تعلم اأنها غري �صحيحة بل ولقد ردت على اتهامات “اإ�رشائيل” لها 

حديث �صحايف لرئي�ص املكتب ال�صيا�صي حلركة املقاومة الإ�صالمية يف فل�صطني )“حما�ص”( يعر�ص   
1

الفل�صطينية،  الدرا�صات  موؤ�ص�صة  جملة الدرا�شات الفل�شطينية،  يف  دم�صق،  �صيا�صية،  مبادرة  فيه 

،26 العدد  عّمان،  ال�شبيل،  �صحيفة  عن  نقالً   .281 �ص   ،1994 ربيع   ،18 العدد   ،5  بريوت، املجلد 

19-1994/4/25، �ص 11 و24. وقد اأجرى املقابلة هاتفياً �صميح املعايطة.
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يف اأوائل عام 93 بنفي اأي وجود لقيادات “حما�ص” الع�صكرية على اأرا�صيها واأثبتت 

وهنا فل�صطني،  داخل  من  وتنفيذاً  تخطيطاً  تدار  للحركة  الع�صكرية  العمليات   اأن 

ل بّد من التاأكيد على اأمور منها:

اإن حركة “حما�ص” ح�رشت معركتها يف فل�صطني كاأر�ص حمتلة ولنا حق املقاومة   .1
بكافة ال�صبل املتاحة وهذا ما التزمت به احلركة.

ا�صتعداء  وحماولة  “حما�ص”  مواجهة  عن  العدو  عجز  تك�صف  رابني  تهديدات   .2
الأ�صقاء عليها.

لقد كانت ول زالت كتائب الق�صام تعلن عن عملياتها يف داخل فل�صطني وباأ�صكال   .3
بالكتابة على  العملية  الإعالن عن  اأو  املعركة  اأر�ص  اإلقاء من�صور يف  خمتلفة منها 

من�صور  توزيع  اأو  الأنباء  بوكالت  الت�صال  اأو  ال�صوت  مكبات  اأو  اجلدران 

يحمل توقيع الكتائب.  اأّما ت�رشيحات من يثلونها يف اخلارج فما هي اإل تعقيبات 

وتاأكيدات لتلك الطرق، وهذا ما ح�صل اأي�صاً بعد العملية الأخرية.

].......[

حلركة  ن�شاط  وجود  خطورة  من  االأردن  لدى  خماوف  الإثارة  حماولة  هنالك   ■
من  املخاوف  هذه  تاأكيد  البع�س  ويحاول  االأردنية  ال�شاحة  على  “حما�س” 
خالل املخزون التاريخي يف عالقة االأردن مع ف�شائل منظمة التحرير، فما هي 

قابلية حتقق هذه املخاوف فيما يتعلق بحركة “حما�س”؟

للحق  داعمة  قوة  الأردن  وخا�صة  عربية  دولة  اأي  وا�صتقرار  اأمن  اأن  نعتقد  نحن   □
الفل�صطيني، واأن اأي اهتزاز لأي بلد عربي �صي�صب �صلبياً على الق�صية الفل�صطينية، 

وقد �صاهدنا ذلك مراراً فكانت النتيجة اأن ال�صعف العربي ينعك�ص �صلباً على الق�صية 

الفل�صطينية.

نحن ندرك اأن الأردن يواجه ظروفاً �صعبة و�صغوطات متعددة نتفهمها، كما نوؤكد 

اأن موقفه من التهديدات ال�صهيونية الطائ�صة كان متميزاً وُي�صكر عليه.

ونحن من موقع امل�صوؤولية لن نرتك لعدونا حجة لل�صيد يف املاء العكر و�صنتخذ من 

اخلطوات والإجراءات ما يكفل ذلك حفاظاً على اأمن وا�صتقرار الأردن.
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عن  تتحدث  التي  الت�رشيحات  اأّما  اخلارج  من  الع�صكري  العمل  منار�ص  ل  نحن 

الق�صام يف فل�صطني ومل تكن  لكتائب  بيانات  اأوِردت يف  الثاأر اخلم�ص فهذه  عمليات 

الت�رشيحات اأكرث من تاأكيد لهذا.

نعتقد اأن هذه التخوفات لي�ص لها من دواٍع على الإطالق لأننا حري�صون على اللحمة 

الأردنية واأمن وا�صتقرار هذا البلد.

].......[

من خالل معطيات ال�شاحة الدولية والعربية والفل�شطينية يبدو اأن  “حما�س”   ■
يف  وخا�شة  وحلفائه  ال�شهيوين  العدو  مع  �رش�شة  حرب  مواجهة  على  مقبلة 

قيادة املنظمة، خا�شة واأنها تقف وحيدة يف مواجهة العدو ال�شهيوين ع�شكرياً، 

مل�شرية  املعار�شة  الع�رش  الف�شائل  لبقية  املربر  غري  الغياب  ظّل  يف  خا�شة 

الت�شوية احلالية. ال�شوؤال كيف �شتواجه “حما�س” هذه احلرب ال�رش�شة؟

املتتالية  املوؤامرات  الأوىل يواجه  النكبة  الفل�صطيني ومنذ  ال�صعب  اأن  نحن مدركون   □
وُيقدم الت�صحيات  الكبرية وحركة “حما�ص” جزء من هذا ال�صعب وت�صتمد قوتها، 

بعد اهلل  تعاىل، من عزم هذا ال�صعب على موا�صلة جهاده حتى حتقيق اآماله وتطلعاته 

التي  اخلطورة  ذات  وهي  القادمة  املرحلة  خلطورة  مدركون  نحن  اأر�صه.  وعودة 

واجهها ال�صعب الفل�صطيني يف مراحل تاريخه املختلفة داخل فل�صطني وخارجها.

اآخر ولديه  الفل�صطيني اختار طريقاً  ال�صعب  اأن جزءاً من  الق�صية  امل�صتجد يف هذه 

تكون  لن  الختالفات  هذه  لكن  معها،  التعامل  اأو  �رشدها  يف  معه  نختلف  مبرات 

من عوامل اختالف ال�صعب الفل�صطيني يف مقاومته لالحتالل، واأعتقد اأن حماولت 

حّل ال�رشاع من خالل املفاو�صات اجلارية لن يكتب لها النجاح لأنها مل تتناول لُب 

الق�صية ول تعمل على اإزالة اأ�صباب ال�رشاع مما يعني بقاء ال�رشاع.

لن ننقل ال�رشاع اإىل ال�صاحة الفل�صطينية و�صنتعامل معه كاأبناء لل�صعب الفل�صطيني 

الفل�صطينية بنف�ص هذا  ال�صاحة  اأن يتعاملوا مع  مهما اختلفت الجتهادات، ونرجو 

القدر و�صتبقى احلركة يف جهادها م�صتمرة وكما نعاين من ال�صطهاد وال�صجن فهم 

ُيعانون اأي�صاً، و�صن�صتمر يف تقدمي الت�صحيات ودفع �رشيبة احلرية.
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بعد تطبيق اتفاق احلكم الذاتي الكلي اأو اجلزئي �شيظهر على ال�شاحة واقعان:   ■
واقع مقاومة االحتالل الذي �شت�شتمر “حما�س” فيه، وهناك موؤ�ش�شات احلكم 

الذاتي واجلوانب احلياتية واملعي�شية لل�شعب الفل�شطيني، كيف �شتتعاي�س 

“حما�س” مع هذه املوؤ�ش�شات واجلوانب احلياتية واخلدماتية؟

وق�صاياه  م�صاحله  عن  نغيب  اأن  يكن  ول  الفل�صطيني  ال�صعب  من  جزء  نحن   □
و�صنبقى ندافع عنها، و�صنبقى عن�رشاً فعالً يف كافة اأوجه احلياة من تعليم واقت�صاد 

وخدمات �صواء يف داخل احلكم الذاتي اأو خارجه.

اأّما الق�صية ال�صيا�صية وهي اإدارة احلكم الذاتي الإداري والتطبيع، بالتاأكيد لن نتعامل 

الفل�صطيني،  ال�صعب  تخدم  ل  موؤ�ص�صات  بناء  يف  ن�صاهم  لن  فنحن  باإيجابية،  معها 

عن  ُتعّب  واأ�صبحت  املر�صوم  الإطار  عن  خرجت  قد  املوؤ�ص�صات  تلك  كانت  اإذا  اإل 

طموحات ال�صعب الفل�صطيني حينئذ يكن للحركة اأن تعي�ص املرحلة وتخدم ال�صعب 

الفل�صطيني من خالل نف�ص الإطار.

ومن هنا نحن لن نخلق كثرياً من امل�صاعب لتلك الإدارات و�صنحر�ص على توجيه 

جهودنا نحو مقارعة العدو.

“حما�س” باعتبارها تنظيماً غري  حتى لو تعاملت موؤ�ش�شة احلكم الذاتي مع   ■
م�رشوع وخارجة عن القانون؟

اأو تقرتب  اأن تلم�صها  الذاتي  الق�صية ي�صعب على موؤ�ص�صات احلكم  اأن هذه  اأعتقد   □
منها؛ نحن جزء من  ال�صعب الفل�صطيني، لي�ص جزءاً ب�صيطاً حتى يكن مطاردته، 

قرار  على  يقِدموا  لن  اأنهم  واأعتقد  اخلطوة  هذه  مثل  اتخاذ  عليهم  ي�صعب  وبالتايل 

طائ�ص مثل هذا.

ورد يف البيان ال�شيا�شي ال�شادر عن املكتب ال�شيا�شي للحركة فقرة تقول: )اإن   ■
اأي �شالم يف املنطقة يجب اأن يقوم على ان�شحاب اإ�رشائيلي من االأرا�شي املحتلة 

واإجراء انتخابات حرة يف ال�شفة والقطاع الختيار ممثلي ال�شعب الفل�شطيني 

الذين �شيقررون اخلطوات التالية وم�شتقبل الق�شية(، هذا احلديث هل يعني 

اأن تطوير �شيغة الت�شوية املطروحة حالياً �شيحظى بقبول حركة “حما�س”؟
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نحن كحركة مقاومة نرى اأنه اإذا اأرادت حكومة العدو اأن تخرج من هذا املاأزق الذي   □
اإنه  نقول  الفل�صطيني، نحن  ال�صعب  ال�صت�صالم على  الطريق فر�ص  فلي�ص  تعي�صه 

الأو�صاع  من  للخروج  جمالً  لنرتك  هدنة  اأو  �صالم  معاهدة  هناك  يكون  اأن  يكن 

الإقليمية املعقدة والنفكاك من هذه الأزمة.

فقرارات ال�رشعية الدولية اعتبت ال�صفة والقطاع والقد�ص اأرا�صي حمتلة يلكها 

اللحظة  هذه  يف  املقاومة  تتوقف  اأن  اأرادوا  فاإذا  الفل�صطيني  ال�صعب  عليها  ويعي�ص 

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 انتُخبت احلركة فلها موقف وا�صح من ال�رشاع، اأما اإذا كانت اأقلية فاإنها �صتعب 

عن وجهة نظرها بكامل حريتها، و�صنحرتم راأي الأغلبية املنتخبة.

مع  التحرير  منظمة  تفاو�ص  اأما  احلايل،  املاأزق  من  للخروج  طريقة  هو  نطرحه  ما 

العدو ال�صهيوين على اأ�ص�ص ل نراها �صليمة، اأما اجلهة التي لها احلق يف طرح روؤى 

تتعلق مب�صتقبل ال�رشاع فال بّد اأن تكون قيادة منتخبة وممثلة لل�صعب الفل�صطيني.

دولية  اإ�رشاف  قوات  والقد�ص  والقطاع  ال�صفة  على  ي�رشف  باأن  نعار�ص  ل  نحن 

اأو جزء منها قبل  اأو الإدارات العربية التي كانت خا�صعة لها  اأو �رشطة فل�صطينية 

عدوان 67.

هل هذه مبادرة �شيا�شية؟   ■

روؤية  ت�صميها  اأن  اأحببت  واإن  ذلك،  فيمكن  �صيا�صية  مبادرة  ت�صميها  اأن  اأحببت  اإن   □
احلركة للخروج من املاأزق فهي كذلك.

].......[
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وثيقة رقم 2:

 كلمة د. مو�شى اأبو مرزوق يف املوؤمتر الثاين ملوؤ�ش�شة

القد�س الدولية2

بريوت، 2002/2/16 

ب�صم اهلل الرحمن الرحيم

حممد  املتقني  واإمام  املر�صلني  �صيد  على  وال�صالم  وال�صالة  العاملني،  رّب  هلل  احلمد 

وعلى �صائر الأنبياء واملر�صلني وبعد:

لقد كانت مدينة القد�ص ول زالت �صامة بالد العرب وامل�صلمني وزهرة مدائنهم تهفو 

اإليها املاليني، وتتفطر مل�صابها وحزنها اأفئدة الأمة من املحيط اإىل املحيط، وتتقاطر اإليها 

الكثريون  امل�صلمني واملوؤمنني من �رشق وغرب ومن �صمال وجنوب، ويتحرق  م�صاعر 

ويعيدوا  عنها  الغا�صب  الحتالل  يدحروا  لكي  وم�صيحيني  م�صلمني  وعجم،  عرب  من 

الب�صامة اإىل �صعبها وي�صحوا دمعة احلزن عن م�صجدها امل�صتباح وكني�صتها املقهورة.

كيف ل... والقد�ص كانت ول زالت اآية يف كتاب اهلل تتلى، وقبلة للم�صلمني اأوىل، وم�رشى 

لر�صول اهلل يف جوف الليل يهوى، حتى ي�صارق فجر تزدان فيه فل�صطني ب�صوت الأذان 

اأرجاء الوطن  الهادر، وقرع نواقي�ص القيامة ال�صامدة... ويعم التحرير والن�رش جميع 

العربي والإ�صالمي الكبري.

اأيها الإخوة والأخوات:

على الرغم مما اآلت اإليه القد�ص وق�صيتها اليوم يف دهاليز املفاو�صات اأو على الأر�ص، 

ويف ظّل رئا�صة الإرهابي �صارون لرئا�صة الوزراء ال�صهيونية، فاإنها �صتبقى لّب ال�رشاع، 

والق�صية الأ�صا�ص يف ال�رشاع العربي ال�صهيوين، فال يكن جتاوزها اأو القفز عنها طاملا 

بقي الحتالل جاثماً على اأر�صها ومهيمناً على �صعبها ومقد�صاتها.

وثيقة حمفوظة لدى د. مو�صى اأبو مرزوق.  
2
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الحتالل،  وكوارث  ماآ�صي  من  القد�ص  يف  الفل�صطيني  �صعبنا  يعانيه  ما  اإىل  فاإ�صافة 

فقد تعر�صت املدينة يف الربع الأخري من القرن املا�صي، لعمليات تهويد وطم�ص وا�صح 

ت�صييق  لعمليات  كذلك  �صكانها  تعر�ص  وقاد  والإ�صالمية،  العربية  ملعاملها  ومتعمد 

املدة  خالل  و�صجل  �صاكنيها،  من  املقد�صة  املدينة  اإخالء  اإىل  تهدف  تع�صفية،  واإجراءات 

لل�صكان،  طرد  عمليات  عن  ف�صالً  الأ�صجار،  اآلف  وخلع  املنازل،  مئات  هدم  نف�صها؛ 

و�صحب لهوياتهم، و�صجنهم واعتقالهم، واإبعادهم التع�صفي خارج حدود الوطن.

لأجل القد�ص، وحلمايتها من ظلم وع�صف الحتالل، وللحفاظ على هويتها العربية، 

الأ�صوار،  عالية  عربية  مدينة  القد�ص  تبقى  وحتى  وامل�صيحية،  الإ�صالمية  ومقد�صاتها 

مبادرة  اإثر  العرب،  وال�صا�صة  الفكر  ورجال  املثقفني  من  نفر  تداعى  البنيان،  حم�صنة 

كرية من املوؤمتر القومي - الإ�صالمي، ل�رشورة العمل على حماية املدينة، وحت�صينها 

اأمام العدو الغا�صب، وللحيلولة دون �صطب معاملها، العربية والإ�صالمية، م�صكلني جلنة 

حت�صريية اأعدت ملوؤمتر القد�ص واملوؤمتر الذي انعقد يف هذا العام الذي �صكل بدوره جمل�صاً 

لالأمناء يف مظاهرة فريدة وحتت رعاية لبنانية كرية جمعت اأطياف الأمة جميعاً عرباً 

وعجماً م�صلمني وم�صيحيني، األواناً خمتلفة ومذاهب متنوعة، وجنم عن هذا التجمع الرائع 

الأ�صاتذة:  القر�صاوي، والأخوة  الدكتور يو�صف  الأمناء ف�صيلة  انتخاب رئي�ص جمل�ص 

معايل ال�صيخ عبد اهلل بن ح�صني الأحمر نائباً، و�صماحة ال�صيد علي اأكب حمت�صمي نائباً، 

ومعايل ال�صيد مي�صال اإده نائباً، والدكتور م�صعود ال�صابي اأميناً للمجل�ص، واأوكلت للجنة 

التح�صريية مهمة جمل�ص اإدارة املوؤ�ص�صة ل�صتكمال التاأ�صي�ص مبختلف جوانبه القانونية 

والإدارية وا�صتكمال كافة اللوائح والنظم اخلا�صة بها، والنطالق ببجمة واعدة لتحقيق 

الأهداف التي تعاقدنا جميعاً عليها، والإعداد لعقد املوؤمتر الثاين للموؤ�ص�صة، والذي كان 

ع�صفت  التي  امل�صاكل  ونتيجة  ولكن  اخلرطوم،  يف  املن�رشم  ال�صهر  نهاية  عقده  مقرراً 

بالعامل اأخرياً مل يتي�رش انعقاد املوؤمتر يف موعده، والذي كان مقرراً اأن يقدم فيه جمل�ص 

الإدارة املوؤقت تقريره عما اأوكل اإليه من اأعمال.

املتميز  بجهدهم  عرفان  الإدارة  جمل�ص  اأع�صاء  لكم  اأقدم  اأن  يل  وا�صمحوا 

حدرج،  ح�صن  اأ.  احلوت،  بيان  د.  الدجاين،  �صادقي  اأحمد  د.  وهم  الكبري،  وحر�صهم 
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مولوي، في�صل  ال�صيخ  النفي�صي،  اهلل  عبد  د.  مرتي،  طارق  د.  النمر،  رفعت   م. 

ال�صماك،  الزبري، د. حممد عوي�صة، الأ�صتاذ حممد  العوا، د. حممد عمر   د. حممد �صليم 

بالإ�صافة لع�صو جديد  اأبو مرزوق،  ب�صاور، ود. مو�صى  ال�صابي، م. معن  د. م�صعود 

متميز د. حممد اأكرم العدلوين املدير العام ملوؤ�ص�صة القد�ص.

اأقدمهم لكم وقد اأكملوا:

- كافة اللوائح والنظم للموؤ�ص�صة.

- اإعداد ا�صرتاتيجية العمل واخلطة التنفيذية، ومبا�رشة العمل بها.

- ا�صتكمال الإجراءات القانونية وهي يف مراحلها النهائية.

اأوكلها  التي  امليادين  خمتلف  يف  بالعمل  واملبا�رشة  املوظفني  وتعيني  املكان  تاأثيث   -

اإليهم موؤمتركم الأول كاأهداف للموؤ�ص�صة.

ويف اخلتام يطيب يل اأن اأتوجه بعظيم ال�صكر اإىل كٍل من الرئي�ص اللبناين العماد اإميل 

حلود، الذي ي�رشَّ لنا يف ظّل الظروف ال�صعبة، عقد موؤمتر القد�ص يف لبنان، وكذلك جهوده 

املقّدرة وامل�صكورة يف ت�صهيل اإجراءات اإ�صهار املوؤ�ص�صة وت�رشيعها يف لبنان.

كما نتقدم بال�صكر اجلزيل اإىل �صمو الأمري حمد بن خليفة اآل ثاين - اأمري دولة قطر، 

نفقة  على  القد�ص،  ملوؤ�ص�صة  العدلوين  اأكرم  حممد  الدكتور  بانتداب  م�صكوراً  بادر  الذي 

احلكومة القطرية، وقد مّت تعيينه مديراً عاماً للموؤ�ص�صة.

الب�صري  ح�صن  عمر  الفريق  ال�صوداين  الرئي�ص  لفخامة  والتقدير  بال�صكر  نتوجه  كما 

ب بعقد وا�صت�صافة املوؤمتر الثاين ملوؤ�ص�صة القد�ص يف ال�صودان. الذي رحَّ

كما يطيب يل اأن اأتوجه بعميق ال�صكر، وعظيم المتنان لإخواين يف جمل�ص الرئا�صة، 

كل  يف  عظيمة،  جهوداً  �صنتني،  من  ولأكرث  بذلوا  الذين  القد�ص،  موؤ�ص�صة  اإدارة  وجمل�ص 

املراحل، لن�صل معاً اإىل هذه النتيجة امل�رشقة.

ب�صمت،  بذلوا جهوداً  الذين  اأولئك  لكل  بّد من ت�صجيل كلمة �صكر وعرفان  كذلك ل 

لتتمكن املوؤ�ص�صة من روؤية النور، والنطالق مع زميالتها يف دعم مدينة القد�ص، ونخ�ص 

بالذكر الدكتور �صالح الدين الدباغ الذي يتوىل متطوعاً ملف املوؤ�ص�صة القانوين.
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املدينة  لتتمكن  واأهلها،  القد�ص  اأجل  من  جهودنا  يف  يبارك  اأن  اهلل  ن�صاأل  واأخرياً، 

وم�صاجدها الأق�صى وكني�صة القيامة من التحرر والنعتاق من نري الحتالل، فهذا وعد 

اهلل اخلالد بالن�رش لنا )چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ(  .

د. مو�شى اأبو مرزوق

رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�ش�شة القد�س
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وثيقة رقم 3:

حوار بني حما�س وفتح يف القاهرة3

10-13 ت�رشين الثاين/ نوفمب 2002

ب�صم اهلل الرحمن الرحيم 

برعاية اأخوية، وا�صت�صافة كرية من الأ�صقاء 

يف جمهورية م�رش العربية ُعقدت يف القاهرة خالل 

 2002 10-13 ت�رشين ثاين )نوفمب(  الفرتة من 

فتح  حركة  من  وفد  بني  حوار  جل�صات  ميالدية، 

برئا�صة الأخ الدكتور/ زكريا الآغا ووفد من حركة 

حما�ص برئا�صة الدكتور/ مو�صى اأبو مرزوق.

التي  والأخوة  امل�صوؤولية  وروح  والإيجابية،  بالعمق  احلوار  جل�صات  ات�صمت  وقد 

والوطنية  الإ�صالمية  وقواه  ف�صائله  مبختلف  الفل�صطيني  ال�صعب  وحدة  واقع  تعك�ص 

عن  الحتالل  واإنهاء  التحرر  اأجل  من  امل�صتمر  وكفاحه  العادلة،  الوطنية  اأهدافه  حول 

اأر�صه ومقد�صاته واإقامة دولته امل�صتقلة على اأر�صه وعا�صمتها القد�ص وعودة الالجئني 

الفل�صطينيني.

ووقف املجتمعون باإجالل واإكبار اأمام ال�صمود البطويل ل�صعبنا الفل�صطيني املجاهد، 

التي  الأق�صى  انتفا�صة  يف  خا�ص  وب�صكل  قدمها،  التي  الهائلة  العظيمة  والت�صحيات 

اآلة البط�ص  حتدى فيها �صعبنا الحتالل، فتحركت اجلماهري للدفاع عن نف�صها ملواجهة 

التنكيل  و�صيا�صة  املجازر  ب�صجاعة  وواجهت  لعدوانها  وت�صدت  لالحتالل  الع�صكرية 

حول  والتفَّت  ل�صعبنا،  واحلياتية  والجتماعية  والقت�صادية  ال�صيا�صية  البنية  وتدمري 

�صيا�صة  اأف�صل  الذي  الأمر  والعدوان،  الحتالل  مواجهة  يف  والإ�صالمية  الوطنية  قواها 

الحتالل الرامية اإىل ك�رش �صمود ومقاومة ال�صعب الفل�صطيني اأو تفتيت وحدته الداخلية 

�صورة عن الوثيقة الأ�صلية من د. مو�صى اأبو مرزوق.  
3
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والنيل منه والت�صدي ملحاولت فر�ص قيادة بديلة على ال�صعب الفل�صطيني وفقاً لرغبات 

خارجية.

وبالتحية  الأبطال  �صعبنا  �صهداء  اأرواح  اإىل  والحرتام  بالإجالل  املجتمعون  وتوجه 

والتقدير لأ�رشانا الراب�صني خلف الأ�صوار والق�صبان، واإىل ذويهم ال�صابرين بالدعاء اأن 

ين اهلل عليهم بالفرج واحلرية وعلى جرحانا بال�صفاء العاجل. 

وُيثَمِّن املجتمعون دور جمهورية م�رش العربية بقيادة ال�صيد الرئي�ص/ حممد ح�صني 

بني  احلوار  لإجناح  املنا�صبة  الظروف  توفري  اأجل  من  بذلتها  التي  واجلهود  مبارك، 

الوفدين مما يعتب ا�صتمراراً لدور م�رش التاريخي يف حماية ورعاية الق�صية الفل�صطينية 

والدفاع عن احلقوق الوطنية العادلة والثابتة لل�صعب الفل�صطيني. 

ال�صعب  تهم  التي  الق�صايا  خمتلف  احلوار  جل�صات  خالل  الوفدان  تداول  وقد 

الفل�صطيني، واملتغريات الإقليمية والدولية وانعكا�صاتها على الق�صية الفل�صطينية اتفقت 

احلركتان على ما يلي: - 

الثنائي بني احلركتني عب جلنة ثنائية دائمة للحوار،  ا�صتمرار احلوار  التاأكيد على   -1

ملناق�صة كافة الق�صايا اجلوهرية والأ�صا�صية التي من �صاأنها حتقيق الأهداف الوطنية 

وعودة  القد�ص،  وعا�صمتها  امل�صتقلة  الفل�صطينية  دولته  باإقامة  الفل�صطيني  لل�صعب 

الالجئني الفل�صطينيني.

وبحث  الثنائي،  للتن�صيق  وذلك  الداخل،  يف  احلركتني  من  م�صرتكة  جلنة  ت�صكيل   -2

واتخاذ كافة التدابري الالزمة لوقف عدوان قوات الحتالل على �صعبنا الفل�صطيني 

وحماية اإجنازاته وفقاً لتوجيهات قيادتي احلركتني.

هذا  واعتبار  املمكنة،  الو�صائل  بكافة  الوطنية  الوحدة  وتكري�ص  تعزيز  على  العمل   -3

والف�صائل  القوى  كافة  بني  واخلارج  الداخل  يف  اجلارية  للحوارات  امتداداً  احلوار 

الوطنية والإ�صالمية والدعوة اإىل ا�صتئناف وتفعيل هذه احلوارات للو�صول اإىل روؤية 

�صيا�صية ت�صّكل قا�صماً م�صرتكاً لل�صعب الفل�صطيني.
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التاأكيد على اأن املقاومة والن�صال ال�صيا�صي لإنهاء الحتالل ويف مواجهة عدوانه حق   -4
طبيعي وم�رشوع لل�صعب الفل�صطيني خلدمة امل�صالح الوطنية الفل�صطينية و�صتعمل 

احلركتان على تهيئة املناخ املنا�صب لتحقيق اآمال ال�صعب الفل�صطيني يف اإقامة دولته. 

القاهرة يف 2002/11/13

حركة التحرير الوطني الفل�صطيني )فتح(          حركة املقاومة الإ�صالمية )حما�ص(

           د. زكريا الأغا        د. مو�صى اأبو مرزوق

    ع�صو اللجنة املركزية              حركة حما�ص
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وثيقة رقم 4:

البيان اخلتامي ملوؤمتر احلوار الفل�شطيني يف القاهرة4

17 اآذار/ مار�ص 2005

ال�صقيقة، وبرعاية م�صكورة منها،  العربية  لدعوة كرية من جمهورية م�رش  تلبيًة 

ُعقد يف القاهرة موؤمتر للحوار الفل�صطيني خالل الفرتة من 15 اإىل 17 اآذار/ مار�ص 2005 

مب�صاركة الرئي�ص الفل�صطيني حممود عبا�ص، وبح�صور اثني ع�رش تنظيماً وف�صيالً.

ال�صعب  وحّق  تفريط،  اأي  دون  الفل�صطينية  بالثوابت  التم�صك  على  املجتمعون  اأكد   -1
كاملة  الفل�صطينية  الدولة  واإقامة  الحتالل،  اإنهاء  اأجل  من  املقاومة  يف  الفل�صطيني 

ال�صيادة وعا�صمتها القد�ص، و�صمان حّق عودة الالجئني اإىل ديارهم وممتلكاتهم. 

وافق املجتمعون على برنامج للعام 2005 يرتكز على اللتزام با�صتمرار املناخ احلايل   -2
اأر�صنا  على  العدوان  اأ�صكال  كافة  بوقف  متبادل  اإ�رشائيلي  التزام  مقابل  للتهدئة، 

و�صعبنا الفل�صطيني اأينما ُوجد، وكذلك الإفراج عن جميع الأ�رشى واملعتقلني. 

هي  ال�رشقية  القد�ص  وتهويد  اجلدار  وبناء  ال�صتيطان  ا�صتمرار  اأن  املجتمعون  اأكد   -3
عوامل تفجري. 

ا�صتكمال  �رشورة  على  واتفقوا  الداخلي،  الفل�صطيني  الو�صع  املجتمعون  بحث   -4
الإ�صالحات ال�صاملة يف كافة املجالت، ودعم العملية الديقراطية بجوانبها املختلفة، 

وعقد النتخابات املحلية والت�رشيعية يف توقيتاتها املحددة وفقاً لقانون انتخابي يتّم 

التوافق عليه. ويو�صي املوؤمتر املجل�ص الت�رشيعي باتخاذ الإجراءات لتعديل قانون 

بتعديل  يو�صي  كما  املختلط،  النظام  يف  املنا�صفة  باعتماد  الت�رشيعية  النتخابات 

قانون النتخابات للمجال�ص املحلية باعتماد التمثيل الن�صبي. 

موقع اإ�صالم اأون لين، 2005/3/17، انظر:  
4

http://www.islamonline.net/Arabic/news/2005-03/17/article09a.shtml
الفل�شطينية  الوثائق  من  خمتارات  �صعد،  اأحمد  ووائل  �صالح  حممد  حم�صن  اأي�صاً:   وانظر 

ل�شنة 2005 )بريوت: مركز الزيتونة للدرا�صات وال�صت�صارات، 2006(، �ص 69.
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يتّم  اأ�ص�ص  وفق  الفل�صطينية  التحرير  منظمة  وتطوير  تفعيل  على  املجتمعون  وافق   -5
املنظمة  ب�صفة  الفل�صطينية  والف�صائل  القوى  جميع  ت�صّم  بحيث  عليها  الرتا�صي 

املمثل ال�رشعي الوحيد لل�صعب الفل�صطيني، ومن اأجل ذلك مّت التوافق على ت�صكيل 

جلنة تتوىل حتديد هذه الأ�ص�ص وتت�صكل اللجنة من رئي�ص املجل�ص الوطني واأع�صاء 

اللجنة التنفيذية للمنظمة والأمناء العامني جلميع الف�صائل الفل�صطينية و�صخ�صيات 

وطنية م�صتقلة، ويدعو رئي�ص اللجنة التنفيذية لهذه الجتماعات. 

القوى،  كافة  بني  للتعامل  الوحيدة  الو�صيلة  هو  احلوار  اأن  على  امل�صاركون  اأجمع   -6
لل�صالح  الفل�صطيني، وعلى حترمي الحتكام  ال�صّف  الوطنية ووحدة  للوحدة  دعماً 

بها،  امل�صا�ص  وعدم  الفل�صطيني  املواطن  حقوق  واحرتام  الداخلية،  اخلالفات  يف 

الكلمة  اأ�صا�صية نحو جمع  ُيعّد �رشورة  املقبلة  ا�صتكمال احلوار خالل املرحلة  واأن 

و�صيانة احلقوق الفل�صطينية.
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وثيقة رقم 5:

ن�س وثيقة الوفاق الوطني املعّدلة5

28 حزيران/ يونيو 2006

مقدمة: 

انطالقاً من ال�صعور العايل بامل�صوؤولية الوطنية والتاريخية، ونظراً للمخاطر املحدقة 

بالتقادم، وعلى قاعدة عدم العرتاف  اأن احلقوق ل ت�صقط  من مبداأ  ب�صعبنا، وانطالقاً 

وحماية  و�صيانة  الداخلية  الفل�صطينية  اجلبهة  تعزيز  �صبيل  ويف  الحتالل،  ب�رشعية 

الوحدة الوطنية ووحدة �صعبنا يف الوطن واملنايف، ومن اأجل مواجهة امل�رشوع الإ�رشائيلي 

الهادف لفر�ص احلل الإ�رشائيلي، ون�صف حلم وحق �صعبنا يف اإقامة دولته الفل�صطينية 

امل�صتقلة كاملة ال�صيادة، هذا امل�رشوع واملخطط الذي تنوي احلكومة الإ�رشائيلية تنفيذه 

خالل املرحلة القادمة، تاأ�صي�صاً على اإقامة وا�صتكمال اجلدار العن�رشي، وتهويد القد�ص، 

من  وا�صعة  اأجزاء  و�صّم  الأغوار،  على  وال�صتيالء  الإ�رشائيلية،  امل�صتوطنات  وتو�صيع 

ال�صفة الغربية واإغالق الباب اأمام �صعبنا يف ممار�صة حقه يف العودة. 

خالل  من  حققها  التي  �صعبنا  ومكت�صبات  منجزات  على  املحافظة  اأجل  ومن 

واأنات جرحاه،  اأ�رشاه  العظيم وعذابات  ل�صهداء �صعبنا  الطويل، ووفاًء  م�صرية كفاحه 

وديقراطي  وطني  الأ�صا�صي  طابعها  حترر  مرحلة  يف  منر  زلنا  ل  اأننا  من  وانطالقاً 

اإجناح  اأجل  ومن  الطابع،  هذا  مع  متنا�صبة  كفاحية  �صيا�صية  ا�صرتاتيجية  يفر�ص  مما 

امللحة  واحلاجة  القاهرة  اإعالن  اإىل  وا�صتناداً  ال�صامل،  الفل�صطيني  الوطني  احلوار 

العظيم  ل�صعبنا  الوطني(  الوفاق  )وثيقة  الوثيقة  بهذه  نتقدم  فاإننا  والتالحم،  للوحدة 

ال�صامد املرابط، واإىل الرئي�ص حممود عبا�ص اأبو مازن، وقيادة منظمة التحرير الوطني 

الفل�صطيني، واإىل رئي�ص احلكومة اإ�صماعيل هنية وجمل�ص الوزراء، واإىل رئي�ص واأع�صاء 

املجل�ص الوطني الفل�صطيني، ورئي�ص واأع�صاء املجل�ص الت�رشيعي الفل�صطيني، واإىل كافة 

عرب 48، 2006/6/28، انظر:   
5

http://www.arabs48.com/display.x?cid=11&sid=19&id=37631
)بريوت:   2006 الوثائق الفل�شطينية ل�شنة  اأي�صاً: حم�صن حممد �صالح ووائل اأحمد �صعد،  وانظر 

مركز الزيتونة للدرا�صات وال�صت�صارات، 2008(، �ص 514.
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القوى والف�صائل الفل�صطينية، واإىل كافة املوؤ�ص�صات واملنظمات الأهلية وال�صعبية، وقادة 

الراأي العام الفل�صطيني يف الوطن واملنايف. 

تعد وثيقة الوفاق الوطني كالً متكامالً واملقدمة جزء منها:

اإن ال�صعب الفل�صطيني يف الوطن واملنايف ي�صعى وينا�صل، من اأجل حترير اأر�صه واإزالة   .1
امل�صتوطنات واإجالء امل�صتوطنني واإزالة جدار الف�صل وال�صم العن�رشي، واإجناز حقه 

اإقامة  يف احلرية والعودة وال�صتقالل، ويف �صبيل حقه يف تقرير م�صريه مبا يف ذلك 

1967، وعا�صمتها  ال�صيادة على جميع الأرا�صي املحتلة عام  دولته امل�صتقلة كاملة 

التي  وممتلكاتهم  ديارهم  اإىل  الالجئني  عودة  حّق  و�صمان  ال�رشيف،  القد�ص  مدينة 

طردوا منها وتعوي�صهم، وحترير جميع الأ�رشى واملعتقلني بدون ا�صتثناء اأو متييز، 

ميثاق  واإىل  والأجداد  الآباء  اأر�ص  يف  التاريخي  �صعبنا  حق  اإىل  ذلك  كل  يف  م�صتندين 

الدولية مبا ل ينتق�ص من حقوق  الدويل وما كفلته ال�رشعية  الأمم املتحدة والقانون 

�صعبنا.

بتطوير  يتعلق  فيما   ،2005 اآذار  القاهرة  يف  عليه  التفاق  مّت  ما  اإجناز  يف  الإ�رشاع   .2
وفق  اإليها،  والف�صائل  القوى  كل  وان�صمام  الفل�صطينية،  التحرير  منظمة  وتفعيل 

ال�رشعي  املمثل  الفل�صطينية  التحرير  منظمة  مكانة  تر�صخ  ديقراطية  اأ�ص�ص 

ال�صاحة  على  املتغريات  مع  يتالءم  مبا  كافة،  تواجده  اأماكن  يف  ل�صعبنا  والوحيد 

الفل�صطينية، ومبا يعزز قدرة منظمة التحرير يف القيام والنهو�ص مب�صوؤولياتها يف 

قيادة �صعبنا يف الوطن واملنايف ويف تعبئته والدفاع عن حقوقه الوطنية وال�صيا�صية 

امل�صلحة  واإن  كافة،  والإقليمية  الدولية  واملجالت  واملحافل  الدوائر  يف  والإن�صانية 

ي�صمن  مبا   ،2006 العام  نهاية  قبل  جديد  وطني  جمل�ص  ت�صكيل  تقت�صي  الوطنية 

الوطنية والإ�صالمية جميعها وجتمعات �صعبنا  القوى والف�صائل والأحزاب  متثيل 

يف كل مكان والقطاعات واملوؤ�ص�صات والفعاليات وال�صخ�صيات كافة، بالنتخابات 

النتخابات  اإجراء  يتعذر  حيث  وبالتوافق،  الن�صبي  التمثيل  ملبداأ  وفقاً  اأمكن  حيثما 

منظمة  على  واحلفاظ  القاهرة،  حوار  عن  املنبثقة  العليا  اللجنة  ت�صعها  اآليات  وفق 

جامعاً  واإطاراً  �صامالً  وطنياً  وائتالفاً  عري�صاً  جبهوياً  اإطاراً  الفل�صطينية  التحرير 

ومرجعية �صيا�صية عليا للفل�صطينيني يف الوطن واملنايف. 
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مبختلف  الحتالل  مقاومة  بخيار  والتم�صك  املقاومة  يف  الفل�صطيني  ال�صعب  حّق   .3

الو�صائل، وتركيز املقاومة يف الأرا�صي املحتلة عام 1967، اإىل جانب العمل ال�صيا�صي 

�صّد  اجلماهريية  ال�صعبية  املقاومة  يف  وال�صتمرار  والدبلوما�صي،  والتفاو�صي 

الحتالل مبختلف اأ�صكاله ووجوده و�صيا�صاته، والهتمام بتو�صيع م�صاركة خمتلف 

الفئات واجلهات والقطاعات وجماهري �صعبنا يف هذه املقاومة ال�صعبية.

ال�صيا�صي  اخلطاب  وتوحيد  ال�صامل  ال�صيا�صي  للتحرك  فل�صطينية  خطة  و�صع   .4

الوثيقة  هذه  يف  وردت  كما  الفل�صطينية  الوطنية  الأهداف  اأ�صا�ص  على  الفل�صطيني، 

حقوقه  يحفظ  مبا  ل�صعبنا  املن�صفة  الدولية  ال�رشعية  وقرارات  العربية  وال�رشعية 

رئي�صاً  الوطنية  وال�صلطة  وموؤ�ص�صاتها  التحرير  منظمة  قيادة  تنفذها  وثوابته، 

املدين وال�صخ�صيات  املجتمع  الوطنية والإ�صالمية، ومنظمات  وحكومة، والف�صائل 

والإ�صالمي  العربي  الدعم  وح�صد  وتعزيز  ا�صتح�صار  اأجل  من  العامة؛  والفعاليات 

الوطنية، دعماً  ل�صعبنا و�صلطتنا  ال�صيا�صي واملايل والقت�صادي والإن�صاين  والدويل 

حلق �صعبنا يف تقرير امل�صري واحلرية والعودة وال�صتقالل، وملواجهة خطة اإ�رشائيل 

يف فر�ص احلل الإ�رشائيلي على �صعبنا وملواجهة احل�صار الظامل. 

لهذه  القادمة  الدولة  نواة  باعتبارها  الفل�صطينية  الوطنية  ال�صلطة  وتعزيز  حماية   .5

ال�صلطة، التي �صيدها �صعبنا بكفاحه وت�صحياته ودماء وعذابات اأبنائه. واإن امل�صلحة 

الوطنية العليا تقت�صي احرتام “القانون الأ�صا�صي” لل�صلطة، والقوانني املعمول بها، 

واحرتام م�صوؤوليات و�صالحيات الرئي�ص املنتخب، وفقاً لإرادة ال�صعب الفل�صطيني 

احلكومة  و�صالحيات  م�صوؤوليات  واحرتام  ونزيهة،  ديقراطية  حرة  بانتخابات 

وديقراطية  حرة  بانتخابات  املنتخب  الت�رشيعي  املجل�ص  من  الثقة  منحت  التي 

ونزيهة، واأهمية و�رشورة التعاون اخلالق بني الرئا�صة واحلكومة والعمل امل�صرتك، 

التعاون والتكامل، وفقاً لأحكام  وعقد الجتماعات الدورية بينهما لتحقيق وتعزيز 

اإ�صالح �صامل يف  اإجراء  “القانون الأ�صا�صي” وللم�صلحة الوطنية العليا، و�رشورة 
موؤ�ص�صات ال�صلطة الوطنية، وخا�صة اجلهاز الق�صائي مع �رشورة احرتام الق�صاء 

مب�صتوياته كافة وتنفيذ قراراته وتعزيز وتكري�ص �صيادة القانون. 
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العمل على ت�صكيل حكومة وحدة وطنية على اأ�صا�ص ي�صمن م�صاركة الكتل البملانية   .6
للنهو�ص  م�صرتك  وبرنامج  الوثيقة  هذه  قاعدة  على  الراغبة،  ال�صيا�صية  والقوى 

بحكومة  التحديات  ومواجهة  ودولياً،  واإقليمياً  وعربياً  حملياً  الفل�صطيني  بالو�صع 

وحدة وطنية قوية حتظى بالدعم ال�صعبي وال�صيا�صي الفل�صطيني من جميع القوى، 

وكذلك بالدعم العربي والدويل، وتتمكن من تنفيذ برنامج الإ�صالح وتنمية القت�صاد 

الوطني، وت�صجيع ال�صتثمار، وحماربة الفقر والبطالة، وتقدمي اأف�صل رعاية ممكنة 

للعدوان  �صحية  وكانت  والنتفا�صة،  واملقاومة  ال�صمود  اأعباء  حتملت  التي  للفئات 

الإجرامي الإ�رشائيلي وبخا�صة اأ�رش ال�صهداء والأ�رشى واجلرحى واأ�صحاب البيوت 

واملمتلكات التي دمرها الحتالل، وكذلك العاطلني عن العمل واخلريجني.

اإن اإدارة املفاو�صات هي من �صالحية )م. ت. ف( ورئي�ص ال�صلطة الوطنية الفل�صطينية،   .7
على قاعدة التم�صك بالأهداف الوطنية الفل�صطينية كما وردت يف هذه الوثيقة، على اأن 

لإقراره  اجلديد؛  الفل�صطيني  الوطني  املجل�ص  على  ال�صاأن  بهذا  اتفاق  اأي  عر�ص  يتم 

والت�صديق عليه اأو اإجراء ا�صتفتاء عام يف الوطن واملنايف بقانون ينظمه.

كافة  بالو�صائل  به  تقوم  اأن  يجب  مقد�ص،  وطني  واجب  واملعتقلني  الأ�رشى  حترير   .8
رئي�صاً  الوطنية  وال�صلطة  ف(  ت.  و)م.  والإ�صالمية  الوطنية  والف�صائل  القوى 

وحكومة وجمل�صاً ت�رشيعياً وت�صكيالت املقاومة كافة. 

الفل�صطينيني  الالجئني  ورعاية  وم�صاندة  لدعم  اجلهد  وم�صاعفة  العمل  �رشورة   .9
هيئات  عنه  تنبثق  لالجئني  �صعبي  موؤمتر  عقد  على  والعمل  حقوقهم،  عن  والدفاع 

متابعة، وظيفتها التاأكيد على حق العودة والتم�صك به، ودعوة املجتمع الدويل لتنفيذ 

ما ورد يف القرار 194 بخ�صو�ص حّق العودة لالجئني الفل�صطينيني وتعوي�صهم.

العمل على ت�صكيل جبهة مقاومة موحدة با�صم جبهة املقاومة الفل�صطينية، لقيادة   .10
املقاوم، والعمل  العمل والفعل  املقاومة �صد الحتالل، وتوحيد وتن�صيق  وخو�ص 

على حتديد مرجعية �صيا�صية موحدة لها.

ونزيهة  وحرة  ودورية  عامة  انتخابات  وباإجراء  الديقراطي  بالنهج  التم�صك   .11
والبلدية  املحلية  وللمجال�ص  والت�رشيعي  للرئي�ص  للقانون،  طبقاً  وديقراطية، 

والحتادات والنقابات واجلمعيات، واحرتام مبداأ التداول ال�صلمي لل�صلطة والتاأكيد 
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على مبداأ الف�صل بني ال�صلطات والتعهد بحماية التجربة الفل�صطينية الديقراطية، 

واحرتام اخليار الديقراطي ونتائجه، واحرتام �صيادة القانون واحلريات الفردية 

املواطنني يف احلقوق  ال�صحافة، وامل�صاواة بني  الإن�صان، وحرية  والعامة، وحقوق 

والواجبات دون متييز، وحماية مكت�صبات املراأة وتطويرها وتعزيزها.

رف�ص واإدانة احل�صار الظامل الذي تقوده الوليات املتحدة واإ�رشائيل على �صعبنا،   .12

الفل�صطيني  ال�صعب  وم�صاندة  لدعم  ور�صمياً  �صعبياً  العرب  الأ�صقاء   ودعوة 

القمم  قرارات  لتنفيذ  العربية  احلكومات  ودعوة  الوطنية،  و�صلطته  ف(  ت.  و)م. 

الفل�صطيني  ل�صعبنا  الداعمة  والإعالمية،  والقت�صادية  واملالية  ال�صيا�صية  العربية 

و�صموده وق�صيته الوطنية، والتاأكيد على اأن ال�صلطة الوطنية الفل�صطينية ملتزمة 

بالإجماع والعمل العربي امل�صرتك الداعم لق�صيتنا العادلة وامل�صالح العربية العليا.

وم�صاندة  ودعم  ال�صفوف  ور�ص  والتالحم  للوحدة  الفل�صطيني  ال�صعب  دعوة   .13 

ال�صمود  وتعزيز  وحكومة،  رئي�صاً  الفل�صطينية  الوطنية  وال�صلطة  ف(  ت.  )م. 

الداخلية  ال�صوؤون  يف  التدخل  ورف�ص  واحل�صار،  العدوان  وجه  يف  واملقاومة 

الفل�صطينية.

ا�صتخدام  وحترمي  واإدانة  الفتنة  اإىل  يقود  وما  كلها،  والنق�صام  الفرقة  مظاهر  نبذ   .14

الداخلية،  النزاعات  لف�ص  املبرات  كانت  مهما  الواحد،  ال�صعب  اأبناء  بني  ال�صالح 

والتاأكيد على حرمة الدم الفل�صطيني واللتزام باحلوار اأ�صلوباً وحيداً حلل اخلالفات 

على  وقراراتها،  ال�صلطة  ذلك معار�صة  يف  مبا  كافة  بالو�صائل  الراأي،  عن  والتعبري 

والتظاهرات  امل�صريات  وتنظيم  ال�صلمي  الحتجاج  وحّق  القانون  يكفله  ما  اأ�صا�ص 

على  تتعدى  ول  ال�صالح  من  وخالية  �صلمية  تكون  اأن  �رشيطة  والعت�صامات، 

املواطنني وممتلكاتهم واملمتلكات العامة.

والو�صائل  الأ�صاليب  اأف�صل  عن  البحث  �رشورة  تقت�صي  الوطنية  امل�صلحة  اإن   .15

يف  والجتماعية  وال�صيا�صية  الوطنية  وقواه  �صعبنا  م�صاركة  ل�صتمرار  املنا�صبة؛ 

اأماكن تواجده كافة يف معركة احلرية والعودة وال�صتقالل، مع الأخذ بعني العتبار 

الو�صع اجلديد لقطاع غزة، ومبا يجعله رافعة وقوة حقيقية ل�صمود �صعبنا على 



410

د. مو�سى اأبو مرزوق: يف العمق

مع  الحتالل  مقاومة  يف  الأجنع  الن�صالية  والأ�صاليب  الو�صائل  ا�صتخدام  اأ�صا�ص 

مراعاة امل�صالح العليا ل�صعبنا.

اأ�صا�ص  على  فروعها  بكل  الفل�صطينية  الأمنية  املوؤ�ص�صة  وتطوير  اإ�صالح  �رشورة   .16
القيام مبهمة الدفاع عن الوطن واملواطنني،  اأكرث قدرة على  ع�رشي، ومبا يجعلها 

القوانني  وتنفيذ  العام،  والنظام  الأمن  وحفظ  والحتالل  العدوان  مواجهة  ويف 

وال�صتعرا�صات،  امل�صلحة  املظاهر  واإنهاء  الأمني،  والفلتان  الفو�صى  حالة  واإنهاء 

باملقاومة  فادحاً  �رشراً  يلحق  الذي  الأمني،  والفلتان  الفو�صى  �صالح  وم�صادرة 

وتنظيم  تن�صيق  و�رشورة  الفل�صطيني،  املجتمع  وحدة  ويهدد  �صورتها  وي�صوه 

العالقة مع قوى وت�صكيالت املقاومة وتنظيم وحماية �صالحها.

اإ�صدار القوانني املنظمة، لعمل املوؤ�ص�صة الأمنية  دعوة املجل�ص الت�رشيعي ملوا�صلة   .17
العمل  ممار�صة  ينع  قانون  اإ�صدار  على  والعمل  فروعها،  مبختلف  والأجهزة 

ال�صيا�صي واحلزبي ملنت�صبي الأجهزة، واللتزام باملرجعية ال�صيا�صية املنتخبة التي 

حددها القانون.

الدولية واملجموعات املحبة  الت�صامن  اأجل تو�صيع دور وح�صور جلان  العمل من   .18
لل�صالم؛ لدعم �صمود �صعبنا ون�صاله العادل �صّد الحتالل وممار�صته وال�صتيطان 

يف  الدولية  العدل  حمكمة  قرار  تنفيذ  اأجل  ومن  العن�رشي،  وال�صم  الف�صل  وجدار 

لهاي املتعلق باإزالة اجلدار وال�صتيطان وعدم م�رشوعيتهما.
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وثيقة رقم 6:

 حوار مع د. مو�شى اأبو مرزوق حول االأزمة ال�شيا�شية 

الفل�شطينية والتطورات الراهنة6 ]مقتطفات[

�صيف 2006

اأجرى احلوار: ماجد كيايل

حما�ص،  حلركة  ال�صيا�صي  املكتب  رئي�ص  نائب  مرزوق  اأبو  مو�صى  الدكتور  الأخ   *
با�صم موؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية وهيئة حترير جملة الدرا�صات اأرحب بكم يف هذا 

اإيجاد نوع  الغاية من هذا احلوار  الراهنة.  الفل�صطينية والتطورات  الأزمة  احلوار حول 

من التفاعل والتوا�صل مع خمتلف الأطياف ال�صيا�صية يف ال�صاحة الفل�صطينية، للبحث يف 

اإ�صكاليات الأزمة الفل�صطينية، تعقيداتها وكيفية اخلروج منها.    

امل�شاركة باالنتخابات وت�شكيل احلكومة

�شنبداأ ب�شوؤال يتعلق بت�شكيل احلكومة، ملاذا اختارت حما�س ت�شكيل حكومة   *   

اأو ملاذا مل تذهب حما�س نحو ت�شكيل حكومة من �شخ�شيات  من لون واحد، 

ممكن  وكان  وحما�شبتها،  وتوجيهها  لرقابتها  تخ�شع  منها،  قريبة  وطنية 

ملثل هذا اخليار اأن يجنب حما�س التزامات ال�شلطة وتبعاتها ال�شيا�شية التي 

تتعلق باملفاو�شات اأو التي تتعلق باالحتكاك ب�شلطات االحتالل االإ�رشائيلية؟

�صكراً ملجلة الدرا�صات الفل�صطينية، واأعتقد اأن هذه فر�صة جيدة مل�صاركة اجلميع يف   **
الهم الفل�صطيني، خا�صة عب هذه املجلة املحرتمة. الو�صع الفل�صطيني حالياً ير 

بكثري من املنعطفات، وهو منفتح على كثري من التوجهات، ما يعزز احلاجة للحوار. 

ويف احلقيقة فاإن حما�ص منذ كانت يف املعار�صة طرحت ق�صية امل�صاركة ال�صيا�صية، 

الفل�شطينية،  الدرا�شات  جملة  يف  الراهنة،  والتطورات  الفل�صطينية  ال�صيا�صية  الأزمة  مقابالت:   
6

موؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية، بريوت، املجلد 17، العدد 67، �صيف 2006، �ص 7. اأجرى احلوار 

اأبو مرزوق، نائب رئي�ص املكتب ال�صيا�صي حلركة حما�ص، ماجد الكيايل يف جل�صتني:  مع د. مو�صى 

الأوىل يف 2006/6/24، والثانية يف 2006/7/4 يف دم�صق. وقد �صاركه يف احلوار عبده الأ�صدي.
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الكل  اإىل  حتتاج  الراهنة  املرحلة  باأن  منا  اعتقاداً  الفل�صطيني،  القرار  يف  وامل�صاركة 

النتخابات  دخلنا  فحينما  وبالتايل،  وم�صوؤولياتها.  تبعاتها  ليتحمل  الفل�صطيني، 

الدخول  قررنا  وقد  ال�صيا�صية.  امل�صاركة  بند  طرحناها  التي  البنود  اأهم  اأحد  كان 

يف املجل�ص الت�رشيعي، بعد اأن كنا قاطعناه �صابقاً، على اأ�صا�ص قناعة مفادها: ليكن 

املوؤ�ص�صة  خالل  من  احلركة  خليارات  وحماية  فاعلة،  �صيا�صية  م�صاركة  هناك 

ال�صيا�صية  اأو اخليارات املتعلقة بالق�صايا  الت�رشيعية، �صواء كان خيارات املقاومة 

لت�صكيل  احلوار  باب  فتحت  احلركة،  جنحت  فحينما  وهكذا  الأخرى.  واملجتمعية 

الت�رشيعي،  املجل�ص  يف  املمثلة  البملانية  الكتل  جميع  مع  وطن،  ائتالف  حكومة 

حر�صاً منا على ت�صكيل حكومة وحدة وطنية، لكننا ووجهنا بقرار الإخوة يف حركة 

التي  ال�صغوط  الأمر  هذا  من  وفاقم  ذلك،  على  وبالتحري�ص  امل�صاركة،  بعدم  فتح 

مار�صتها الإدارة الأمريكية، يف هذا الجتاه. امل�صكلة اأن الكتل البملانية الأخرى مل 

تكن وا�صعة التمثيل يف املجل�ص، ومع ذلك فقد دخلنا يف حوارات مع كل الكتل املتمثلة 

معنا  خالفاً  لديها  لي�ص  الكتل  معظم  باأن  لنا  ات�صح  وقد  واحد،  بع�صو  ولو  حتى 

حول البنامج، ولكن عدم قبولها امل�صاركة يف احلكومة يعود اإىل �صغوطات داخلية 

وخارجية مور�صت يف ال�صاحة الفل�صطينية.

ت�شكيل  نحو  حما�س  حركة  تذهب  مل  ملاذا  هنا  ن�شاأل  نحن  دكتور  يل  ا�شمح   *   

حكومة من �شخ�شيات وطنية ذات كفاءة وتكون مغطاة من حركة حما�س؟ 

كان هذا اأحد اخليارات املفتوحة عند حما�ص، وقد فتحنا هذا املو�صوع مع عدد من   **
ال�صخ�صيات، لكننا يف هذا الأمر نرى؛ اأولً، اأن اأي حكومة تاأتي لل�صلطة هي حكومة 

ولي�صت  �صيا�صية،  وزارة  هذه  ثانياً،  �صالحيات.  لها  ولي�ص  م�صوؤوليات  عليها 

الذي يقرر  اأن اخلدمات كلها متعلقة بالعدو، وهو  جمرد وزارة خدمات. ومعلوم 

اأو ات�صاعها وت�صييقها، وبالتايل فاإن القرار هنا �صيا�صي ولي�ص فني.  يف ت�صيريها 

ثالثاً، يف ظّل ال�رشاع ال�صيا�صي، ويف ظّل وجود فلتان اأمني، فاإن اأي وزير اإن مل تكن 

له �صوكة ل ي�صتطيع اأن يقوم باإدارة اأعماله. وبالتايل، فم�صاألة وزير م�صتقل هذه 

�صيكون فيها كثري من املظامل. رابعاً، لقد حاولنا اأن ن�صع اأكب عدد من امل�صتقلني 

ب�صبب  بالرف�ص،  جوبهنا  لكننا  �صابقني،  وزراء  اإىل  ذهبنا  اأننا  وحتى  الوزارة،  يف 



413

ملحق الوثائق

ال�صغوط، الداخلية واخلارجية. عموماً فاإن م�صكلة امل�صتقل يف ال�صاحة الفل�صطينية 

يجب اأن ن�صعها يف مو�صعها، فما بالك اإذا كان هذا امل�صتقل “التكنوقراط”، جمرد 

رجل م�صتغرق يف جماله العلمي والأكاديي، ولي�ص م�صموحاً له لأن يكون حراً يف 

تطبيق علمه وخبته يف الق�صايا الخت�صا�صية.

ال�شوؤال الذي يطرح نف�شه، االآن هو: اإذا كانت حركة حما�س تعار�س اتفاقات   *   

اأو�شلو، فكيف وّفقت بني ذلك وبني تبعات وجودها يف احلكومة؟ 

هذا �صوؤال مهم، يرجعنا اإىل قرار حما�ص بامل�صاركة يف حتمل م�صوؤوليات ال�صلطة.   **
فنحن نعرف اأن احلكومة واملجل�ص الت�رشيعي والرئا�صة جاوؤوا كنتيجة لتفاقيات 

اأو�صلو، وكان قرار حما�ص رف�ص امل�صاركة يف اأول جمل�ص ت�رشيعي، لأن امل�صاركة 

اأما يف النتخابات اجلديدة فكان هناك  وقتها كانت تعني الإقرار بهذه التفاقيات. 

اآخر،  جانب  من  فتح  ومع  جانب،  من  الت�رشيعي  املجل�ص  هيئة  وبني  بيننا  توافق 

الت�رشيعي،  املجل�ص  لنتخابات  الناظمة  واللوائح  للقوانني  تعديل  هناك  يكون  باأن 

الف�صائل يف النتخابات با�صتثناء اجلهاد الإ�صالمي، وفق  وهكذا فقد �صاركت كل 

برناجمها ال�صيا�صي وروؤاها ال�صيا�صية، و�صمنها قائمة حما�ص، التي تبنت برناجماً 

اأر�ص و�صعب  �صيا�صياً، يت�صمن ثوابت وطنية واإ�صالمية وا�صحة، تتعلق بوحدة 

ا�صتفتاء  مبثابة  النتخابات  هذه  وكانت  املقاومة.  يف  احلق  قاعدة  وعلى  فل�صطني، 

�صعبي، وبالتايل فاإن هذه النتخابات مل تكن ملتزمة بالنظم واللوائح التي �صيغت 

باتفاقيات اأو�صلو، وهذا ما اأثبتته النتائج، حيث اأن ال�صعب الفل�صطيني فّو�ص حركة 

حما�ص من خالل هذه النتخابات لأن تقود مرحلته ال�صيا�صية، ووفق برناجمها، 

مما ا�صتدعى من حما�ص التغيري يف قرارها لال�صتجابة لهذا التفوي�ص.

ا�شتدعى  ما  هذا  هل  لكم.  مفاجاأة  �شكل  االأغلبية  بهذه  الفوز  باأن  يعني  هذا   *   

التغيري؟

نعم كان ثمة مفاجاأة ا�صتدعت تغيري القرار، لأنه لو مل ن�صارك يف ت�صكيل احلكومة   **
الت�رشيعي. نحن  املجل�ص  الأغلبية يف  امل�صوؤولية، من خالل  ف�صنقوم بتحمل كامل 

موقف  اأبرزها  احلكومة،  هذه  اأمام  امل�صكالت  من  الكثري  هناك  �صيكون  باأنه  نعلم 

احلكومة الإ�رشائيلية من حما�ص، وحكومتها، وكذلك موقف الوليات املتحدة، التي 
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مل تكن و�صيطاً نزيهاً يف اأي حلظة من اللحظات، وهي دائماً اإىل جانب عدونا. على 

كّل فاإن هذا اخليار الذي و�صعه ال�صعب الفل�صطيني، حقق عدة م�صائل يف اآن واحد؛ 

اأولها، اأنه بنّي للعامل كله باأن امل�صار ال�صيا�صي الذي فر�ص على ال�صعب الفل�صطيني 

ل ي�صلح له، واأنه �صّوت مل�رشوع غريه. وثانيها، تاأكيده باأن ال�صعب الفل�صطيني 

غري را�ٍص عن هذا التحالف غري النظيف مع الإدارة الأمريكية، واأنه ل يريد من هذه 

الإدارة اأن تكون فاعلة يف القرار الفل�صطيني، يف مقابل ا�صتعادة مركز القرار جمدداً 

اإىل منطقتنا العربية الإ�صالمية. ونحن نعتقد باأن هذه النقلة مفيدة ل�صعبنا. وثالثاً، 

التاأكيد على خيار املقاومة وعلى برنامج احلركة يف الإ�صالح وحماربة الف�صاد من 

خالل التغيري الذي اأحدثه. 

يف هذه االإجابة ثمة اإ�شكاليتان؛ االأوىل، ومفادها اأن حما�س �شتجد نف�شها، وهي   *   

العالقات  من  �شبكة  ثمة  حيث  ال�شعب،  �شوؤون  باإدارة  معنية  احلكومة،  يف 

االأخطبوطية التي تربط الفل�شطينيني يف االأرا�شي املحتلة بالكيان االإ�رشائيلي، 

من الكهرباء اإىل املاء اإىل الطاقة اإىل التمويل اإىل الدخول واخلروج، ما �شي�شطر 

حما�س لالحتكاك بالطرف االإ�رشائيلي. االإ�شكالية الثانية، مع عدم تقليلنا من 

قبل  جرت  التي  الرئا�شية  االنتخابات  من  تنبثق  حلما�س،  االنتخابي  الفوز 

هنا،  فنحن  عبا�س،  حممود  الرئي�س  وهو  فتح،  مر�شح  فوز  عنها  ونتج  عام، 

الو�شوح  يف  غاية  كان  مازن  اأبو  برنامج  اأن  علماً  برناجمني،  اإزاء  الواقع،  يف 

التفاو�شي، مع رف�س ع�شكرة االنتفا�شة.  ل�شالح برنامج دولتني عرب احلل 

كيف ترون الو�شع؟

بالن�صبة لالإ�صكالية الأوىل نحن �صعب حتت الحتالل، كل مقومات احلياة مرتبطة   **
هو  هذا  لإ�رشائيل.  هي  الأر�ص  وعلى  �صيء  كل  على  ال�صيادة  حيث  بالحتالل، 

الإ�صكال الأ�صا�صي. نحن ر�صينا اأن تكون هناك �صلطة بكل مكوناتها مع ا�صتمرار 

واقع الحتالل. ولذلك قرر جمل�ص الوزراء يف يومه الأول ال�صماح لكل الوزراء باأن 

يتعاملوا مع نظرائهم يف اجلانب الآخر، حلل امل�صاكل اليومية. لي�ص ثمة م�صكلة يف 

اأن يكون هناك تعامل يف كل الق�صايا احلياتية، وباملنا�صبة هذا التعامل لي�ص جديداً، 

فقبل اأو�صلو اأ�صالً كان النا�ص يتعاملون مع الحتالل يف كل ظروف حياتهم، �صواء 
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كان يف معاملتهم اليومية يف تعليمهم اأو �صحتهم يف معا�صهم. هذه الق�صية مل يكن 

فيها م�صكلة.

وماذا عن االإ�شكالية الثانية اأي ال�رشعيتني؟  *   

خمتلط،  نظام  فهو  رئا�صياً،  ول  برملانياً  لي�ص  الفل�صطيني،  ال�صيا�صي  النظام   **
جاءت  فاإذا  ورئي�صها.  واحلكومة  ال�صلطة  رئي�ص  بني  موزعة  فيه  ال�صالحيات 

برنامج  هو  احلاكم  البنامج  لأن  م�صكالت،  تقع  ل  واحد،  حزب  من  الرئا�صتني، 

اإن البنامج الأخري يف  اأعراف موجودة، حيث  واحد، واإذا وجد برناجمني، فهناك 

النتخابات هو البنامج املهيمن، لأنه ال�صتفتاء الأخري لل�صعب. بالتايل ل ن�صتطيع 

اأن نقول اإن البنامج الرئا�صي مواز ومكافئ لبنامج احلكومة، اأو لبنامج حما�ص 

يف املجل�ص الت�رشيعي. ثانياً، يف الواقع مل يكن هناك تناف�ص يف النتخابات الرئا�صية 

حول البامج، كان التناف�ص حول الأ�صخا�ص، اأما يف انتخابات املجل�ص الت�رشيعي، 

فكان هناك برنامج واحد يتحدث عن مقاومة وعن فل�صطني التاريخية ول يتحدث 

عن ال�رشعية الدولية، ول عن ال�رشعية العربية، ول عن حّل من خالل الدولية، وهو 

برنامج حلما�ص، يف مقابل برامج اأخرى حتدثت عن �رشعية عربية و�رشعية دولية 

ودولتني وما اإىل ذلك. الآن حينما اختار ال�صعب الفل�صطيني برنامج حما�ص اختاره 

عن وعي. وعلى اأ�صا�ص التحدي لإ�رشائيل والوليات املتحدة. فقد كان ثمة �صغوط 

فقد  وح�صب  هذا  لي�ص  حما�ص،  يختار  ل  حتى  الفل�صطيني،  ال�صعب  على  خارجية 

لكنني  املو�صوع.  هذا  يف  التف�صيل  نريد  ول  الأخرى.  للبامج  ت�صجيع  ثمة  كان 

اأقول باأن ال�صعب الفل�صطيني اختار برنامج حركة حما�ص عن وعي، وهذا البنامج 

فثمة  ذلك  ومع  يهيمن.  اأن  ينبغي  الذي  هو  البنامج  فهذا  لذا  الأخري،  اخليار  هو 

باخت�صا�صاته،  طرف  كل  يلتزم  اأن  ويجب  والوزارة،  الرئا�صة  بني  اخت�صا�صات 

ويجب اأن حتل امل�صكالت عن طريق احلوار.

حلجم  بالن�شبة  االنتخابات  يف  وحما�س  فتح  بني  التعادل  من  واقع  هناك   *   

االأ�شوات، ما يعني اأن ثمة نوع من التعادل يف تف�شيل الفل�شطينيني لربنامج 

ال�شعب  باأن  هذه  االزدواجية  حال  يف�رش  من  فثمة  وباملقابل  حما�س.  اأو  فتح 

ال�شيا�شي،  مازن  اأبو  لربنامج  الرئا�شية  االنتخابات  يف  �شّوت  الفل�شطيني 
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وال�شلطة على م�شلكيتها  واأنه عاقب فتح  الو�شوح،  الأنه كان على غاية من 

وف�شادها وتفردها بالقرار، بانتخاب اأغلبية من حما�س كيف ترون هذا االأمر؟

الن�صبية ل�صالح حما�ص ع�صو  القائمة  النتخابات على  الفارق يف  اأن  �صحيح ذلك   **
واحد، لكن اأنت تعرف اأنه يف كل النظم الديقراطية فاإن النتائج تتاأ�ص�ص على فوز 

اأي حزب على اآخر اأحياناً بعدد من الأ�صوات.

اإ�شكالية الربناجمني، فثمة نوع من التعادل بني الربناجمني،  اأنا اأحتدث عن   *   

بغ�س النظر عن االأ�شوات. اليوم ال يوجد عندنا تعددية، فقد غابت اأو تاآكلت، 

يف واقع من قطبية ثنائية بال�شاحة الفل�شطينية، فثمة طرفني متعادلني بالقوة 

وباالأ�شوات. ويف العمل ال�شيا�شي، ويف حركة حترير وطني يجب االأخذ بعني 

االعتبار اأهمية ت�شكيل قوا�شم م�شرتكة.

هي  بل  الفل�صطينية،  ال�صاحة  على  قا�رشة  لي�صت  الثنائية  لكن  بالثنائية،  معك  اأنا   **
ال�صمة الأغلب يف الديقراطيات احلديثة، الآن القوى الأبرز �صواء يف اأمريكا يف كندا 

يف معظم الديقراطيات احلديثة، هي حزبني كبريين، وثمة اأحزاب �صغرية لكنها يف 

النهاية ل ت�صكل ثقالً، لكن ثمة معايري للديقراطية، هي احلاكمة. وهذه املعايري هي 

اأي�صاً مع الأخذ بعني العتبار  الفل�صطيني  الواقع  اأن تكون حاكمة يف  التي نريدها 

اإيجاد  يتطلب  الراهنة،  الأزمة  من  املخرج  باأن  واأعتقد  وا�صتحقاقاته.  الحتالل 

اإىل املجموع  م�صاحة من القوا�صم امل�رشكة، ونحن يف مرحلة حترير وطني حتتاج 

الوطني كله، ولي�ص فقط لقطبني. نحن الآن، وهذا كان تقييمنا منذ البداية، ل نعي�ص 

مرحلة دولة، ومرحلة �صلطة، نحن نعي�ص يف مرحلة حترر، تق�صي بتح�صيد اجلهود 

لتحقيق الأهداف الوطنية.

اإ�شالح وتفعيل منظمة التحرير

اإ�شالح  التحرير  منظمة  لدخول  ت�شرتط  حما�س  اأن  املعروف  من  لكن  ح�شناً   *   

ارتباطها  فّك  قبل  بال�شلطة  االنخراط  ر�شيتم  كيف  ال�شوؤال  املنظمة،  هذه 

باتفاقيات اأو�شلو؟ املعنى اأنه كان االأَْوىل حلما�س اأن تنخرط يف املنظمة، التي 
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هي مبثابة كيان ميثل ال�شعب الفل�شطيني ويعرب عنه. ولكننا �شهدنا العك�س، 

اإذ انخرطت حما�س بال�شلطة قبل ذلك، برغم ارتباط هذه باتفاق اأو�شلو!

اأن يركز على ال�صلطة  هناك اختالف يف هذين الو�صعني. العامل كله يحاول جاهداً   **
وعلى الكيان النا�صئ. وثمة توجه اإقليمي ودويل باأن تنح�رش مكانة منظمة التحرير 

مكانة  تاآكل  على  تعمل  باتت  فل�صطينية  قيادات  ثمة  اأنه  وحتى  ال�صلطة،  ل�صالح 

املنظمة ل�صالح ال�صلطة، يف حدود ال�صلطة يف ال�صفة والقطاع. اأي�صاً فقد واجهنا يف 

العملية  للم�صاركة يف  الداخل  الفل�صطينيني يف  حما�ص �صغوطاً كبرية وحقيقية من 

الفل�صطينية،  ال�صلطة  جتربة  من  الطويلة  املرحلة  هذه  بعد  وبتقديرنا  النتخابية. 

مواجهة  من  بّد  ل  اأنه  والقت�صادي،  والجتماعي  ال�صيا�صي  برناجمها  وف�صل 

من  ببعيدة  لي�صت  الق�صية  هذه  اأن  واأعتقد  الناخب.  عند  القرار  كان  اإذا  الو�صع، 

مو�صوع منظمة التحرير. فنحن عندنا ا�صتعداد باأن يكون الناخب الفل�صطيني اأينما 

التحرير وغريها. وعلى كل،  بالتمثيل داخل منظمة  يتعلق  تواجد هو احلكم فيما 

فاإن م�صاألة انخراطنا يف املنظمة مل تكن م�صكلة لدينا، فنحن كنا ندفع يف ال�صنوات 

الأخرية لنكون جزءاً منها، لكن كان هناك ممانعة من الآخرين، لعتبارات عندهم، 

ت�صتطيع اأن ت�صاألهم بالتف�صيل عنها.

يف  التمثيل  حجم  مثالً  املنظمة،  لدخول  معينة  �رشوطاً  لديكم  يكن  اأمل  لكن   *   

الهيئات؟

مبا يتعلق بالتمثيل وحجمه، لقد بحثنا هذا املو�صوع يف الت�صعينات، وحددنا ثقل   **
حما�ص يف ال�صاحة الفل�صطينية بحوايل 40%، لي�ص طمعاً يف من�صب اأو وزن، واإمنا 

بهدف التاأثري ب�صكل اأف�صل بالقرار ال�صيا�صي الفل�صطيني. مل ناأِت بهذا الرقم من 

املهنية  واملجال�ص  لالحتادات  الفرتة،  تلك  يف  النتخابات  جممل  كانت  فقد  اخليال، 

وال�صعبية، تعطي حركة حما�ص ما يوازي هذه الن�صبة، وبالتايل كان طرحنا �رشعياً 

يف اإطار املحا�ص�صة. فيما بعد مل نعد نتحدث عن اأرقام ول عن اأوزان، نحن حتدثنا 

عن برامج، ويف الفرتة الأخرية ركزنا احلديث على امل�صائل املتعلقة مبكانة املنظمة 

�صيا�صياً  عليها،  نتوافق  التي  والأ�ص�ص  دورها،  تفعيل  وق�صية  الوطنية،  وثوابتها 
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وتنظيمياً، وهذا ما مّت التفاق عليه على الأقل يف اإطار الف�صائل الع�رشة يف اخلارج 

حينما توافقنا على برنامج �صيا�صي وبرنامج تنظيمي متعلق مبنظمة التحرير.

اإمكانية  من  واثقون  اأنتم  وهل  التحرير  منظمة  بناء  الإعادة  منظوركم  هو  ما   *   

تفعيل املنظمة؟ 

�صليمة  ديقراطية  اأ�ص�ص  على  لكن  وبناء  تفعيل  اإعادة  املمكن  من  باأنه  اأعتقد  نعم   **
لتعّب عن ال�صعب الفل�صطيني ب�صكل اأمني و�صادق و�صفاف. املجل�ص الوطني يجب 

اأن يكون عدده اأقل، واأن يجتمع ب�صكل دوري، واأن يكون له هيئة ثابتة، واأن يكون 

هناك انتخاب مبا�رش لهذا املجل�ص يف كل جتمعات ال�صعب الفل�صطيني. هذا املجل�ص 

واملظلة  امل�صتقبلي.  الفل�صطيني  الن�صال  ملرحلة  الفعلية  القيادة  هو  يكون  اأن  يجب 

انتخاب  املجل�ص  هذا  على  يجب  وبالتايل  حتتها.  كلهم  الفل�صطينيني  يجتمع  التي 

قيادة تكون هي القيادة الفعلية لكل الفل�صطينيني. وعلى كافة امل�صتويات وبالتاأكيد 

اأن تناق�ص داخل هذا املجل�ص  التنفيذية.. ويجب  ثمة تف�صيالت يف املجل�ص وللجنة 

اإىل  الفل�صطينية،  الثوابت  اإىل  الوطني،  امليثاق  من  الفل�صطينية  ال�صاحة  ق�صايا  كل 

خطة التحرك ال�صيا�صي الفل�صطيني، وكل الق�صايا املتعلقة بامل�صتقبل الفل�صطيني. 

ال�صفاف  واحلوار  القاهرة  اتفاقية  اآلية  هي  هذا  اإىل  للو�صول  الآلية  اأن  واأعتقد 

وامل�صوؤول واإعادة تفعيل كل القوى الفل�صطينية لن�صتطيع اأن ن�صل اإىل اإعادة ت�صكيل 

هذه املنظمة.

اأزمة احلوار الفل�شطيني: وثيقة االأ�رشى ومع�شلة اال�شتفتاء

ال�شاحة  يف  ال�شائد  اخلالف  ب�شاأن  خطاباتكم  يف  انطلقتم  االأخرية  االأزمة  يف   *   

بحق  االإجحاف،  من  نوع  ثمة  اأن  ترون  اأال  املوؤامرة.  نظرية  من  الفل�شطينية 

الرئي�س اأبو مازن وال�شلطة وحركة فتح، يف تبني مثل هذه النظرية، وخا�شة 

اأنهم قاوموا االإمالءات االإ�رشائيلية واالأمريكية ب�شاأن منع حما�س من امل�شاركة 

الفل�شطيني،  ال�شيا�شي  النظام  يف  انخراطها  دون  واحلوؤول  االنتخابات،  يف 

واأي�شاً فهم نظموا انتخابات حرة ونزيهة باعرتاف العامل، واأخرياً فهم �شلموا 

احلكومة حلما�س؟
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اأمل  العربية  البالد  تق�صيم  مثالً:  عموماً،  خيال  جمرد  لي�صت  املوؤامرة  نظرية  اأولً   **
يحدث جراء موؤامرة؟ و�صعنا الفل�صطيني األ يواجه موؤامرة تلو اأخرى؟ الحتالل 

كرثة  يف  تكمن  م�صكلتنا  ذمم؟  و�رشاء  وتواطوؤ  مبوؤامرة  ياأِت  اأمل  للعراق  الأمريكي 

املوؤامرات فكيف ل ن�صدق اأنه ثمة موؤامرة هنا اأو هناك. 

ملاذا رف�شتم وثيقة االأ�رشى منذ البداية؟  *   

لقد اأر�صلت الوثيقة من قبل الأ�رشى للحوار ومل ير�صلوها كمادة لال�صتفتاء عليها،   **
وحينما اأ�رش الأخ اأبو مازن على ال�صتفتاء، ان�صحب مندوبا اجلهاد وحما�ص )من 

الرحيم ملوح )من املوقعني عن اجلبهة  الأخ عبد  اأبدى  املوقعني عليها(، كذلك فقد 

املعتقالت  كل  يف  الأ�رشى  وقادة  لال�صتفتاء.  الوثيقة  طرح  على  حتفظه  ال�صعبية( 

احرتامنا  ومع  حال  اأية  على  متثلهم.  ل  واأنها  الوثيقة  لهذه  ل  باأنه  مذكرة  اأر�صلوا 

كيف  ثم  الوطني.  ال�صاأن  يف  وحدهم  يقرروا  اأن  يجوز  فال  لالأ�رشى،  وتقديرنا 

ي�صتفتى جزء من ال�صعب على ق�صايا متعلقة بالكل الفل�صطيني؟ وكيف ل ي�صتفتى 

كل ال�صعب الفل�صطيني، يف الأردن و�صورية ولبنان، يف هذا املو�صوع، ولي�ص فقط 

اإذا كنا نتحدث عن مبادرة  الغربية وقطاع غزة؟  ال�صفة  ال�صعب، يف  جزءاً من هذا 

عربية وعن مبادرة تتعلق بالعرتاف باإ�رشائيل، وبق�صية عودة الالجئني، فكيف 

ي�صتفتى الفل�صطينيون يف ال�صفة وقطاع غزة على حّل ق�صية الالجئني ول ي�صتفتى 

ت�صكل  خطوة  ال�صتفتاء  يف  راأينا  لذلك  والأردن؟  ولبنان  �صورية  يف  الفل�صطينيون 

ترف�ص  مل  لكنها  حما�ص،  رف�صته  لهذا  الفل�صطيني،  ال�صعب  م�صتقبل  على  خطراً 

الق�صايا، كل ق�صية على حدة،  ال�صتفتاء. نحن نقول بو�صوح تعالوا نحدد  مبداأ 

اأنك  18 ق�صية، واأفر�ص  اأن ن�صتفتي ال�صعب على  ون�صتفتي ال�صعب عليها، ولكن 

اإذا قلت نعم فاأنت  3 ماذا تفعل؟  15 ق�صية منها، ول�صت موافقاً على  موافق على 

متفق  ق�صية   15 فّوت  تكون  ل  قلت  واإذا  عنك،  رغماً  ق�صايا  ثالث  على  وّقعت 

عليها، فكيف تقول ل لق�صية متعلقة بالوحدة الوطنية؟ وكيف تقول ل على ق�صية 

متعلقة ببناء اقت�صاد فل�صطيني قوي؟ وكيف تقول ل على خيار املقاومة؟ ويف نف�ص 

الوقت كيف تقول نعم لوجود اإ�رشائيل؟ وكيف تقول نعم للطريقة املطروحة حلل 

م�صكلة الالجئني يف ظّل الإطار املحدد يف قرارات ال�رشعية الدولية الأخرية “خارطة 
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الطريق”؟ كيف تقول نعم؟ وبالتايل نحن ل نريد اأن ن�صع اأنف�صنا اأمام متناق�صات. 

القرار  جتاوز  وهو  واحد  �صيء  اإل  منها  يراد  ل  الوثيقة  هذه  باأن  اأقول  واأخرياً، 

النتخابي الأخري لل�صعب الفل�صطيني، اأي جتاوز �رشعية حما�ص يف احلكومة. لذلك 

نعم ثمة موؤامرة فهذه الوثيقة جاءت يف اإطار من عدم امل�صداقية ال�صيا�صية و�صمن 

�صيا�صة اللف والدوران على ال�صعب الفل�صطيني وعلى خياره الديقراطي.

اأنتم تعتربون اأن دخولكم اإىل ال�شلطة مّت من اأجل جتاوز اتفاقات اأو�شلو، هل   *   

عن  انبثقت  التي  ال�شلطة  حّل  دون  من  اأو�شلو  اتفاقات  لتجاوز  طريقة  هناك 

هذه االتفاقيات؟

برنامج اأو�صلو كان له اإطارين، زمني ومو�صوعي، يف الإطار الزمني انتهى برنامج   **
فاإن  اأي�صاً  اأو الأهداف،  اإطار املو�صوع،  1999 مع التمديدات له، ويف  اأو�صلو �صنة 

تبنى  وقد  اأو�صلو،  اتفاق  نعوا  كثريون  اإ�رشائيل  يف  حتى  ف�صلت.  اأو�صلو  اأهداف 

�صارون يف برناجمه النتخابي اإلغاء اتفاقيات اأو�صلو، وحينما اأتى اإىل ال�صلطة، جاء 

باإلغاء  اأما مبا يتعلق  باأو�صلو.  له عالقة  لي�ص  الأحادي  الأحادية. واحلل  بنظرياته 

ال�صلطة، فهذا الأمر ل يكن اأن تقرر به حما�ص يف الوقت احلا�رش، فهذه ال�صلطة هي 

خيار اإقليمي ودويل، واأ�صبحت واقعاً وطنياً، لذا ل ن�صتطيع اأن تتجاوز ذلك.

كنتم تقولون ال لالنتخابات يف ظّل االحتالل، حالياً هناك مقولة اأن ال ا�شتفتاء   *   

حركة  ملاذا  ال�شوؤال  اإلخ.  اجلوع  ظّل  يف  اأو  احل�شار  ظّل  يف  اأو  االحتالل  ظّل  يف 

املعار�شة  من  جاءت  اأنها  الرغم  على  عام،  ب�شكل  اال�شتفتاء  رف�شت  حما�س 

ومن ال�شعب؟

مقوله  فهذه  نخ�صها.  مل  حينما  النتخابات  على  اعرت�صنا  باأننا  �صحيحاً  لي�ص   **
قيلت عنا ومل نقلها، هذه مقولة افرتيت علينا ومل نوؤمن بها يف حلظة من اللحظات. 

اإ�صفاء  رف�صنا  خلفية  على  جاء  فقد  النتخابات  يف  للم�صاركة  ال�صابق  رف�صنا  اأما 

ال�رشعية على اتفاق اأو�صلو. وحتى حينما حلل البع�ص اأو حَرم النتخابات، قلنا هذا 

خطاأ الق�صية �صيا�صية. اأما بالن�صبة ملو�صوع ال�صتفتاء فنحن طالبنا با�صتفتاء عام 

لل�صعب الفل�صطيني حول اأو�صلو. ونحن نطالب باأن يتم التقرير بالق�صايا اجلوهرية 
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عب ا�صتفتاء عام لل�صعب الفل�صطيني. اأما بالن�صبة لطرح ال�صتفتاء موؤخراً فقد جاء 

يف ظّل احلوار ول يجوز اأن يطرح ا�صتفتاء يف ظّل احلوار، ل�صبب ب�صيط فاإذا كان هناك 

توافق حول هذا احلوار فلماذا ال�صتفتاء؟ واإذا كان هناك خالف يف ظّل هذا احلوار، 

فال�صتفتاء يجب اأن يكون على الق�صايا املختلف عليها ولي�ص الق�صايا املتفق عليها. 

التي  واملوؤ�ص�صات  الت�رشيعية  للموؤ�ص�صات  جتاوز  فيه  املطروح  ال�صتفتاء  اأي�صاً 

اإل  الديقراطية ل يح�صل ال�صتفتاء  الدول  الفل�صطيني. يف  الإطار  القرار يف  تتخذ 

حينما يكون هناك اختالف وا�صح يف ق�صية حمددة. لكن ل يكن اأن نطرح ا�صتفتاء 

الأ�رشى  عن  الإفراج  مع  واحدة  ورقة  يف  بها،  العرتاف  اأو  اإ�رشائيل  وجود  حول 

وحماربة الف�صاد وحق �صعبنا يف املقاومة، اإذاً، لننظم ا�صتفتاء حول �رشعية اأو�صلو 

اأو �رشعية حممود عبا�ص، اأو حول اأية ق�صية حمددة، ولكن لي�ص على 18 ق�صية! 

اأخرياً، فاإن ال�صعب الفل�صطيني ل ي�صتفتى على حقوقه الوطنية، ل يوجد �صعب يف 

الدنيا ا�صتفتي على حقوقه الوطنية.

).....(

روؤية حما�س للحل املرحلي وق�شايا االعرتاف والهدنة

ال  اأنه  بحيث  معقدة،  جّد  ق�شية  الفل�شطينية  الق�شية  اأن  املفهوم  من  دكتور   *   

اأو ال. ومن  اأو �شد، نعم  ميكن التعامل مع ق�شاياها مبواقف على �شاكلة مع 

باإمكان  األي�س  باإ�رشائيل،  االعرتاف  ق�شية  حما�س  تثريها  التي  النقاط  بني 

حما�س اإنتاج معادلة �شيا�شية تتحايل فيها على هذا الواقع ال�شعب واملعقد. 

االأر�س املحتلة )ال�شيخ ح�شن  اأحد قياديي حركة حما�س يف  اأم�س طرح  مثالً 

قيام  على  والتوافق  باإ�رشائيل  االعرتاف  نوع  نحو  التوجه  اإمكانية  يو�شف( 

ثمة  باأنه  تعتقدون  هل  ثم  راأيكم؟  ماهو   .1967 مناطق  يف  فل�شطينية  دولة 

لو  حتى  الفل�شطينية،  الق�شية  جوانب  ملختلف  نهائية  حلول  ا�شمه  �شيء 

ُوّقعت اتفاقيات؟

بالن�صبة يل مل اأ�صمع ما قاله ال�صيخ ح�صن يو�صف. وعلى كّل كثريون حتدثوا عن   **
الكيان  ب�رشعية  العرتاف  ولي�ص   )de facto( الواقع  الأمر  زوايا  من  العرتاف 
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ال�صهيوين، لكن احلديث املنقو�ص هو اعرتاف الطرف الآخر بالدولة الفل�صطينية، 

ولي�ص م�صاألة وجود اإ�رشائيل فنحن نتعامل مع كيان غري �رشعي. 

لكنكم تتحدثون عن هدنة من 10 اأعوام اإىل خم�شني عاماً؟!  *   

الهدنة لي�ص فيها اعرتاف لكنك تقول باأن اإ�رشائيل موجودة من حيث الواقع ولكن   **
الإجابة  املطلوب  لكن  ذلك،  اإنكار  اأحد  ي�صتطيع  ول  بها  نعرتف  ولن  �رشعية  غري 

عليه هو وجود دولة فل�صطينية، والعرتاف باحلقوق الفل�صطينية هذا هو املطلوب 

باأن  اأي  اإ�رشائيل يف الوجود،  اأما العرتاف بحق  ولي�ص الن�صغال بالطرف الآخر. 

اأو حق  تاريخي واأخالقي  كاأن هذا حّق  الفل�صطينية،  الأر�ص  تكون على جزء من 

لليهود يف هذا اجلزء، فاأعتقد اأن املجمع عليه باأن هذا ل يكن اأن يكون. اأما ق�صية 

التالعب بالألفاظ فيما يتعلق بهذه امل�صاألة اأو التحايل عليها، فاأعتقد باأن هذا لي�ص 

ممكناً مع املجتمع الدويل ومع اإ�رشائيل. وبالتايل فنحن كحركة لدينا موقف �صيا�صي 

وا�صح باأن اإ�رشائيل غري �رشعية، ول يكن على الإطالق العرتاف بها مهما كانت 

الظروف والأحوال. الآن اأقول باأنك ت�صتطيع اأن تاأتي باألفاظ لكن التف�صري ال�صائد 

وحتى  القانونية.  والتف�صريات  ال�صمود  اإل  له  لي�ص  ال�صعيف  للقوي.  �صيبقى 

فائدة  ثمة  لي�ص  النهاية  ويف  القوي.  ل�صالح  دائماً  تاأتي  وامل�صطلحات  التعريفات 

اأما حقائق ال�رشاع وانتهاوؤه فنحن ل�صنا فقط مقتنعني بل  التالعب بالألفاظ.  من 

الإ�رشائيلي �صينتهي و�صينتهي ل�صاحلنا،  العربي -  ممتلئني قناعة باأن ال�رشاع 

نحن لدينا قناعتنا املطلقة باأن اإ�رشائيل لي�ص لها م�صتقبل يف هذه املنطقة، على الرغم 

من موازين القوى املختلة يف هذه املرحلة، وهذه قناعة را�صخة عندي. اأما مو�صوع 

يف  الفل�صطينيني  وحّق   1967 عدوان  قبل  عليه  كانت  ما  اإىل  الأمور  بعودة  الهدنة 

العودة وحترير الأ�رشى ووقف العتداءات الإ�رشائيلية واإقامة الدولة امل�صتقلة بعد 

الن�صحاب من ال�صفة الغربية وقطاع غزة، فلي�ص هناك من تف�صيل اأبعد من هذا، 

واإذا قبل العدو هذا الطرح يكون التف�صيل مطلوباً حينها. 

).....(
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)....( اإذا اأردنا تلخي�س وجهة نظر حما�س باحلل املرحلي، هل ميكن اأن نقول   *   

على  ولي�س  هدنة  على  تاأ�شي�شاً   1967 قبل  ما  اإىل  االأمور  بعودة  تتمثل  اأنها 

مفاو�شات ما يفرت�س اإقامة دولة فل�شطينية يف حدود 1967؟

اإقامة دولة فل�صطينية يف ال�صفة الغربية  نعم هذا هو احلل املوؤقت حلركة حما�ص؛   **
وقطاع غزة، تاأ�صي�صاً على الهدنة مع عدم العرتاف باإ�رشائيل.

).....(

عن النظرية الع�شكرية حلما�س 

وهذا  التعبري،  �شح  اإن  حلما�س،  الع�شكرية  بالنظرية  يتعلق  االآن  �شوؤايل   *   

ال�شوؤال طرح منذ بداية االنتفا�شة، وال �شّيما منذ بعد 11 اأيلول )2001(، ملاذا 

داخل  التفجريية  اأو  اال�شت�شهادية  العمليات  منط  انتهاج  على  حما�س  ت�رش 

مناطق 48؟ ملاذا ال يتم الرتكيز على اأ�شكال املقاومة امل�شلحة االأخرى؟ اأال ترون 

اأن هذا النمط اأدى اإىل نتائج مغايرة، اأو م�رشة، على حركة التحرر الفل�شطينية 

الفل�شطيني،  ال�شعب  ال�شتنزاف  وبالن�شبة  امل�شلحة،  املقاومة  �رشعية  وعلى 

اأو  اأن هذا النمط لي�س له عالقة بكل جتارب حرب التحرر ال�شعبية  بخا�شة 

حرب الع�شابات التي تذهب نحو حتييد عنا�رش تفوق العدو الع�شكرية؟

اأن  الن�صايل بالعمليات ال�صت�صهادية. معروف تاريخياً  اأولً حما�ص مل تبداأ عملها   **
اجتماعي وخريي.  ا�صمها( بعمل فكري دعوي  اإعالن  )قبل  ابتداأت عملها  حما�ص 

العمل  ت�صعيد  وعب  ال�صم  باإعالن  الأوىل  النتفا�صة  مع  احلركة  تبلورت  وقد 

يقاوم  الفل�صطيني  ال�صعب  كل  كان  حيث  الحتالل،  مواجهة  يف  اجلماهريي 

املوؤ�ص�صات  يف  العمل  ومقاطعة  املدين  والع�صيان  الإ�رشاب  بو�صائل  الحتالل 

بالبنادق.  بامل�صد�صات  بال�صكاكني  الب�صيطة  الأ�صلحة  وبا�صتخدام  الإ�رشائيلية. 

حيث   1994 وحتى  حينه.  يف  احلجارة،  بانتفا�صة  النتفا�صة  هذه  عرفت  وقد 

حدثت جمزرة اخلليل على يد ال�صهيوين روبن�صتاين )قتل امل�صليني يف امل�صجد(. 

بعد هذه العملية بداأ م�صل�صل العمليات من خالل تفجري ال�صيارات ثم بعد ذلك عب 

هذه  ال�صبل.  بكافة  الحتالل  مقاومة  هي  ا�صرتاتيجيتنا  ال�صت�صهادية.  العمليات 
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ال�صرتاتيجية املعمول بها. بالن�صبة للموقف من العمليات ال�صت�صهادية ثمة بع�ص 

ل�رشب  العمليات  هذه  خالل  من  نذهب  نحن  العمليات  من  النوع  هذا  على  اجلور 

التي لدينا  القوة  اأمنه. من خالل نقطة  العدو، وهي  نقطة ال�صعف الأ�صا�صية لدى 

يف  الت�صحية  على  والقدرة  ال�صهادة  وحب  ال�صهيوين  للعدو  الرف�ص  حجم  وهي 

�صبيل ديننا ووطننا، وهذا اأحدث خلالً اأمنياً كبرياً عند العدو ال�صهيوين، وا�صتطعنا 

اإحداث توازن جعل العدو، يف كل املراحل، يغري خططه وبراجمه ومبادئه الأ�صا�صية. 

هكذا وجدناه ين�صحب من قطاع غزة وهو اليوم يتحدث عن ان�صحاب من اأجزاء من 

يقيم  جعله  ما  وهذا  اإ�رشائيل.  اأر�ص  من  جزءاً  يعتبها  كان  التي  الغربية،  ال�صفة 

املتوفرة  الأدوات  ن�صتخدم  فنحن  هكذا  الفل�صطينيني.  عن  الف�صل  ويطرح  اجلدار 

والإمكانيات التي ن�صتطيع فيها اأن نحدث تاأثري اأكب واأف�صل.

).....(

اأ�رش  اأو  ال�شواريخ  ق�شف  وعمليات  اال�شت�شهادية  العمليات  خالل  من  اأنتم   *   

ال�شعب  ي�شع  العمليات  من  امل�شتوى  اأو  ال�شكل  هذا  اأن  ترون  اأال  جندي 

الفل�شطيني اأمام مواجهة م�شلحة غري قادر على حتمل تبعاتها؟ ثم اأال يعطي 

ذات  دولة  لديه  الفل�شطيني  ال�شعب  اأن  مفاده  للعامل،  خاطئاً  انطباعاً  ذلك 

�شيادة، واأن ال�رشاع هو بني طرفني متكافئني ع�شكرياً؟

لي�صت  الفل�صطينية  املقاومة  �صعبي.  احت�صان  دون  من  الدنيا  يف  مقاومة  ليوجد   **
اأكرث  الفل�صطيني  ال�صعب  تكلف  املقاومة  اأعمال  كانت  ولو  املجال.  هذا  يف  ا�صتثناء 

اأنه مل يرحب بها، ملا كان لهذه املقاومة حا�رش ول م�صتقبل. الآباء  اأو  مما يطيق، 

يعتبون  لأنهم  املقاومة،  كتائب  يف  ليكونوا  باأبنائهم  يدفعون  اليوم  والأمهات 

م�صتقبل هوؤلء الأبناء من م�صتقبل الوطن وال�صعب. بالتايل فهذه املقاومة ت�صنع 

اأخرى، ثمة فجوة  الع�صكري. من جهة  النظر عن م�صتواها  باإرادة �صعبية، بغ�ص 

كبرية يف موازين القوى، لذلك فنحن ل�صنا طرفني متكافئني يف هذا ال�رشاع، ومع 

عدونا  لدى  خ�صائر  لدينا  ومثلما  اآخر.  خيار  من  الفل�صطيني  لل�صعب  فلي�ص  ذلك 

خ�صائر اأي�صاً، وهو ما يقر به العدو نف�صه. وكلما طورنا عملياتنا و�صمنها عمليات 

اإطالق ال�صواريخ، كلما اأثرنا اأكرث يف �صع�صعة اأمن العدو.
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وماذا عن االإيحاءات اأمام العامل؟  *   

ثمة �صيء غريب يف املوقف الدويل من ق�صيتنا، فهذا الرئي�ص الفرن�صي جاك �صرياك   **
حرب  كمجرم  يحاكمه  اأن  من  بدلً  كغريه،  الأ�صري،  اجلندي  عن  بالإفراج  يطالب 

كونه يحارب حتت علم دولة اأخرى! هذا الو�صع ي�صتدعي النتباه اأين الراأي العام 

اأ�رشانا الع�رشة  اإىل  العاملي وكيف اأ�صعه يف ظّل النظر بعني واحدة، ملاذا ل ينظروا 

وتدمر،  تقتل  حينما  اإ�رشائيل  اإىل  ينظرون  ل  وملاذا  اإ�رشائيل؟!  �صجون  يف  اآلف 

وب�صكل اأعمى، هي تق�صف الأطفال والن�صاء. ويقولون اأنه من حّق اإ�رشائيل الدفاع 

اأن يقولوا لإ�رشائيل كّفي عن �رشب البنية التحتية يف  عن  نف�صها! ول ي�صتطيعوا 

قطاع غزة اأو عن �رشب اأهداف مدنية، وهي يف العرف الدويل من جرائم احلرب، 

التي حترمها كّل املواثيق الدولية، لكن اإ�رشائيل معفية من كّل هذا وذاك، لذلك حني 

اأحتدث عن ال�صمري العاملي اأحتدث بكل اأمل.

لكن اأال ترى اأن العمليات اال�شت�شهادية التي قتل فيها اأطفال ون�شاء و�شيوخ   *   

اأن  علماً  العاملي.  العام  الراأي  على  ت�شو�س   ،48 مناطق  يف  اإ�رشائيليني، 

يف  معنا  وهو  ال�شابق.  يف  معنا  التعاطف  يبدي  كان  هذا  العاملي  العام  الراأي 

حقوقنا واأر�شنا يف حدود ال�شفة والقطاع. ولي�س معنا يف نقل املعركة للمدن 

االإ�رشائيلية. وكانت اإ�رشائيل ت�شف اأوروبا باأنها متعاطفة مع الفل�شطينيني؟

اأن جزءاً من خطابنا  الغربي والأمريكي واأعتب  العام  الراأي  اأنا حري�ص على  اأولً   **
يجب اأن يوجه لكل املجتمعات الب�رشية. لأنه يف النهاية العامل قرية واحدة مرتابطة. 

اأكرث قدرة  اأ�صدقاء كلما كنت  ال�رشاع. وكلما كان عندك  على  كبرياً  تاأثرياً  ويوؤثر 

على احلركة يف مواجهة خ�صمك، لكن ال�صوؤال الذي يطرح نف�صه، ملاذا ثمة معايري 

مزدوجة؟ ملاذا ل تاأتي ردة فعل املجتمع الغربي على فعل القوات الإ�رشائيلية باأهلنا 

جندي  اأ�رش  عملية  على  فعله  ردة  بنف�ص  حمتلة،  يعتبها  التي  القطاع،  ال�صفة  يف 

اإ�رشائيلي واحد؟! هذا ظلم لل�صعب الفل�صطيني. ثم اإن اإ�رشائيل يف الواقع ت�صتورد 

اإح�صا�ص  فعالً  لديهم  كان  اإذا  لذلك  اأوروبا.  ومن  املتحدة  الوليات  من  اأ�صلحتها 

اإن�صاين وتوازن يف نظرتهم لالأمور، فليكن تعاملهم على نف�ص القدر. ويف الواقع، 
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فاإن ال�صعب الفل�صطيني الذي يخ�صع لالحتالل، اإمنا يدافع عن نف�صه وعن حريته 

وكرامته وعن اأر�صه ومقد�صاته. فماذا يفعل ال�صعب الفل�صطيني حينما يقتل بكل 

اأنواع ال�صالح؟ األ يجب اأن يدافع عن نف�صه؟!

).....(

طريقة اتخاذ القرارات يف حركة حما�س

مناورة  جمرد  لي�شت  االإ�رشائيلي  اجلندي  اأ�رش  عملية  باأن  نفهم  اأن  ميكن  هل   *   

اجلناح الع�شكري، واإمنا هي عملية �شمن ا�شرتاتيجية �شاملة حلما�س. علماً 

دون  ومن  لوحده،  يعمل  حلما�س  الع�شكري  اجلناح  اأن  عن  اأقاويل  ثمة  اأنه 

االرتباط بروؤية ا�شرتاتيجية �شاملة، جت�شدها القيادة ال�شيا�شية، واأنه �شمن 

ذلك جاءت عملية اأ�رش اجلندي؟

الأ�رشى  لتبادل  الق�صام  اإطار �صيا�صة قدية لكتائب  اأ�رش اجلندي جاءت يف  عملية   **
املوجودون داخل ال�صجون الإ�رشائيلية.

ال�شيا�شي هو  اأن امل�شتوى  اأم  لكن هل املبادرة ال زالت بيد اجلناح الع�شكري   *   

الذي ال يزال مي�شك باملو�شوع يف اجلانب التفاو�شي؟

ل عالقة هنا بفقدان ال�صيطرة اأو باإم�صاك ال�صيطرة. يف النهاية حركة حما�ص واحدة   **
وهناك تكامل واخت�صا�صات تعمل يف كل جهة يف جمالها. لهذا فاإن هذا املو�صوع 

ال�صكل  يف  حتى  الع�صكرية  العملية  يديرون  اأنهم  مبعنى  الع�صكريني.  عند  برمته 

ثمة  فهنا  التنازع،  اأو  الن�صقاق  م�صطلحات  وفق  ُيف�رشَّ  ل  ذلك  لكن  التفاو�صي. 

اعتبارات �صيا�صية ولوج�صتية متعلقة بالو�صع.

خياراتكم  تاأخذون  كيف  حما�س  يف  ال�شيا�شي  القرار  اتخاذ  طريقة  ماهي   *   

واملفاو�شات  اال�شت�شهادية  والعمليات  الهدنة  يف  اال�شرتاتيجية،  وقراراتكم 

واال�شتفتاء؟

هذه ق�صايا يف اإدارة ال�رشاع ولي�صت ق�صايا ا�صرتاتيجية، الق�صايا ال�صرتاتيجية يف   **
النهاية تطبخ على نار هادئة ول بّد من اأن يكون فيها نوع من الإجماع داخل احلركة 
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واجلغرافية،  تواجدها،  اأماكن  مبختلف  التنفيذية،  وهيئاتها  ال�صورى  جمال�ص  يف 

فال�صورى حاكمة واآلياتها تغريها بح�صب اأو�صاعنا الأمنية وال�صيا�صية. 

لكننا ن�شهد اأحياناً بع�س التباينات يف وجهات النظر؟  *   

مثل  من  والكليات  بالثوابت  يتعلق  مبا  باملطلق.  تباينات  ثمة  لي�ص  ا�صرتاتيجياً   **
املواقف  يف  وكذلك  الأمة،  وحدة  واملقاومة  فل�صطني،  وحترير  التاريخية  فل�صطني 

ال�صيا�صية الراهنة. اأما يف اخلطاب اأو التعبري عن املواقف فنعم، هذا موجود. ولأن 

وت�صتت  التوا�صل  و�رشعة  اجلغرايف  والبعد  الوقت  عوامل  اإىل  تعود  هنا  امل�صاألة 

الهيئات القيادية، مبعنى اأنه هناك حيثيات قيادية موجودة يف اأماكن التواجد الذي 

ذكرتها يف ال�صفة الغربية وقطاع غزة يف ال�صجون ويف اخلارج، ولكل ظروفه. لكن 

هناك توافق كبري يف كل ق�صية من الق�صايا ال�صيا�صية الراهنة. واملكتب ال�صيا�صي 

اأي  اأي م�صتجد وعند  ال�صيا�صي يف احلركة عند  القرار  الذي يدير عملية �صنع  هو 

منعطف، لكن التباعد اجلغرايف رمبا ُيحدث بع�ص الإ�صكاليات، مثلما ح�صل موؤخراً 

يف  حما�ص  من  الأ�صرية  احلركة  قادة  الأخوة  مع  الت�صال  انقطع  اإذ  ال�صجون،  يف 

الداخل )يف ال�صجون(، يف فرتة اإعداد الوثيقة. ورمبا كان مق�صوداً م�صادرة اأدوات 

الت�صال. وبالتايل مّت الجتهاد ب�صكل منفرد يف هذا املو�صوع. وعلى �صبيل املثال 

خمتلف  يف  اإجماع،  على  ح�صلنا  الت�رشيعية  النتخابات  يف  امل�صاركة  قررنا  حينما 

الهيئات، يف ال�صفة والقطاع واخلارج. 

هل هذا يعني اأنه لي�س ثمة تعددية اأو منابر داخل حركة حما�س؟  *   

روؤيا  جلهة  تكتالت  واخلالفات  والجتهاد.  الآراء  تعدد  غري  الختالف  مطلقاً،  ل   **
�صيا�صية، اأما تعدد الآراء والإجتهادات فهي ظاهرة �صحيحة ل�صالح اإن�صاج الراأي 

و�صوابية القرار. 

املزاوجة بني املقاومة واحلكومة

تتاأ�ش�س  معادلة  نحو  تنحو  حما�س  حركة  اأن  الو�شع  هذا  خالل  وا�شح   *   

اإىل  يعيدنا  هذا  املقاومة.  يف  وموقعها  احلكومة  يف  موقعها  بني  املزاوجة  على 

ال�شلطة،  جتربة  اأو  اهلل  حزب  كتجربة  الظروف،  اختالف  مع  اأخرى،  جتربة 
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يف ظّل الرئي�س الراحل يا�رش عرفات. فهل حتاول حركة حما�س اأن تكرر هذه 

املزاوجة؟ وهل تتحمل التداعيات النا�شئة عن ذلك؟

اأننا  هو  كحركة  الأ�صا�صي  برناجمنا  اأن  هنا  اأثبت  اأن  اأريد  �صابقاً  حتدثنا  كما  طبعاً   **
حركة مقاومة لها مقت�صيات �صيا�صية واجتماعية، واأهم هذه املقت�صيات اأن ندعم 

�صمود �صعبنا الفل�صطيني. وجاءت العملية ال�صيا�صية كلها يف هذا الإطار لأننا نريد 

اأن ندعم �صمود �صعبنا. وبالتايل نريد األ يكون هناك م�صاوئ يف ال�صلطة، األ يكون 

�صعبنا  يحرم  ما  هناك  يكون  واأل  مب�صتقبله،  ت�رش  قوانني  ول  حم�صوبية،  هناك 

الثانية  الق�صية  حقوقه.  وعلى  مقاومته  على  �صعبنا  يحافظ  اأن  املقاومة،  يف  حقه 

كان تقديرنا اأننا يف مرحلة حترر وطني، واأن ال�صلطة هي يف مربع البنامج الآخر، 

ولي�ص يف مربع املقاوم. لكننا دخلنا احلكومة لالإنقاذ بتفوي�ص �صعبي للحركة. لهذا 

مل جند بداً من اأن ندير هذه العملية ا�صتحقاقاً لرغبة �صعبنا. وهذا يعني بو�صوح 

باأننا �صنزاوج بني املقاومة وبني احلكم و�صنجمع ال�صلطة واملقاومة رغم �صجيج 

العامل وح�صار احلكومة. هكذا فقد اأف�صلنا م�رشوع اخلالف والحرتاب الداخلي، 

البادئة،  هي  تكن  مل  اجلندي  ق�صة  اأن  واأعتقد  الوطني.  التوافق  م�صاعي  وجنحت 

فقبل اأ�صبوع كان يوجد ح�صد �صخم جداً بالدبابات الإ�رشائيلية حول قطاع غزة، 

وكان ثمة خطة لعتقال منظم لوزراء واأع�صاء املجل�ص الت�رشيعي يف ال�صفة الغربية 

حتى يكون هناك فراغ د�صتوري، ثم ت�صقط احلكومة. هكذا فنحن �صنبقى يف مربع 

املقاومة �صندير هذه احلكومة حتى نهاية الفرتة. �صنحاول كل جهدنا دعم �صمود 

�صعبنا وال�صعب الفل�صطيني له اخليار يف النهاية يف كل فرتة انتخابية. واأعتقد باأن 

حراً  �صعباً  �صعبنا  وجنعل  م�صتقلة،  دولة  نبني  حتى  موجودة  �صتبقى  املزاوجة 

كبقية ال�صعوب، وهذا يحتاج منا ثمناً غالياً.

).....(
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وثيقة رقم 7:

ن�س اتفاق مكة بني حركتي فتح وحما�س7

8 �صباط/ فباير 2007

ب�صم اهلل الرحمن الرحيم

پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  (
) ٺ ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ   پ 

العظيم. اهلل  �صدق 

بناء على املبادرة الكرية التي اأعلنها خادم احلرمني ال�رشيفني، امللك عبد اهلل بن عبد 

مكة  يف  جرت  جلاللته،  الكرية  الرعاية  وحتت  ال�صعودية،  العربية  اململكة  ملك  العزيز، 

املكرمة، بني حركتي فتح وحما�ص، يف الفرتة من 19-21 حمرم 1428 هجرياً، املوافق 

من 6-8 فباير 2007، حوارات الوفاق والتفاق الوطني الفل�صطيني، وقد تكللت هذه 

احلوارات، بف�صل اهلل �صبحانه وتعاىل بالنجاح، حيث جرى التفاق على ما يلي:

التاأكيد على حترمي الدم الفل�صطيني، واتخاذ كافة الإجراءات والرتتيبات التي  اأولً: 

الوطني  لل�صمود  كاأ�صا�ص  الوطنية  الوحدة  اأهمية  على  التاأكيد  مع  ذلك،  دون  حتول 

والت�صدي لالحتالل، وحتقيق الأهداف الوطنية امل�رشوعة لل�صعب الفل�صطيني، واعتماد 

لغة احلوار كاأ�صا�ص وحيد حلل اخلالفات ال�صيا�صية يف ال�صاحة الفل�صطينية.

ويف هذا الإطار نقدم ال�صكر اجلزيل لالإخوة يف م�رش ال�صقيقة، والوفد الأمني امل�رشي 

يف غزة، الذين بذلوا جهوداً كبرية يف تهدئة الأو�صاع يف قطاع غزة يف الفرتة ال�صابقة.

وفق  فل�صطينية،  وطنية  وحدة  حكومة  ت�صكيل  على  نهائية  وب�صورة  التفاق  ثانياً: 

الد�صتورية  الإجراءات  اتخاذ  العاجل يف  الطرفني، وال�رشوع  اتفاق تف�صيلي معتمد بني 

لتكري�صها.

االأو�شط،  ال�رشق  �صحيفة  اأي�صاً:  وانظر  مرزوق.  اأبو  مو�صى  د.  من  الأ�صلية  الوثيقة  عن  �صورة   
7

)بريوت:   2007 الفل�شطينية ل�شنة  الوثائق  اأحمد �صعد،  2007/2/9؛ وحم�صن حممد �صالح ووائل 
مركز الزيتونة للدرا�صات وال�صت�صارات، 2009(، �ص 122.
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ثالثاً: امل�صي قدماً يف اإجراءات تطوير واإ�صالح منظمة التحرير الفل�صطينية، وت�رشيع 

على  التفاق  جرى  وقد  ودم�صق.  القاهرة  لتفاهمات  ا�صتناداً  التح�صريية،  اللجنة  عمل 

خطوات تف�صيلية بني الطرفني بهذا اخل�صو�ص.

ال�صلطة  يف  بها  املعمول  القوانني  اأ�صا�ص  على  ال�صيا�صية  ال�رشاكة  مبداأ  تاأكيد  رابعاً: 

الوطنية الفل�صطينية، وعلى قاعدة التعددية ال�صيا�صية وفق اتفاق معتمد بني الطرفني.

العربية  اأمتنا  وجماهري  الفل�صطينية،  جماهرينا  اإىل  التفاق  هذا  نزف  اإذ  اإننا 

التفاق ن�صاً وروحاً،  بهذا  التزامنا  نوؤكد  فاإننا  العامل،  الأ�صدقاء يف  والإ�صالمية، وكل 

حقوقنا  وا�صتعادة  الحتالل،  من  والتخل�ص  الوطنية،  اأهدافنا  لإجناز  التفرغ  اأجل  من 

وق�صية  الأق�صى  وامل�صجد  القد�ص  ق�صية  مقدمتها  ويف  الأ�صا�صية،  للملفات  والتفرغ 

الأ�رشى واملعتقلني ومواجهة اجلدار وال�صتيطان.

واهلل املوفق

مكة املكرمة يف 21 حمرم 1428

املوافق لـ 8 فباير 2007

  حركة فتح         حركة حما�ص

حممود عبا�ص           خالد م�صعل

2007/2/8 
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وثيقة رقم 8:

ن�س ا�شتقالة وزير الداخلية الفل�شطيني هاين القوا�شمي8

17 ني�صان/ اأبريل 2007

ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية

وزارة الداخلية 

مكتب الوزير

التاريخ: 2007/04/17م

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

دولة رئي�ص الوزراء الأكرم 

الأخ الفا�صل/ اإ�صماعيل هنيَّة، حفظه اهلل

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

املو�صوع/ ا�صتقالتي من حكومتكم املوقرة

متوا�صل  عمل  يف  واأنا  للداخلية،  وزيراً  ملهامي  ت�صلّمي  ومنذ  اأنه  �صيادتكم  تعلمون 

لو�صع ت�صور عملي  والأمنية،  املدنية  باأجهزتها  الوزارة  التعّرف على  اأجل  دوؤوب من 

ينه�ص بهذه املوؤ�ص�صة، ومبا يتالءم مع متطلبات املرحلة، فبداأت باجتماعات متوا�صلة 

الأجنحة  وكافة  املقاومة  واأذرع  اخلم�صة  الف�صائل  ثم  ومن  الأمنية،  الأجهزة  قادة  مع 

الع�صكرية، واأي�صاً كان لنا لقاءات مع رجال الإ�صالح والع�صائر لن�صمع منهم ت�صورهم 

حول املرحلة القادمة، واآراءهم حول اخلروج من هذه الأزمة الطاحنة التي نعاين منها 

اأذرع املقاومة لنوفر هدوءاً  جميعاً. وكان لنا لقاءات خالل هذه الفرتة املا�صية مع كافة 

العادمة  املياه  �صّخ  يف  عملها  اإمتام  من  الفنية  الطواقم  لنمّكن  و�رشقها،  غزة  �صمال  يف 

ذلك  يف  جنحنا  وبالفعل  الإ�صالمية.  املقبة  �رشق  اإىل  الناقل  اخلط  ومّد  غزة،   �صمال 

لقاء  يف  املدين  الدفاع  و�صباط  قادة  مع  والجتماعات  اللقاءات  ووا�صلُت  هلل.  واحلمد 

وثيقة حمفوظة لدى د. مو�صى اأبو مرزوق. وانظر اأي�صاً: وكالة قد�ص بر�ص لالأنباء، لندن، 2007/5/19؛   
8

وحم�صن حممد �صالح ووائل اأحمد �صعد، الوثائق الفل�شطينية ل�شنة 2007 )بريوت: مركز الزيتونة 

للدرا�صات وال�صت�صارات، 2009(، �ص 233.
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لقاء  يف  الوقائي  الأمن  يف  الإخوة  مع  وكذلك  اجلهاز،  �صف  �صباط و�صباط  جميع  �صّم 

مدراء  فيها  مبا  ال�رشطة  قيادات  مع  مراراً  واجتمعت  اجلهاز،  يف  العاملني  جميع  �صّم 

اللّقاءات وفائدة هذا التوا�صل �صيّما يف  الإدارات وكبار ال�صباط، ل�صعوري باأهمية هذه 

“اجلانب  اإىل كافة مقرات وزارة الداخلية،  هذه املرحلة. ومن ثم كان يل زيارات ميدانية 

املدين”، لالطالع عن كثب على عمل واأداء العاملني يف هذه الإدارات، اإ�صافة اإىل زيارتي 

اإىل وزارة ال�صوؤون املدنية التي تتبع يل واجتمعت مع كافة العاملني فيها.

الثاين، و�صقة  اأ�صبح مكتبي  اأقوم به يف مكتبي بالوزارة ومنزيل الذي  ناهيك عن ما 

ليل  اأعمل بهم جميعاً  ثالثاً،  لت�صبح مكتباً  منه  اإياها تبعاً  التي منحني  اأبو جعفر  اأخي 

نهار، عّل وع�صى اأن يكون ذلك يف �صحائف اأعمالنا يوم القيامة لي�ص اإل.

امل�صوؤولني  كبار  مع  والتقيت  القاهرة،  اإىل  عاجلة  بزيارة  قمت  اأنني  �صيادتكم  مذكراً 

الأمنيني يف م�رش للتدار�ص معهم حول اخلطوط العري�صة للخطة الأمنية، وال�صتفادة من 

جتربتهم يف ذلك. كما اأنني حتدثت معهم مطولً حول معاناة الفل�صطينيني يف معب رفح 

ومطار القاهرة، وبداأنا بت�صكيل وفد م�صرتك �صيلتقي مع بداية الأ�صبوع القادم يف معب 

رفح )اجلانب امل�رشي( لو�صع اآلية جديدة حلل م�صاكل اأهلنا يف هذه املعابر.

ومنذ عودتي اإىل غزة، توا�صلت على الفور مع الطواقم الفنية التي تعمل معي لإعداد 

حكومتكم  قبل  من  عليها  و�صودق  اخلطة  نوق�صت  بالفعل  ملناق�صتها،  الأمنية  اخلطة 

اأولً،  اهلل  نر�صي  كي  النطالق  لنقطة  جيداً  اإعداداً  نعد  بداأنا  مبا�رشًة  وبعدها  الر�صيدة، 

ومن ثم �صعبنا ال�صابر، ونر�صم الب�صمة من جديد على �صفاه اأطفالنا واأمهاتنا و�صيوخنا. 

والتقيت بالأم�ص مع الإخوة يف جلنة املتابعة يف اجتماع �صّم جميع الف�صائل والتنظيمات، 

وعر�صنا عليهم خطتنا الأمنية واإجراءات وزارة الداخلية التي �صتتخذ يف حينه، ووعدنا 

منهم بالتوا�صل خالل يومني لن�صع اآلية للتعامل مع �صالح املقاومة، ورعيُت مهرجانات 

بوجهاء  بعدها  والتقيت  وب�صيوين(،  و�صنباري،  وخليفة،  )حداد،  العائالت  مع  ال�صلح 

وخماتري بيت حانون، ول زلت متوا�صل مع اجلميع رغم الوعكة ال�صحية التي اأمر بها.

ما  بكل  متاماً  تع�صف  تكاد  كثرية  معوِّقات  اأمامي  فاإن  اجلهد  هذا  كل  ورغم  اأنَّه  اإل 

اأّي  حتقيق  يف  جداً  �صعيفاً  اأ�صبح  الأمل  فاإن  ذلك،  من  والأخطر  اللحظة،  حتى  اأجنزناه 

جناحات يف اخلطة الأمنية. واأول هذه املعوقات واأهمها اأن �صالحيات ال�صيد/ مدير عام 
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خالل  من  اإل  �صالحية  اأي  يل  لي�ص  كوزير  واأنني  ال�صالحيات،  كل  هي  الداخلي  الأمن 

ال�صيد مدير عام الأمن الداخلي. 

واأقلها اأنني ل اأملك مطلقاً ا�صتدعاء �رشطي اأو �صابط مالزم ملقابلتي اإل من خالله، 

اأو  الوقائي  اأو  ال�رشطة  عام  مدير  ا�صتدعاء  يف  بالكم  فما  ذلك،  يف  احلق  فله  رف�ص  واإن 

اإلزامهم باأي عمل يتعلق مب�صلحة الوطن.

والأمثلة على ذلك:

 ،
)1(

ُوِبَخ العميد/ حممد حمدان، لأنه ح�رش اإىل مكتبي ملقابلة مدير اأمن مدير عام الوكالة

وهو �صخ�صية اأجنبية، كان يبحث معنا اآلية حرا�صة ال�صيد/ جون كينج، وخرج العميد من 

مكتبي، وهو ي�رشخ ويقول: اأنا عارف اإجت يف را�صي، وكان منظري اأمامه كوزير حمرج 

جداً.

تنفيذ  من  مبنعه  ح�صني  عالء  اللواء/  ال�رشطة  عام  ملدير  خطية  تعليمات  والثانية/ 

تعليمات بنقل ثالثة من ال�رشطة للعمل معي يف احلرا�صة.

والثالثة/ تعميم �صارم يفر�ص على كافة العاملني بالأجهزة الأمنية، بعدم الت�صال اأو 

تلقي التعليمات من اأي م�صتوى يف الوزارة اإل منه �صخ�صياً.

والرابعة/ كانت عندما طلبت العقيد/ اأحمد �صاق اهلل ملقابلتي يف مكتبي، لتعيينه مدير 

مكتبي لل�صوؤون الع�صكرية، اإل اأنني فوجئت باأنه ينعه وات�صلت مع العقيد، ملاذا مل تنفذ 

تعليماتي واأوامري، فيقول ل ت�صعوين بني الرجلني.

من هذا املنطلق فاإن الأمور ل تب�رش بخري اإطالقاً، فاإذ كان هذا من ال�صغائر لي�ص يل 

اأي �صالحية، فما بالكم يف م�صلحة الوطن الذي يحرتق وال�صعب الذي يوت وي�رشخ.

وثاين هذه املعوقات: 

اأنني ل زلت اأ�صمع وعوداً، “وال�صعب يطالب فوراً”، والأحداث تزداد، فاإنا لن ن�صتطيع 

امل�صرتكة  والقوة  والحتياجات  فالإمكانيات  اأقوال،  ولي�ص  اأفعال  على  بناًء  اإل  العمل 

النجاح. كما  العاملة على الأر�ص هي الأهمية الأوىل وهي عنوان  الأمنية  القوى  من كل 

 وكالة غوث الالجئني )الأونروا(. ]هذا الهام�ص هو من اأ�صل الوثيقة[.
)1(
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اأنني اأذكر اأنني حدثت دولتكم عن مو�صوع مهم جداً، وهو من اأ�صد املعوقات )التنظيم، 

“�رشيعاً”، واأن وزارة  والإدارة، والإدارة العامة للمالية املركزية( اإن مل يتخذ بهم قراراً 

الداخلية لها ا�صتقالليتها، ف�صنبقى ندور يف حلقة مفرغة ويبقى الو�صع على حاله، مذكراً 

�صيادتكم اأن معايل وزير املالية قد حّول لنا اأمراً مالياً بقيمة مليون ومائتي األف �صيكل، 

ملا  خمالف  وهذا  العام،  الأمن  يف  املالية  الإدارة  عام  مدير  احللو  ر�صوان  ال�صيد/  طرف 

اتفقنا عليه مع معايل وزير املالية، وفوجئت الآن، واأنا اأعد هذا الكتاب مبرا�صيم رئا�صية 

مفادها تبعية الإدارة املالية للداخلية لل�صيد/ ر�صوان احللو وت�صكيله هيئة لذلك. مرفق 

طيه �صورة عن هذه املرا�صيم. وتاأ�صي�صاً على ما تقدم، فاإنني اأقولها وب�رشاحة، واإ�صافة 

اإىل ما ذكر، فاإنني ل اأ�صتطيع العمل البتة مع الأخ/ مدير عام الأمن الداخلي بهذا ال�صكل، 

وعلى هذا النحو.

لذلك اأعلن اأمام دولتكم املوقرة ا�صتقالتي من حكومتكم الر�صيدة.

اآمالً قبولها، و�صاأتوجه الآن اإىل بيتي.

واهلل معكم ولن َيرِتَكم اأعمالكم.

2007/4/17
اأخوكم

هاين القوا�صمي

وزير الداخلية
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وثيقة رقم 9:

بيان حركة حما�س حول حقيقة من يخرق االتفاقات املربمة9

16 اأيار/ مايو 2007

ب�صم اهلل الرحمن الرحيم

)ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ( 

احلمد هلل وال�شالة وال�شالم على ر�شول اهلل وعلى اآله و�شحبه وبعد.

يف هذا الوقت احلرج من تاريخ ق�صيتنا الفل�صطينية، ويف ذكرى نكبة �صعب فل�صطني، 

وحماولة اإجها�ص امل�رشوع الوطني الذي يهدف لتحرير اأر�صنا وعودة لجئينا واإقامة 

دولتنا الفل�صطينية، نقف اأمام حتديات �صعبة، لذلك نود اأن نعلن يف هذه اللحظة التاريخية 

تو�صيحاً للحقيقة حتى ل ت�صيع، ووقوفاً عند م�صوؤولياتنا الوطنية والتاريخية نقول:

حركة  على  جزافاً  التهمة  واإلقاء  جراد  اأبو  بهاء  مقتل  اأعقب  الذي  الأول  اليوم  منذ 

اأبو جراد، ومع ذلك قامت  اأنه ل عالقة حلركة حما�ص مبقتل بهاء  حما�ص، ونحن نوؤكد 

عنا�رش من حركة فتح بقتل اأحد املقربني من حركة حما�ص، وعلى الرغم من ذلك قامت 

عاجل  لقاء  لعقد  فتح  حركة  مقدمتها  ويف  الأطراف،  بكل  بالت�صال  باملبادرة  حما�ص 

لتطويق الأحداث، ومّت هذا برعاية الوفد الأمني امل�رشي، ومّت التو�صل اإىل التفاق، اإل اأنَّ 

جمموعة من حركة فتح، ومنهم مرافقو ماهر مقداد قاموا بالعتداء على موقع للق�صام، 

فدافع من يف املوقع عن اأنف�صهم فاأ�صيبت منهم جمموعة باإ�صابات بالغة، وقتل اثنان من 

مرافقي ماهر مقداد، مما اأعاق تنفيذ التفاق الذي مل يتم اللتزام به، فال حواجز رفعت، 

ول م�صلحني �ُصحبوا من ال�صوارع، ومل ينزل اأحد عن الأبراج.

بادر ال�صيد رئي�ص الوزراء بدعوة احلركتني لعقد اجتماع للتاأكيد على التفاق وتنفيذه، 

وكنا مبادرين وحري�صني على التنفيذ وطالبنا يومها بعدم انف�صا�ص اللقاء حتى نطمئن 

دخول  بعد  ولكن  احلركة،  وقواعد  الكوادر  لكلِّ  تعليماتنا  واأ�صدرنا  التفاق،  لتنفيذ 

وثيقة حمفوظة لدى د. مو�صى اأبو مرزوق.  
9
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التفاق بن�صف �صاعة مّت اغتيال القائد الق�صامي اإبراهيم منية على يد قوات الأمن الوطني 

�رشق ال�صجاعية، مما دفع الأمور للتدهور من جديد، وكعادة بع�ص الناطقني حلركة فتح 

عن  علن 
ُ
اأ بعدما  غزة  الوطني �رشق  الأمن  اأفراد  قتل  جرية  الحتالل من  بتبئة  قامت 

اإل  ا�صتهدافهم من قبل الحتالل وتاأكيد مدير الإ�صعاف والطوارئ د. معاوية ح�صنني، 

اأن الرواية عدلت عندهم وتراجعوا عنها رغم اعرتاف العدو بجريته.

بعد اجتماع الليلة املا�صية املو�صع مببادرة من حركة اجلهاد الإ�صالمي، واجلبهتني، 

وبرعاية رئي�ص الوزراء، وح�صور ممثل عن الرئي�ص “اأبو مازن”، وم�صاركة الوفد الأمني 

امل�رشي وجميع الف�صائل، وعند بدء تنفيذ التفاق ولالأ�صف ال�صديد متت حماولة اغتيال 

لالأخ الدكتور غازي حمد، واأين طه، والأخ حممد احلرازين، ممثل اجلهاد الإ�صالمي، 

رغم  التفاق  تنفيذ  على  لالإ�رشاف  ال�رشطة  اإىل  توجههم  اأثناء  امل�رشي،  الأمني  والوفد 

نداءاتهم والتعريف عن اأنف�صهم باأنهم الوفد الأمني امل�رشي، اإل اأن عنا�رش فتح الأمنية 

ومّت  بال�صم،  الوزراء  رئي�ص  با�صم  الر�صمي  الناطق  احلمد  غازي  د.  عن  تبحث  كانت 

اإطالق مئات الر�صا�صات مبا�رشة على ال�صيارات ولول قدر اهلل، ثم ال�صيارات م�صفحة 

النار على �صاب  اإطالق  مّت  التفاق مبا�رشة  اأكب اجلرائم. كذلك بعد  حلدثت جرية من 

من حما�ص ا�صمه اأن�ص الرنتي�صي، كذلك مّت اإطالق قذائف “الآر بي جي” من بيت �صمري 

امل�صهراوي جتاه جمموعة من بيوت قيادات ع�صكرية و�صيا�صية حلركة حما�ص؛ ومنهم 

الدكتور زهدي اأبو نعمة.

ونقول  اتفاق،  كل  بعد  املوقف  تفجري  يف  �صبباً  كانت  التي  احلقائق  بع�ص  هذه 

مع  ارتكبت  حرب  وجرائم  والنتماء  اللحية  على  النا�ص  قتل  كان  حدث  ما  اإن  للجميع 

بيوتهم  من  النا�ص  و�صحب  اأقدامهم،  على  النار  واإطالق  اجلدية  الت�صفية  يتم  اخلطف 

اهلل،  رحمه  عاماً  اخلم�صني  ابن  النمر  ناه�ص  ال�صيخ  مع  حدث  كما  بارد،  بدم  وقتلهم 

�صليمان  ال�صحفيني  من  ثالثة  واإعدام  ال�صارع،  يف  وقتلوه  بيته  من  اأنزلوه  حيث 

مالب�صهم  خلع  بعد  النا�ص  و�صع  وكذلك  اجلوجو،  وع�صام  عبده  وحممد  الع�صي 

مرة  الإ�صالمية  اجلامعة  على  لالعتداء  وحماولة  قتلهم،  ثم  ال�صيارات  �صنطة  يف 

بني  النار  واإطالق  حجابها  وخلع  فتاة  على  بالعتداء  قاموا  اجلرائم  اأفظع  ويف  اأخرى، 

من  ملجموعة  الوقائي  الأمن  جهاز  اإعدام  كذلك  �صاعات،  بعد  عنها  الإفراج  ثم  قدميها 
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الفتاح  وعبد  جحا،  وح�صن  ال�صا�ص،  وحممد  قلجة،  هاين  منهم  وعرف  اليوم   الق�صام 

اإطالق  ثم  الأقدام،  على  النار  اإطالق  مل�صل�صل  وا�صتمراراً  الديري،  وموؤمن  �صمعان،  اأبو 

النار على اأقدام حممد وعلي عا�صور لي�صل عدد من مّت اإطالق النار على اأقدامهم اإىل ما 

يزيد على الع�رشين.

اأمام كل هذه املواقف وتفويت الفر�صة على اأ�صحاب امل�صالح والأجندة اخلا�صة التي 

متت  التي  واللقاءات  بالجتماعات  املوؤكدة  املعلومات  فلدينا  ال�صاحة،  تفجري  وراء  تقف 

د على نية هوؤلء بت�صعيد املوقف وخلط الأوراق. قبل اندلع الأحداث بيومني، توؤكِّ

اأمام ذلك وحمايًة لدماء �صعبنا وحر�صاً منا على امل�صلحة الوطنية واإبراًء للذمة؛ توؤكد 

حما�ص على ما يلي: اإنَّ حماولة ت�صوير ما يحدث يف غزة على اأنه اقتتال بني فتح وحما�ص 

هي جمرد ت�صليل للراأي العام املحلي والدويل.

�صّد  النقالبي  فتح  لتيار  وجمموعات  اأمنية  قيادات  من  عدد  متّرد  هو  يحدث  ما 

احلكومة والتفاقات التي متت بني الرئي�ص اأبو مازن ورئي�ص الوزراء الأ�صتاذ اإ�صماعيل 

التعديالت يف املوؤ�ص�صة الأمنية، مما يوؤكد  اإجراء بع�ص  هنية يف الأ�صبوع املا�صي ب�صاأن 

تفّهم على اإعادة �صياغة املوؤ�ص�صة الأمنية على اأ�ص�ص وطنية. اإنَّ حركة حما�ص و�صعت 

التيار مبن  به هذا  الذي يقوم  التجيي�ص والإعداد  الأطراف م�صبقاً يف �صورة  العديد من 

فيهم القيادة امل�رشية وال�صيد الرئي�ص اأبو مازن وحذَّرت من الو�صع يف امليدان وحماولت 

تفجريه.

اإن حركة حما�ص وحتى اللحظة مل تتخذ قراراً بالت�صدي لهذه العتداءات والإعدامات 

طالت  والتي  �صواء،  حّد  على  العاديني  املواطنني  و�صّد  اأبنائها  �صّد  تتم  التي  امليدانية 

 الوفد الأمني امل�رشي وممثل احلكومة وممثلي حركة حما�ص واجلهاد الإ�صالمي، لول 

حركة  اأبناء  من  والوطنيني  العقالء  ر  نذكِّ النف�ص.  عن  دفاعاً  به  قامت  ما  وكّل  اهلل،  لطف 

فتح باخلروج عن �صمتهم، واأن ي�صعوا اأيديهم معنا لنحمي �صعبنا وم�رشوعنا الوطني، 

فاأيدينا ممدودة لكل ال�رشفاء من اأبناء �صعبنا.

حركة املقاومة الإ�صالمية )حما�ص( 

الأربعاء 29 ربيع الثاين 1428هـ

لـ 2007/5/16م
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وثيقة رقم 10:

 ن�ّس املوؤمتر ال�شحفي الذي عقدته حركة حما�س حول انفجار 

االأو�شاع يف غزة10

22 حزيران/ يونيو 2007

ن�ّص املوؤمتر ال�صحفي الذي عقدته حركة املقاومة الإ�صالمية - حما�ص يف مدينة غزة 

يوم اجلمعة 2007/6/22 بعنوان: ملاذا انفجرت الأو�صاع يف غزة حتى متَّ التخل�ص من 

تيار الفتنة واخلونة؟ وقراأه النائب خليل احليَّة ع�صو القيادة ال�صيا�صية حلركة حما�ص يف 

قطاع غزة.

ما قبل اتفاق مكة

اأوالً: حالة التاآمر على نتائج االنتخابات من اليوم االأول: 

التَّحري�ص على حما�ص واحلكومة اأمام الأوربيني والأمريكان بعدم فك احل�صار، بل   .1

ت�صديده. 

حتري�ص البنوك واملوؤ�ص�صات املالية بعدم التعامل مع احلكومة.   .2

يف  وخا�صة  امل�صيَّ�صة  لالإ�رشابات  و�صلنا  حتَّى  الوزارات،  يف  الوظيفي  الع�صيان   .3

التَّعليم وال�صحة. 

الوزارات  الأمنية، والعتداء على  الأجهزة  امل�صلحة وخا�صة من منت�صبي  امل�صريات   .4

مرة،  من  اأكرث  الت�رشيعي  املجل�ص  حتطيم  متَّ  حتى  والعامة،  اخلا�صة  واملوؤ�ص�صات 

وكذلك جمل�ص الوزراء. 

تعطيل املجل�ص الت�رشيعي، وا�صتغالل اعتقال �صلطات الحتالل لنواب حما�ص لفر�ص   .5

بع�ص القرارات والقوانني التي يريدونها. 

لالإعالم،  الفل�صطيني  املركز  موقع  اأي�صاً:  انظر  مرزوق.  اأبو  مو�صى  د.  لدى  حمفوظة  وثيقة   
10

2007/6/22؛ وحم�صن حممد �صالح ووائل اأحمد �صعد، الوثائق الفل�شطينية ل�شنة 2007 )بريوت: 
مركز الزيتونة للدرا�صات وال�صت�صارات، 2009(، �ص 405.
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ثانياً: حالة احل�شم اال�شطراري: 

ملَّا ف�صلت كل الإجراءات يف اإخراج احلركة اأو �صقوط احلكومة كما كان القرار الأمريكي 

رموز  طالت  التي  اجل�صدية  والعتداءات والت�صفيات  القوة  مرحلة  بداأت  وال�صهيوين، 

وكوادر وعنا�رش احلركة للو�صول لالنقالب على احلكومة واإعالن حالة الطوارئ. 

قتل ال�صاب رامي الدلو والقتلة معروفون ومل يفعلوا لهم �صيئاً، بل هرَّبوهم للخارج.   .1

قتل العامل واأ�صتاذ اجلامعة وع�صو القيادة ال�صيا�صية حلركة حما�ص الدكتور ح�صني   .2

اأبو عجوة، وحماية القتلة وعالجهم وتهريبهم لل�صفة الغربية، يف ظّل الإغالق الأمني 

الكامل على قطاع غزة. 

جهاز الوقائي يف �صابقة خطرية يجب اأحد الأ�صخا�ص على الإدلء باعرتافات كاذبة،   .3

الكاذبة  بالعرتافات  اأمامهم  ليديل  “كوارع”  لعائلة  ال�صاب  بحمل  الوقائي  ويقوم 

ليُْغُروا العائلة بقتل من اعرتف عليه بالكذب، وقد فعلو ودبَّروا قتل القا�صي ال�صيخ 

ا اأمام مكتبه، واعرتافات ال�صاب موجودة لدينا وموثقة. ب�صام الفرَّ

اأن تطلق  “الغلبان” على حاجز له دون  الأمن الوقائي قام باإعدام عائلة من عائالت   .4

عليه ر�صا�صة واحدة، وقد قتل يف هذا احلادث القائد “يا�رش الغلبان”، وزوجة اأخيه 

وابنة اأخيه من بني َمْن كانوا يف ال�صيارة. 

�صميح املدهون الذي اعرتف على جرائمه اأمام الإعالم بقتل وحرق البيوت كان بوؤرة   .5

قتل ودمار يف املنطقة ال�صمالية وكم قام بالتحقيق واإطالق النار على اأقدام املجاهدين 

دون رادع. 

احلوار  جل�صات  وعقدنا  التيار  هذا  مع  القتتال  مظاهر  كل  وقف  على  اتفقنا  بعدما   .6

لبع�ص  قيادات من حركة فتح وحذرتهم من حماولت  الوطني كنت قد جل�صت مع 

�صبابهم بالعتداء واإعادة الأمر من جديد، لالأ�صف قامت جمموعة منهم بعد �صاعتني 

من اللقاء بو�صع عبوة جليب للقوة التنفيذية يف منطقة جباليا، وقاموا بتدمري وقتل 

اأربعة ممن كانوا فيه. وقد مّت اإلقاء القب�ص على القتلة، وقد اعرتفت املجموعة بعد ذلك 

على جريتهم وقد �صلمناهم للنيابة ولكن لالأ�صف ال�صديد مّت الإفراج عنهم. 
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وا�صت�صهاد  رفح،  معب  يف  هنية  اإ�صماعيل  الأ�صتاذ  الوزراء  رئي�ص  اغتيال  حماولة   .7
ملجل�ص  العام  والأمني  ال�صيا�صي  امل�صت�صار  واإ�صابة  ن�صار،  الرحمن  عبد  مرافقه 

اجلرية،  لهذه  القرار  متخذي  تدين  م�صجلة  اعرتافات  الآن  وبحوزتنا  الوزراء. 

وال�صباط الذين ر�صموا خطة الغتيال، ومن قام باإعطاء الأوامر للتنفيذ و�صنقدم هذا 

للجنة تق�صي احلقائق اأو اأي جهة قانونية لحقاً. 

ووقت  الإذاعة،  �صيارة  يف  احلركة  �صباب  من  ملجموعة  وقتله  �صاليل  من�صور   .8
الن�صحاب من اأمام البيت بناء على التفاق بيننا وبني حركة فتح قام بقتل اثنني من 

ام اأي�صاً. كتائب الق�صَّ

والتحقيقات  الوثائق  وكذلك  فيها،  ال�صيء  الوقائي  ودور  الهداية  م�صجد  جرية   .9
موجودة، وُمنع الوقائي من الو�صول لإ�صعاف اجلرحى من امل�صجد اإىل اأن ا�صت�صهد 

اأربعة من بني اأبناء احلركة على راأ�صهم القائد اأبو اأن�ص املن�صي.

التيار  وجمموعات  الرئا�صة  اأمن  قبل  من  غزة  يف  الإ�صالمية  اجلامعة  حرق  جرية   .10
اخلياين، دون اأن جند موقفاً وا�صحاً ل من الرئا�صة ول من قادة هذا التيار النقالبي. 

عائلة “بعلو�صة” وحماولة التيار املجرم اإل�صاق مقتلهم ب�صباب احلركة دون دليل،   .11
احلكومة  ووقوف  واملجروحة،  املكلومة  العائلة  بجانب  الأول  اليوم  من  كنا  بل 

ورئي�ص الوزراء بجانبها. 

ليلة اتفاق مكة قاموا بقتل حممد اأبو كر�ص اأحد قادة الق�صام، واأمروا اأحد الفاعلني من   .12
عائلة دغم�ص اأن يتحمل الفعلة با�صم العائلة لينجي التيار املجرم من التبعة، وليورط 

عائلته بهذه اجلرية. 

بعد اتفاق مكة 

لالأ�صف  ولكن  للوراء،  نرجع  ول  الأمور  تنتهي  اأن  اأمل  وكلنا  مكة  اتفاق  بعد  عدنا   .1
ال�صهيوين  الدعم  ا�صتقبال  فوا�صل  ال�صيا�صة.  نف�ص  على  نف�صه  التيار  ظّل  ال�صديد 

والأمريكي. 

ت�صكيل  املخت�صة،  اجلهات  ول  احلكومة  علم  بدون  امل�صفحة  ال�صيارات  اإدخال   .2
قيادات  ومالحقة  متابعة  الأمنية،  الأجهزة  وخارج  فتح  حركة  خارج  املجموعات 
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و�صائل  كل  على  والت�صنت  عنها،  املعلومات  وجمع  وعنا�رشها  ورموزها  احلركة 

ملواجهة  الع�صكرية  واملعدات  الأدوات  و�صناعة  تخزين  اأماكن  وك�صف  الت�صال، 

تخزين  واأماكن  لالحتالل  املعدة  والأنفاق  العبوات  اأماكن  عن  والك�صف  الحتالل، 

ال�صالح، وتدريب املئات من عنا�رشهم على حرب ال�صوارع يف دول متعددة، وحتديد 

مواعيد للمواجهة مع احلركة وهي بعد النتهاء من امتحانات الثانوية العامة. 

باأفعال هوؤلء، وكذلك قيادة  “اأبو مازن”  ال�صلطة حممود عبا�ص  باإبالغ رئي�ص  قمنا   .3
فتح التي كانت جتل�ص معنا وحذرناهم مما يخطط هوؤلء. 

مو�صى عمرو  ال�صيد  ومنهم  املخطط  بهذا  العربية  اجلهات  بع�ص  اأبلغنا   4ـ. 
الأمني العام جلامعة الدول العربية والوزير عمر �صليمان رئي�ص املخابرات امل�رشية. 

قبيل دعوة م�رش للف�شائل للحوار االأخري 

اأجنبية  جهات  مع  اجتماعاً  بال�صم  معروفون  وهم  التيار  هذا  رموز  بع�ص  عقد   .1
هذا  وبعد  حما�ص.  حلركة  وع�صكرية  �صيا�صية  قيادات  عن  معلومات  وت�صليمهم 

الجتماع باأيام و�صعت الأ�صماء على قائمة املطلوب ت�صفيتهم من قوات الحتالل. 

بعد التفاق الذي جرى بني رئي�ص الوزراء اإ�صماعيل هنية واأبو مازن على تنفيذ اخلطة   .2
التفاق  وكان  القوا�صمي،  هاين  الوزير  عهد  يف  الداخلية  وزارة  اأعدتها  التي  الأمنية 

�صباك  اأبو  ر�صيد  عقد  �صباك.  اأبو  ر�صيد  راأ�صهم  على  اأمنية  قيادات  يف  تغيريات  على 

اجتماعاً لبع�ص القيادات الأمنية وذلك يف مقر الأمن الوقائي، وقام ي�صب الدين والذات 

قام بن�رش قوات يف  الليلة  الطاولة على اجلميع، ويف ذات  اأنه �صيقلب  الإلهية ويق�صم 

بكتائب  القوات  هذه  وا�صطدمت  احلكومة  ول  الداخلية  وزير  علم  دون  غزة  مدينة 

الق�صام، وكادت اأن تقع جمزرة ومتت ال�صيطرة على جمموعة من �صياراتهم، وتدخل 

 رئي�ص الوزراء بنف�صه واأعاد ال�صيارات جلهاز ال�رشطة. وبعد يوم واحد مّت قتل بهاء 

اأبو جراد، واتهموا حما�ص يف قتله كذباً وبهتاناً. ورغم اأننا اأبدينا ال�صتعداد لت�صكيل 

جلنة حتقيق م�صرتكة، قاموا باإ�صعال قطاع غزة، مع العلم اأن بهاء اأبو جراد له خالفات 

يف  النقالبي  التيار  قادة  من  �صاليل  ومن�صور  املدهون  �صميح  من  كل  مع   وم�صاكل 

حركة فتح. 
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بهذه  امل�رشي  الأمني  الوفد  ح�صور  يف  �صمالة  اأبو  ماجد  �صارحنا  لقد  وللعلم، 

املعلومات فلم ينكرها، وعلّق على خب ر�صيد اأبو �صباك قائالً: اإن ر�صيد كان غ�صبان. 

والنتماء  اللحية  على  النا�ص  قتلوا  الب�رشية،  عرفتها  التي  اجلرائم  باأب�صع  قاموا   .1
واأطلقوا النار على الأقدام، وقتلوا ال�صحفي حممد عبدو، و�صليمان الع�صي، وع�صام 

اأمام بيته  اأخذوهم وحقَّقوا معهم. قتلوا التاجر امل�صن ناه�ص النمر  اجلوجو، بعدما 

واأمام اأعني اأبنائه وبناته، والذين قاموا بقتله خرجوا من منتدى الرئا�صة وعادوا اإليه 

بعد فعلتهم ال�صنيعة، وكذلك رفعوا احلجاب عن وجه اإحدى الأخوات من بنات الكتلة 

الإ�صالمية واأطلقوا النار بني قدميها.

حّرقوا البيوت الآمنة واملحالت التجارية.   .2

كل هذه اجلرائم كانت حتدث يف غرف خا�صة يف منتدى الرئي�ص اأبو مازن، و�صعوا   .3
احلواجز واعتلوا الأبراج و�صيقوا على النا�ص حياتهم. 

هذه اجلرائم كان يقوم بها جهاز اأمن الرئا�صة ومن جمموعات من الأمن الوطني على   .4
احلواجز التي كان ين�صبها، وتنفيذية حركة فتح التي �صكلها حممد دحالن ليحقق 

بها طموحاته واأهدافه وخمططاته حتت اأعني اأبو مازن، ومل يحرك �صاكناً ومل ن�صمع 

عبارة ا�صتنكار اأو �صجب، لكنه لالأ�صف ن�رشت �صور له مع �صميح املدهون الذي كان 

اأحد رموز القتل والتعذيب يف املنتدى، بل الأخطر اأن �صميح ومن�صور �صاليل تلقوا 

اأموالً من حر�ص الرئا�صة والوثائق بني اأيدينا. 

اتفاقات اأبرموها، و�رشعان ما نق�شوها 

التفاق الأول خرقته جمموعات ماهر مقداد عندما اعتدت على موقع للق�صام، وُقتِل   .1
فيه بع�ص حرا�ص مقداد وجرح بع�ص �صباب الق�صام يف ال�صتباك بينهم. 

منية  اإبراهيم  القائد  بقتل  الوطني  الأمن  قام  �صاعة،  ربع  بعد  الثاين  التفاق   .2 
القائد  وقتل  اجلنازة،  على  النار  باإطالق  قاموا  جثمانه  ت�صييع  اأثناء  ويف  اأ�صامة.  اأبو 

حممد اأبو اخلري ابن اخلم�صني عاماً. 

الأمني  الوفد  من  الف�صائل  وفد  توجه  واأثناء  ب�صاعة،  التفاق  بعد  الثالث  التفاق   .3
با�صم  الإعالمي  الناطق  حمد  غازي  اغتيال  حماولة  متَّت  التفاق  لتنفيذ  امل�رشي 
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احلكومة، واأين طه الناطق الإعالمي با�صم حركة حما�ص على يد جمموعات عّرفت 

نف�صها اأنَّها من الأمن الوقائي، واأ�صيب على اإثرها العميد �رشيف اإ�صماعيل من الوفد 

امل�رشي، ولول اأن الوفد كان ي�صتقل �صيارة م�صفحة لقتلوا جميعاً ثم مّت اإطالق النار 

عليهم بغزارة اأمام مقر اجلوازات.

من  جند  ل  التفاقات  كل  لأنَّ  النار  اإطالق  واأوقفنا  واحد،  طرف  من  موقفاً  اتخذنا   .4
ام مواقع الحتالل  يلزم هذا التيار بالوقوف عن جرائمه وغيّه. وق�صفت كتائب الق�صَّ

بال�صواريخ رداً على جرائم الحتالل وتفويتاً على من يريدنا اأن نن�صغل بالق�صايا 

الداخلية عن مقاومة الحتالل. 

جانبه  من  الوقف  اأعلن  مازن”  “اأبو  اأن  الرغم  على  واحد،  جانب  من  الوقف  ليلة  يف   .5
اأي�صاً، قتل من عنا�رش حركة حما�ص ثمانية على يد هوؤلء القتلة، ويف م�صهد مرّوع 

مل تنجح كل الت�صالت مع قيادتهم التي دامت �صاعة ون�صف من اإنقاذ حياة �صاب 

ينزف، فقد كانت جمموعات من الأمن الوطني تطلق النَّار على �صيارة الإ�صعاف كلّما 

حاولت القرتاب منه حتّى فارق احلياة. 

بعد ذلك مّت تطويق الأحداث نهائياً، وملا كنا جنل�ص لننهي كّل جذور وذيول الأحداث،   .6
مبراقبة  مكلّف  باأنه  اعرتف  معه  التحقيق  وبعد  الرئا�صة  اأمن  عنا�رش  اأحد  �صبط  مّت 

وال�صورة،  بال�صوت  م�صجلة  واعرتافاته  ومتابعته.  هنية  اإ�صماعيل  الوزراء  رئي�ص 

ال�صلطة  رئي�ص  فعل  فماذا  بذلك،  امل�رشي  الأمني  والوفد  مازن”  “اأبو  اأبلغنا  وقد 

الفل�صطينية! وكذلك وجدت خارطة يف منتدى الرئا�صة ت�صري اإىل مداخل وخمارج بيت 

رئي�ص الوزراء وطريق خروجه ودخوله اإليه. 

قاموا بالطلب من �صبابهم املغّرر بهم باأن يح�صوا ويجمعوا املعلومات عن املوؤ�ص�صات   .7
التابعة للحركة، اأو املقّرب اأ�صحابها من احلركة اأو التي تتعاون من احلركة، وو�صعوا 

مما  كاذبة،  معلومات  عنها  جوا  وروَّ الإنرتنت،  �صبكة  عب  ون�رشوها  البيانات  هذه 

اأغرى �صلطات الحتالل با�صتهدافها وتدمريها كما حدث مع حمالت اأبو عكر لالأغذية، 

وحمل البع�صي، وحرز اهلل، واخلازندار لل�رشافة. 

قاموا بحملة منظمة ومبجمة �صّد القوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية، وقدَّموا   .8
اإمكانياتها، وقال  اأماكن وجودها ومدى  اأمنية متعدِّدة عنها، وعن  معلومات جلهات 



444

د. مو�سى اأبو مرزوق: يف العمق

يومها، عزام الأحمد رئي�ص كتلة فتح النيابية؛ لريفع الغطاء عنها: “هذه القّوة يجب 

�صحقها واإنهاوؤها من الوجود”.

وبعد يوم واحد من قولته، ي�صتبيح جي�ص الحتالل ع�رشات املقرات للقوة التنفيذية، 

مما اأوقع فيهم ع�رشات ال�صهداء واجلرحى ودمرت املواقع بالكامل. 

االنفجار االأخري

املا�صية وقلنا لهم ما دام تيار دحالن  اأو�صحنا لالأ�صقاء امل�رشيني كل احلقائق  لقد   .1
الدموي—ن�صبة اإىل حممد دحالن اأحد قادة التيار النقالبي يف حركة فتح—باقياً يف 

ة اأنَّ غرينا ممن التقاهم امل�رشيون، قالوا  و�صطنا، لن ينعم اأحد بالأمن، واحلقيقة املرَّ

لهم الكالم نف�صه، و�صاألنا امل�رشيني: هل يوجد اأحد يكنه جلم هذا التيار؟ فاأفادونا 

بالإيجاب. 

لقد وعدنا الأ�صقاء امل�رشيني باللتزام بتهدئة اجلبهة الداخلية، ومتنينا عليهم اإلزام   .2
هوؤلء فوعدوا خرياً. 

ثمَّ كانت املفاجاأة واملفارقة 

موؤ�صفة  اأحداث  ووقعت  رفح،  يف  املجاهدين  من  جمموعة  على  النار  باإطالق  قاموا   .1
قتل فيها اأحد قادة الق�صام يف رفح، وهو ال�صهيد اأحمد اأبو حرب ومع ذلك مّت تطويق 

الأحداث. 

بعد يوم واحد من اأحداث رفح نقلوا الأحداث اإىل غزة فقاموا باإطالق النار على اأقدام   .2
الدكتور/ فايز الباوي، الذي كان يح�رش حفل تخّرج اأخيه يف منتدى الرئا�صة.

وقاموا بخطف اثنني من حركة حما�ص يف منطقة الزيتون مبدينة غزة، وخطفوا اأحد 

مرافقي رئي�ص الوزراء “ح�صن البزم”، وعذبوه عذاباً نكراً وحلقوا حواجبه ون�صف 

بحر�ص  ت�صمَّى  التي   17 الـ  القوة  اإىل  )17(—ن�صبة  باإ�صارة  راأ�صه  وحلقوا  �صاربه 

الرئا�صة. 

اإطالق النار على مقر احلكومة اأثناء اجتماعها، وكذلك اإطالق قذيفة “اآر بي جي” على   .3
منزل رئي�ص الوزراء واأ�صابوا البيت اإ�صابة مبا�رشة. 
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ثم قاموا باأب�صع جرية؛ وهي قتل العامل واإمام م�صجد العبا�ص يف غزة ال�صيخ حممد   .4
ذلك  ومع  امل�صهد.  هذا  حتمل  اأحد  ي�صتطع  ومل  النا�ص  كل  م�صاعر  هزَّ  مّما  الرفاتي، 

واإذا  العامة،  الثانوية  امتحانات  بداية  كان  التايل  اليوم  لأن  ال�صباب نفو�صهم  �صبط 

منجرة  فحرقوا  بكر  عائلة  من  وال�صالح  باملال  يدونهم  ومن  اأذنابهم  يدفعون  بهم 

الق�صام، فقامت كتائب  اأحد كوادر كتائب  عائلة عجور، وقتلوا املجاهد مازن عجور 

الق�صام مبحا�رشة عائلة بكر لينال القتلة عقابهم، واإذا باأمن الرئا�صة يدهم بالعتاد 

وال�صالح. ويف اليوم نف�صه قام هوؤلء القتلة باإلقاء ال�صاب ح�صام اأبو قين�ص من البج 

يكذبون ويتهمون حما�ص  الثاين ع�رش.. وا�صاألوا عائلته. ومع ذلك  الطابق  من على 

قناة  مبهاجمة  جمموعاتهم  قامت  كما  الأبراج،  فوق  من  النا�ص  األقت  التي  هي  اأنها 

الأق�صى الف�صائية، بعدد من اجليبات والأ�صلحة الثقيلة، فات�صعت الأحداث وتدهور 

غزة،  قطاع  يف  املحلية  احلرية  اإذاعة  عب  املدهون  �صميح  اأعلن  ملا  وبالذات  املوقف، 

كّل من هو  الع�رشات، و�صيفعل ويقتل  بيتاً، وقتل  اأكرث من ع�رشين  اأنَّه قتل وحرق 

حم�صاوي، و�صيذبحهم كاخلراف.. وتوا�صلت حملة التَّطهري العرقي لأبناء وقيادات 

البيوت  ع�رشات  فحرقت  الهول(  تل  )اأي:  الإ�صالم  تل  منطقة  من  حما�ص  حركة 

واملوؤ�ص�صات، و�صمعنا �رشخات الن�صاء احلرائر ي�صتغثن من َهْول ما يتعرَّ�صن له يف 

بيوتهن واأماكنهن يف هذه املنطقة التِّي كان ي�صيطر عليها التيار اخلياين. 

راأ�ص  النريان فتمَّت مهاجمة  الذي و�صع على  ال�رشارة والوقود  الأعمال  كانت هذه   .5
من  لثمانية  اجلماعية  املقبة  فيه  ووجدت  املكائد،  فيه  ُتدبر  الذي  ومعقلهم  الأفعى 

�صبابنا مل يتم التعرف على اأغلبهم ب�صبب حتلُّل اجلثث. 

�صقط الأمن الوقائي يف يد كتائب الق�صام، وبعده �صلّمت بقية املواقع مبا�رشة، ففّر من   .6
اأمام كتائب  يف مركز املخابرات )ما ي�صمَّى بال�صفينة(، بعدها انهارت املواقع الأمنية 

كما  اإليها،  الق�صام  و�صول  قبل  املواقع  هذه  النا�ص  ودخل  فيها،  من  وخرج  الق�صام، 

حدث يف منتدى الرئا�صة. 

وبعد الأحداث بيوم، مّت ال�صيطرة على كل املواقع، ومّت تاأمينها وحرا�صتها، وهي الآن   .7
حتت احلرا�صة، ول ي�صها اأحد ب�صوء. 
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التفاق  ومّت  ب�صوء،  اأحد  ي�صها  فلم  الأحداث،  يف  تدخل  مل  التي  ال�رشطة  اأما   .8
من لها  الأوامر  �صدرت  ال�صديد  لالأ�صف  ولكن  مبهماتها،  لتقوم  قادتها   مع 

“اأبو مازن” على ل�صان كمال ال�صيخ، الذي عيَّنه رئي�ص الوزراء مديراً عاماً لل�رشطة 
الفل�صطينية، بالن�صحاب من املواقع، حتى اإنَّهم تركوا قاعات امتحانات الثانوية دون 

ال�صبت، ولكن مّت ترتيب الأمور يوم الأحد  حرا�صة، وهم يف و�صط المتحانات يوم 

كل  لهم  ه  نوجِّ الذين  ال�رشطة؛  من  البقاء  على  اأ�رشَّ  ومن  التنفيذية،  القوة  بوا�صطة 

التقدير والحرتام. 

وقعت اأخطاء عمدنا اإىل ت�شحيحها يف احلال

بع�ص  جلو�ص  اأو  املجهول،  اجلندي  ك�رش  مثل  وندينها  نقبلها  حوادث ل  حدثت  لقد 

ال�صباب على كر�صي الرئي�ص، اأو العتداء على بع�ص البيوت، ولكن: 

هذه احلوادث اإما حدثت من عوام النا�ص الذين اندفعوا لهذه الأماكن، ومل ي�صتطع اأحد   .1
يف اأول يومني اأن ي�صبط الأمور. 

نقرِّه  ل  هذا  ولكن  ومنت�صبيها،  احلركة  اأن�صار  بع�ص  من  فردي  ب�صلوك  حدثت  اأو   .2
التي  اجلرائم  ونن�صى  عليها،  ال�صوء  ت�صليط  من  ن�صتغرب  ولكن  وندينه.  ونرف�صه 

اأبو قين�ص من فوق البج وهو احلالة الوحيدة  حدثت، فما املوقف من رمي ح�صام 

التي حدثت؟ وما هو املوقف من قتل النا�ص داخل منتدى الرئي�ص والتحقيق معهم؟ 

وما هو املوقف من ا�صتباحة كل ما هو حم�صاوي يف ال�صفة الغربية؟ وما هو املوقف 

من حرق بيت عزيز دويك رئي�ص املجل�ص الت�رشيعي املختطف يف �صجون الحتالل، 

اأي�صاً؟ وقبل كل هذه اجلرائم  املختطفني  النواب  واأبناء وبنات  والعتداء على بيوت 

ما هو موقف اجلميع ويف مقدمتهم “اأبو مازن” من حرق اجلامعة الإ�صالمية يف غزة 

وقتل العلماء؟ اأم اأنَّ هوؤلء دمهم واأموالهم وبيوتهم م�صتباحة، ول حرمة لهم!! 

االأجهزة االأمنية وقياداتها مل تكن اأجهزة وطنية

خمابرات  لكل  اأمنية  قاعدة  لتكون  بل  الوطن،  خلدمة  ل  الأمنية  الأجهزة  بنيت  لقد 

املجاهدين  ومالحقة  الحتالل  مع  الأمني  التن�صيق  من  ال�صيء  بالدور  فقامت  العامل، 

واملتاجرة باملعلومات الأمنية ل�صالح جهات خارجية وهذا تف�صيل هذه اجلرائم: 
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حماربة ومطاردة ومتابعة ور�صد رجال املقاومة.   .1

البحث احلثيث عن مكان اجلندي ال�صهيوين الأ�صري “جلعاد �صليط”.   .2

وجتاراً  وف�صائل  واأمنية  �صيا�صية  قيادات  القانون؛  خارج  النا�ص  كل  على  ت  التَّن�صُّ  .3
ورجال اأعمال رجالً ون�صاًء، حتى مل ت�صلم منهم ومن تن�صتهم البعثات الدبلوما�صية 

العربية وغريها مبا فيها امل�رشية. حتى يا�رش عرفات اأبو عمار—رحمه اهلل—كانوا 

يتن�صتون عليه. 

اإ�صقاط النا�ص يف حبائلهم بعد ا�صتدراجهم جن�صياً واأخالقياً، ثم م�صاومتهم لينفِّذوا   .4
لهم ما يريدون. وقد اأ�صقطوا وزراء ومدراء و�صيا�صيني.

التن�صيق الأمني اأو ُقل اخليانة الوطنية، وكان امل�رشف املبا�رش على ذلك حممد دحالن   .5
ال�صلطة  اأدانت  وقد  اخِلياين،  التيَّار  هذا  قيادات  باعرتاف  وهذا  �صباك،  اأبو  ور�صيد 

انحرافاتهم وجرائمهم بعد حتقيق اللجنة التي �صكِّلت لهذا املو�صوع. 

واإقطاعيني،  اأموال  روؤو�ص  اأ�صحاب  اإىل  عالة  فقراء  من  الوقائي  قيادات  حتولت  لقد   .6
وا�صاألوا راأ�ص الفتنة حممد دحالن من اأين له املليارات يف الداخل واخلارج، ومن اأبراج 

ا هو م�صّجل با�صمه اأو  وفلل وعقارات و�رشكات وغريها يديرها اأزلمه حل�صابه، ممَّ

باأ�صماء اأخرى معروفة لدينا. 

ل فرق املوت التي ذاق النا�ص منها الويالت وابتزوا النا�ص  الأمن الوقائي هو من �صكَّ  .7
فل�صطني مروراً مبجزرة اجلامعة  الرعب يف �صفوفهم. منذ جمزرة  وقتلوهم وبثوا 

وجباليا وغزة...اإلخ. 

اأجنبية؛ حيث قاموا بت�صليم  العمل ل�صالح املخابرات الأمريكية وال�صهيونية ودول   .8
قيادات  ولحقوا  والإ�صالمي،  والإقليمي  العربي  القومي  بالأمن  ت�رش  معلومات 

�صيا�صية وعلماء وقيادات للف�صائل، واأبلغوا عن معلومات خطرية، بل وعملوا �صّد 

دول حل�صاب دول اأخرى حتت ما ي�صمى بالعالقات اخلارجية داخل الأجهزة الأمنية 

وخا�صة يف الأمن الوقائي واملخابرات.

الأمن الوقائي وراء معظم حالت اخلطف، خا�صة لالأجانب.   .9
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واملوؤ�ص�صات  الأمنية  الأجهزة  قيادة  على  ي�صيطر  اأن  ا�صتطاع  الوقائي  الأمن   .10
والوزارات ليكون الوطن حتت ت�رشفه. لذلك بثَّ كوادره وقياداته لتكون متنفِّذة يف 

القطاع العام. 

اإىل ال�صفة الغربية بعدما يتم ال�صيطرة عليها و�صبطها من جتار  تهريب املخدرات   .11
يف  منها  كميات  �صبطت  حيث  رة؛  املزوَّ الدولرات  وا�صتخدام  غزة،  يف  املخدرات 

مقرات الأجهزة الأمنية. 

حركة املقاومة الإ�صالمية - حما�ص

اجلمعة، 22 حزيران/ يونيو 2007م  

07 جمادى الثانية 1428هـ
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وثيقة رقم 11:

بيان مبادرة الرئي�س ال�شنغايل11

7 حزيران/ يونيو 2008

بيـــــان

واد،  اهلل  عبد  الفخامة  �صاحب  مبادرة  على  بناء 

ملنظمة  احلايل  والرئي�ص  ال�صنغال  جمهورية  رئي�ص 

قادة  مبعوثي  بني  مقابلة  جرت  الإ�صالمي،  املوؤمتر 

فتح وحما�ص يف دكار حيث مّت التعهد على اإجراء حوار اأخوي يرمي اإىل اإخ�صاء اخلالفات 

وال�صلح بني الأ�رشة الفل�صطينية. 

وب�صفته الراعي لعملية احلوار يف دكار بني وفدي حما�ص وفتح، يهنئ فخامة الرئي�ص 

عبد اهلل واد بحفاوة الرئي�ص/ حممود عبا�ص وال�صيد/ خالد م�صعل رئي�ص املكتب ال�صيا�صي 

يف  التقدم  على  للعمل  مفو�صني  باإر�صال  ]اأظهروها[  اأظهاروها  التي  الثقة  على  حلما�ص 

عملية ال�صلح.

بعد احلوار املبا�رش والأخوي �صكر املبعوثني الفل�صطينيني املجهودات القائمة لإعادة 

احلوار بينهم وجو الثقة والحرتام املتبادل الذي اأتاح لهم املقابلة حول م�صالح اأ�صا�صية 

لل�صعب الفل�صطيني.

�صيعيد امل�صهل الت�صال بقادة احلركتني ب�صاأن اللقات ]اللقاءات[ املقبلة. 

�صدر يف دكار، تاريخ 2008/6/7م

ال�صيد/ عماد خالد العاملي ]العلمي[                  ال�صيد/ حكمت ها�صم زيد

    ممثل حما�ص                ممثل فتح

للراعي/ د. �صيخ تيجان جاديو

�صورة عن الوثيقة الأ�صلية من د. مو�صى اأبو مرزوق. وانظر اأي�صاً: �صحيفة القد�س العربي، لندن،   
11

الوثائق الفل�شطينية  الكيايل،  اأحمد �صعد وعبد احلميد  2008/6/13؛ وحم�صن حممد �صالح ووائل 
ل�شنة 2008 )بريوت: مركز الزيتونة للدرا�صات وال�صت�صارات، 2011(، �ص 386.
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وثيقة رقم 12:

م�رشوع اتفاق القاهرة 122009

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

اتفاق القاهرة 2009

مب�صاركة م�رشية فاعلة وبرعاية من ال�صيد الرئي�ص حممد ح�صني مبارك، عقد موؤمتر 

احلوار الوطني الفل�صطيني يف القاهرة خالل الفرتة من ............. اإىل ........ مب�صاركة 

قيادات واأع�صاء ووفود الف�صائل والتنظيمات وال�صخ�صيات الفل�صطينية، والذين اأكدوا 

حر�صهم على اإنهاء النق�صام الفل�صطيني واإجناز امل�صاحلة الوطنية، والعمل على ترتيب 

البيت الفل�صطيني؛ مبا يكفل حتقيق الوحدة الوطنية والوقوف �صفاً واحداً يف مواجهة كل 

التحديات والتهديدات التي تواجه �صعبنا وق�صيتنا واأمتنا يف هذه املرحلة.

وقد اتفق املجتمعون على ما يلي: 

اأولً: 1- تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفل�صطينية وفق اأ�ص�ص يتم الرتا�صي عليها 

مار�ص  القاهرة  لتفاق  وفقاً  وذلك  الفل�صطينية،  والف�صائل  القوى  جميع  ت�صم  بحيث 

اآذار/  يف  القاهرة  يف  املنعقدة  التحرير  منظمة  حول  احلوار  جلنة  ملقررات  ووفقاً   ،2005

مار�ص 2009 واملبينة يف امللحق رقم )1(.

 2005 القاهرة  اتفاق  الفل�صطينية ح�صب  التحرير  املكلفة بتطوير منظمة  اللجنة   -2

هي اإطار قيادي موؤقت مهمتها و�صع الأ�ص�ص والآليات لت�صكيل وعمل املجل�ص الوطني، 

ب�صاأنها  القرارات  واتخاذ  والوطني  ال�صيا�صي  ال�صاأن  يف  امل�صريية  الق�صايا  ومعاجلة 

بالتوافق، ومتابعة تنفيذ القرارات املنبثقة عن احلوار؛ وتعقد اللجنة اجتماعها الأول يف 

القاهرة لبحث اآليات عملها.

وثيقة حمفوظة لدى د. مو�صى اأبو مرزوق.   
12
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على  نوؤكد  فاإننا  لذا  وطني،  حترر  مرحلة  يعي�ص  يزال  ل  الفل�صطيني  ال�صعب  ثانياً: 

و�صالحها،  املقاومة  �رشعية  على  ونوؤكد  ال�صهيوين،  الحتالل  مقاومة  يف  �صعبنا  حق 

و�رشورة احلفاظ عليها وحمايتها، وعدم الزج ب�صالحها يف ال�رشاعات الداخلية.

ثالثاً: تلتزم القوى امل�صاركة يف ال�صلطة مبا مّت التوافق عليه ب�صاأن النتخابات، والأمن، 

وامل�صاحلات الوطنية، ومّت اإقراره من قبل جلان احلوار املخت�صة بذلك، كما هو مو�صح 

يف املالحق املرفقة )ملحق رقم 2، 3، 4(.

رابعاً: توقيع ميثاق �رشف بني جميع القوى والفعاليات امل�صاركة يف احلوار؛ من اأجل 

ا�صتعادة الثقة بني الفرقاء، واإ�صاعة الأجواء واملناخات الإيجابية، التي ت�صمن تطبيق هذا 

التفاق )ملحق رقم 5(.

التي يح�رش ممثلوها توقيع  العربية  الدول  العربية وكذلك  خام�صاً: تتكفل اجلامعة 

على  املفرو�ص  احل�صار  اإنهاء  على  بالعمل  م�رش،  ال�صقيقة  راأ�صها  وعلى  التفاق،  هذا 

�صعبنا يف قطاع غزة، وفتح معب رفح فور توقيع هذا التفاق.

انتخابات  على  الإ�رشاف  يف  ت�صارك  التي  والأجنبية  العربية  الدول  تتكفل  �صاد�صاً: 

تعتمدها  التي  النتخابات  بنتائج  بالقبول  واحلكومة،  ال�صلطة  ورئا�صة  الوطني  املجل�ص 

الهيئة امل�رشفة، ومطالبة املجتمع الدويل بالعرتاف بها.

فتح  حركتي  من  ع�صواً   16 من  وتتكون  التفاق  هذا  لتنفيذ  جلنة  ت�صكل  �صابعاً: 

وحما�ص والف�صائل وامل�صتقلني وفق ن�صبة يتفق عليها، وتكون مرجعية هذه اللجنة جلنة 

القيادة املوؤقتة اخلا�صة بتطوير منظمة التحرير.

ثامناً: يعتب هذا التفاق رزمة واحدة، واملالحق املرفقة به جزء ل يتجزاأ منه.

قبل  من   )....( اليوم  يف  القاهرة،  امل�رشية،  العا�صمة  يف  التفاق  هذا  على  التوقيع  مّت 

وبح�صور  املوؤمتر،  يف  امل�صاركة  الفل�صطينية  والفعاليات  والتنظيمات  الف�صائل  قيادات 

اأمني عام اجلامعة العربية ووزراء خارجية )....( دولة عربية.

املوقعون 
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وثيقة رقم 13:

اجتماع وفدي حركة حما�س وفتح الإنهاء االنق�شام13

24 اأيلول/ �صبتمب 2010

ب�صم اهلل الرحمن الرحيم 

اإعالن م�شرتك

الوزير عمر �صليمان والأخ خالد م�صعل  املكرمة بني  مّت يف مكة  الذي  اللقاء  يف �صوء 

التي  والت�صالت  رم�صان،  �صهر  اأواخر  يف  حما�ص  حلركة  ال�صيا�صي  املكتب  رئي�ص 

اأجراها ال�صيد الوزير عمر �صليمان مع الأخ الرئي�ص اأبو مازن، ُعقد م�صاء اليوم اجلمعة 

وقد  وحما�ص.  فتح  حركة  وفَدي  بني  اجتماع  دم�صق  يف   2010 )�صبتمب(  اأيلول   24
جرى اللقاء يف اأجواء اأخوية وودية ورغبة �صادقة من الطرفني لإنهاء النق�صام، حيث مّت 

التفاق على م�صار وخطوات التحرك نحو امل�صاحلة، ومّت ا�صتعرا�ص نقاط اخلالف التي 

وردت يف ورقة امل�صاحلة التي اأعدتها م�رش يف �صوء احلوار الوطني الفل�صطيني ال�صامل 

واحلوارات الثنائية بني حركتي فتح وحما�ص، حيث مّت التفاق والتفاهم على الكثري من 

تلك النقاط، كما مّت التفاق على عقد لقاء قريب للتفاهم على بقية النقاط والو�صول اإىل 

يتم  الفل�صطينية،  والقوى  الف�صائل  كافة  مع  الفل�صطينية  التفاهمات  لهذه  نهائية  �صيغة 

اإىل القاهرة للتوقيع على ورقة امل�صاحلة، واعتبار هذه التفاهمات ملزمة  بعدها التوجه 

وجزءاً ل يتجزاأ من عملية تنفيذ ورقة امل�صاحلة واإنهاء حالة النق�صام.

دم�شق، اجلمعة 24 اأيلول )�شبتمرب( 2010

وثيقة حمفوظة لدى د. مو�صى اأبو مرزوق.   
13
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وثيقة رقم 14:

اتفاقية الوفاق الوطني الفل�شطيني 142011

4 اأيار/ مايو 2011

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم 

اتفاقية الوفاق الوطني الفل�شطيني

القاهرة 2011

انطالقاً من امل�صوؤولية الوطنية والتاريخية التي تقت�صي اإعالء امل�صلحة العليا لل�صعب 

البوا�صل، ويف �صبيل  اأ�رشانا  ملعاناة  واإجاللً  الأبرار،  لدماء �صهدائنا  الفل�صطيني، ووفاًء 

تعزيز اجلبهة الفل�صطينية الداخلية، و�صيانة وحماية الوحدة الوطنية، ووحدة �صعبنا يف 

الوطن وال�صتات، ومن اأجل املحافظة على مكت�صبات �صعبنا التي حققها من خالل م�صرية 

كفاحه الطويل، ويقيناً باأن منجزات وت�صحيات �صعبنا ال�صامد على مدار عقود م�صت ل 

يجب اأن تهدرها اأية خالفات اأو �رشاعات.

من  ابتداًء  القاهرة  يف  ُعقد  الذي  ال�صامل  الفل�صطيني  الوطني  باحلوار  وارتباطاً 

2009/2/26 مب�صاركة م�رشية فاعلة ومقّدرة، وما تلى ذلك من جل�صات حوار متعددة 
ومكثفة ات�صمت بال�صفافية وامل�صارحة، والتعمق يف مناق�صة كافة ق�صايا العمل الوطني 

واجلغرايف  ال�صيا�صي  النق�صام  اإنهاء  يف  حقيقية  ورغبة  �صيا�صية،  واإرادة  مفتوح  بعقل 

والنف�صي الذي اأ�صفى �صلبياته على كافة اأرجاء الوطن الفل�صطيني.

التي  املعوقات  على  والتغلب  وامل�صاحلة،  الوفاق  نحو  احلقيقي  للتوجه  وتاأكيداً 

حتول دون اإعادة وحدة الوطن وال�صعب، فقد اتفقت كافة الف�صائل والتنظيمات والقوى 

املبادئ  اإىل غري رجعة، وحددت كافة  الفل�صطيني  اإنهاء حالة النق�صام  الفل�صطينية على 

والأ�ص�ص الالزمة لتنفيذ متطلبات ذلك، وتوافقت على حلول للق�صايا التي مثلت جوهر 

الرئي�صية  القاعدة  الذي �صكل  النبا�ص  اخلالف والنق�صام، واأ�صبحت هذه احللول هي 

  �صورة عن الوثيقة الأ�صلية من د. مو�صى اأبو مرزوق. 
14
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لتوقيع اتفاقية الوفاق الوطني الفل�صطيني يف القاهرة، على اأن يتم النطالق منها اإىل اآفاق 

التنفيذ لتن�صهر فيها كل اخلالفات، وتتاآلف معها كل الإرادات، ويتحرك اجلميع يداً بيٍد 

لبناء الوطن الفل�صطيني.

ومن اأجل اإجناح اتفاقية الوفاق الوطني يف املرحلة القادمة التي �صتعقب عملية التوقيع، 

فقد وافق اجلميع على اللتزام التام مبقت�صيات هذه املرحلة وتوفري املناخ املالئم لتنفيذ 

متطلباتها، والتفاعل باإيجابية مع ا�صتحقاقاتها، على اأن تتوىل جلنة عليا برئا�صة م�رشية 

ومب�صاركة عربية الإ�رشاف واملتابعة لتنفيذ هذه التفاقية.

وللجهد  الفل�صطينية،  للق�صية  الداعم  امل�رشي  الدور  املجتمعون  يثّمن  النهاية  ويف 

الدوؤوب الذي اأدى اإىل توقيع اتفاقية الوفاق الوطني، مبا يتيح اإعادة حقيقية لرتتيب البيت 

بكل  املجتمعون  يتقدم  امل�صتقلة، كما  الفل�صطينية  الدولة  اإقامة  الفل�صطيني كخطوة نحو 

اأن  ال�صكر والتقدير للدول العربية الداعمة للق�صية الفل�صطينية، و�صتظل فل�صطني ترى 

الدول العربية هي عمقها احلقيقي.

اإىل  احل�صنة  النوايا  تتحول  اأن  تتطلب  التفاقية  هذه  اأن  على  املجتمعون  اتفق  وقد 

برنامج عمل قابل للتنفيذ، ويعاهدون اهلل، ويتعهدون اأمام �صعبهم يف الوطن وال�صتات، 

اأن يقوموا بتنفيذ كل ما ت�صمنته التفاقية وبذل كل اجلهد لإجناحها، من اأجل م�صلحة 

ال�صعب الفل�صطيني يف اإطار من امل�صئولية واللتزام.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اأوالً: منظمة التحرير الفل�شطينية

بحيث  عليها  الرتا�صي  يتم  اأ�ص�ص  وفق  الفل�صطينية  التحرير  منظمة  وتطوير  تفعيل 

ت�صم جميع القوى والف�صائل الفل�صطينية وفقاً لتفاق القاهرة مار�ص 2005، وكما ورد 

وتفعيل  بتطوير  يتعلق  فيما   ،2006 يونيو  الوطني  الوفاق  وثيقة  من  الثانية  الفقرة  يف 

منظمة التحرير الفل�صطينية وان�صمام كل القوى والف�صائل اإليها، وفق اأ�ص�ص ديقراطية 

اأماكن  يف  ل�صعبنا  والوحيد  ال�رشعي  املمثل  الفل�صطينية  التحرير  منظمة  مكانة  تر�صخ 

تواجده كافة، مبا يتالءم مع التغريات على ال�صاحة الفل�صطينية، ومبا يعزز قدرة منظمة 

التحرير يف القيام والنهو�ص مب�صوؤولياتها يف قيادة �صعبنا يف الوطن واملنايف، ويف تعبئته 
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واملجالت  واملحافل  الدوائر  يف  والإن�صانية  وال�صيا�صية  الوطنية  حقوقه  عن  والدفاع 

الدولية والإقليمية كافة.

اإن امل�صلحة الوطنية تقت�صي ت�صكيل جمل�ص وطني جديد )طبقاً للتوقيتات املحددة( 

مبا ي�صمن متثيل القوى والف�صائل والأحزاب الوطنية والإ�صالمية جميعها، وجتمعات 

�صعبنا يف كل مكان والقطاعات واملوؤ�ص�صات والفعاليات وال�صخ�صيات كافة، بالنتخابات 

حيثما اأمكن ووفقاً ملبداأ التمثيل الن�صبي وبالتوافق؛ حيث يتعذر اإجراء النتخابات وفق 

منظمة  على  واحلفاظ   ،2005 مار�ص  القاهرة  اتفاق  عن  املنبثقة  اللجنة  ت�صعها  اآليات 

جامعاً،  واإطاراً  �صامالً  وطنياً  وائتالفاً  عري�صاً  جبهوياً  اإطاراً  الفل�صطينية  التحرير 

ومرجعية �صيا�صية عليا للفل�صطينيني يف الوطن واملنايف.

الت�رشيعي  املجل�ص  انتخابات  “4” �صنوات بحيث تتزامن مع  الوطني  املجل�ص  ولية 

يتفق  وبقانون  الكامل  الن�صبي  التمثيل  مبداأ  وفق  الوطني؛  املجل�ص  انتخابات  وجترى 

عليه، وبالتوافق يف املواقع التي يتعذر فيها اإجراء انتخابات.

القاهرة  اإعالن  )ح�صب  الفل�صطينية  التحرير  منظمة  بتطوير  املكلفة  اللجنة  ت�صكل 

مار�ص 2005( جلنة متخ�ص�صة لإعداد قانون النتخابات للمجل�ص الوطني الفل�صطيني 

ورفعه اإليها لعتماده.

القاهرة  اإعالن  )ح�صب  الفل�صطينية  التحرير  منظمة  بتطوير  املكلفة  اللجنة  تقوم 

2005( با�صتكمال ت�صكيلها وعقد اأول اجتماع لها فور البدء يف تنفيذ هذا التفاق.

تقوم اللجنة بتحديد العالقة بني املوؤ�ص�صات والهياكل واملهام لكل من منظمة التحرير 

الفل�صطينية وال�صلطة الوطنية الفل�صطينية، خا�صة العالقة بني املجل�ص الوطني واملجل�ص 

الت�رشيعي، ومبا يحافظ على مرجعية منظمة التحرير الفل�صطينية لل�صلطة الفل�صطينية 

وي�صمن عدم الزدواجية بينهما يف ال�صالحيات وامل�صئوليات.

وحلني انتخاب املجل�ص الوطني اجلديد ومع التاأكيد على �صالحيات اللجنة التنفيذية 

الفل�صطينية  التحرير  منظمة  بتطوير  املكلفة  اللجنة  تقوم  املنظمة،  موؤ�ص�صات  و�صائر 

قيادي  كاإطار  لها  اجتماع  اأول  وعقد  ت�صكيلها  با�صتكمال   2005 القاهرة  اإعالن  ح�صب 

موؤقت وتكون مهامها كالتايل:-
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و�صع الأ�ص�ص والآليات للمجل�ص الوطني الفل�صطيني. 	·

ب�صاأنها  القرارات  واتخاذ  والوطني  ال�صيا�صي  ال�صاأن  يف  امل�صريية  الق�صايا  معاجلة  	·

بالتوافق.

لبحث  القاهرة  يف  الأول  اجتماعها  وتعقد  احلوار  عن  املنبثقة  القرارات  تنفيذ  متابعة  	·

اآليات عملها.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثانياً: االنتخابات

جترى النتخابات الت�رشيعية والرئا�صية واملجل�ص الوطني الفل�صطيني متزامنة يوم 

الإثنني املوافق 2010/6/28 ويلتزم اجلميع بذلك.

اأ�صا�ص التمثيل الن�صبي الكامل يف  جترى انتخابات املجل�ص الوطني الفل�صطيني على 

النظام  اأ�صا�ص  على  الت�رشيعية  النتخابات  جترى  بينما  اأمكن،  حيثما  واخلارج  الوطن 

املختلط.

تتم النتخابات الت�رشيعية بالنظام املختلط على النحو التايل:-

75% )قوائم(. 	·

25% )دوائر(. 	·

ن�صبة احل�صم %2. 	·

الوطن �صتة ع�رش دائرة انتخابية )اإحدى ع�رش دائرة يف ال�صفة الغربية، وخم�ص دوائر  	·

يف قطاع غزة(.

جترى النتخابات حتت اإ�رشاف عربي ودويل، مع اإمكانية اتخاذ كافة التدابري ل�صمان 

اإجرائها يف ظروف متكافئة ومواتية للجميع، ويف جّو من احلرية والنزاهة وال�صفافية يف 

ال�صفة والقطاع.
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التوافق على املبادئ العامة التالية:

تهيئة الأجواء الالزمة لت�صهيل واإجناح النتخابات الرئا�صية والت�رشيعية. 	·

جترى النتخابات الرئا�صية والت�رشيعية يف جميع مناطق ال�صلطة الوطنية الفل�صطينية  	·

مبا فيها القد�ص.

توفري ال�صمانات الالزمة لإجراء واإجناح النتخابات يف مواعيدها. 	·

توقيع ميثاق �رشف بني جميع القوى والفعاليات امل�صاركة يف احلوار؛ ل�صمان اإجراء  	·

النتخابات دورياً بنزاهة وجدية و�صفافية يف مواعيدها.

اآلية الرقابة على االنتخابات:

وتغطية  مراقبة  ب�صاأن  النتخابات  قانون  من   )113( املادة  يف  ورد  ما  على  التاأكيد  	·

النتخابات.

تعزيز الرقابة على النتخابات بتو�صيع امل�صاركة املحلية والعربية والدولية. 	·

يكون  اأن  على  الإلكرتونية  الرقابة  اآليات  توفري  يتم  اإلكرتوين  نظام  اإن�صاء  حالة  يف  	·

التدقيق الورقي هو املعيار املعتب يف هذا ال�صاأن.

ت�شكيل حمكمة ق�شايا االنتخابات:

ق�صاة  وثمانية  رئي�ص  من  النتخابات  ق�صايا  حمكمة  ت�صكل  القانون  لأحكام  وفقاً 

ا�صتكمال  بعد  رئا�صي  مبر�صوم  عنها  ويعلن  الأعلى،  الق�صاء  جمل�ص  من  بتن�صيب 

الإجراءات لت�صكيله )جمل�ص الق�صاء الأعلى(، بالت�صاور والتوافق الوطني وفق القانون 

ومبا ل ي�ص ا�صتقاللية ال�صلطة الق�صائية.

ت�شكيل جلنة االنتخابات:

عمالً مبا جاء يف قانون النتخابات يقوم الرئي�ص الفل�صطيني بت�صكيل جلنة النتخابات، 

وال�صخ�صيات  ال�صيا�صية  القوى  تن�صيب  وعلى  بها  يقوم  التي  امل�صاورات  على  بناء 

الوطنية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ثالثاً: االأمن

مبادئ عامة

مقدمة

الوطني، لذا فاإن عمل الأجهزة  التحرر  الفل�صطيني ل يزال يعي�ص مرحلة  اإن �صعبنا 

خالل  من  واملواطن  الوطن  اأمن  يحقق  اأن  يجب  غزة  وقطاع  الغربية  ال�صفة  يف  الأمنية 

املبادئ التالية:

�صياغة القوانني اخلا�صة بالأجهزة الأمنية ح�صب املهام املنوطة بها، وفقاً للم�صالح  	·

الوطنية الفل�صطينية.

مرجعية الأجهزة الأمنية طبقاً لقانون اخلدمة يف قوى الأمن الفل�صطينية، واأن تكون  	·

تلك الأجهزة مهنية وغري ف�صائلية.

حتديد معايري واأ�ص�ص اإعادة بناء وهيكلة وتوحيد الأجهزة الأمنية. 	·

جميع الأجهزة الأمنية تخ�صع للم�صاءلة واملحا�صبة اأمام املجل�ص الت�رشيعي. 	·

ال�رشية  وقواعد  ملفهوم  تخ�صع  واأ�رشار  معلومات  من  الأمنية  الأجهزة  لدى  ما  كل  	·

املعمول بها يف اللوائح والقوانني، واأي خمالفة لها توقع �صاحبها حتت طائلة القانون.

كافة املقيمني على اأرا�صي ال�صلطة، من مواطنني واأجانب هم اأ�صحاب حّق يف توفري  	·

الأمن والأمان، دون اعتبار للجن�ص اأو اللون اأو الدين.

الفل�صطيني  اإعطاء معلومات للعدو مت�ص الوطن واملواطن  اأو  اأو تخابر  اأي معلومات  	·

واملقاومة؛ تعتب خيانة عظمى يعاقب عليها القانون.

حترمي العتقال ال�صيا�صي. 	·

الوطن  عن  والدفاع  املقاومة  يف  الفل�صطيني  ال�صعب  حلق  الأمنية  الأجهزة  احرتام  	·

واملواطن.

العالقة اخلارجية لل�صئون الأمنية تخ�صع لقرار �صيا�صي وتنفذ التعليمات ال�صيا�صية. 	·

القوى والف�صائل،  ال�صيا�صية بني  التجاذبات واخلالفات  الأمنية عن  املوؤ�ص�صة  اإبعاد  	·

الوطن  املوؤ�ص�صة واعتبارها �صمان لأمن وا�صتقرار  التجريح والتخوين لهذه  وعدم 

واملواطن.
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معايري واأ�ش�س اإعادة بناء وهيكلة االأجهزة االأمنية

التاأكيد على ما ن�ّص عليه قانون اخلدمة لقوى الأمن واملوافقة على جميع املحظورات  	·

الواردة يف القانون )من املواد من 94-90(.

اعتماد املعايري املهنية والوطنية يف النت�صاب لالأجهزة الأمنية. 	·

هذه  عمل  ينظم  مبا  الأمنية  بالأجهزة  اخلا�صة  واللوائح  القوانني  اإجناز  يف  الإ�رشاع  	·

الأجهزة، وعدم التداخل يف الخت�صا�صات.

يكفل  مبا  الأمنية  املوؤ�ص�صة  يف  الأوامر  �صدور  يف  الإداري  الت�صل�صل  وتنظيم  حتديد  	·

هرمية القيادة وال�صيطرة.

يحظر اإقامة اأي ت�صكيالت ع�صكرية خارج اإطار الهيكل املقرر لكل جهاز. 	·

تنا�صب عدد الأفراد لكل جهاز مع املهام املوكلة له. 	·

واحرتام  ال�صلطة،  مناطق  يف  بها  املعمول  ال�صارية  بالقوانني  الأجهزة  جميع  التزام  	·

العالقة  الأجهزة ذات  التام بني  املواطنني، والتعاون  الإن�صان وكرامة  مبادئ حقوق 

)الق�صاء - النيابة العامة - موؤ�ص�صات املجتمع املدين - الوزارات املختلفة(، ومتكني 

من  للتاأكد  عملها  ممار�صة  من  الإن�صان  حقوق  موؤ�ص�صات  ومراكز  الوطنية  الهيئات 

احلفاظ على حقوق الإن�صان.

الهيئات  قبل  من  والرقابة  للم�صائلة  وعنا�رشها  وقادتها  الأمنية  الأجهزة  تخ�صع  	·

واجلهات امل�صئولة املخولة ووفق القانون والنظام.

عن  وبعيداً  الوظيفية،  املهمات  خارج  لأ�صباب  ال�صالح  ا�صتخدام  وحترمي  جترمي  	·

اللوائح والأنظمة املن�صو�ص عليها.

املحافظة املطلقة على اأ�رشار الدولة واملوؤ�ص�صة. 	·

تبا�رش الأجهزة الأمنية عملها وفقاً للقانون وبعيداً عن التدخالت، ووفق ال�صالحيات  	·

املخولة لها يف القانون، مع �رشورة تعزيز القانون والت�رشيعات مبا يخدم ذلك.

�رشورة الهتمام بالتدريب املحلي واخلارجي؛ نظراً ملا للتدريب من اأهمية ق�صوى يف  	·

�صقل املهارات واكت�صاب اخلبات نحو التطوير املهني.

ت�صتجيب املعايري املو�صوعة لحتياجات الفل�صطينيني الأمنية يف حدودهم ال�صيادية. 	·

الأمنية، وتخ�صع جميع  املهام املنوطة بالأجهزة  املوازنة املقررة مع حجم  تتنا�صب  	·

اأوجه ال�رشف ملبداأ الرقابة وال�صفافية.

اللتزام باملدد املحددة لقادة الأجهزة وفق القانون. 	·
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اللجنة االأمنية العليا واال�شتيعاب

ت�صكيل جلنة اأمنية عليا ي�صدر الرئي�ص الفل�صطيني مر�صوماً بها، تتكون من �صباط  	·

وتنفيذ  ملتابعة  وعربي  م�رشي  اإ�رشاف  حتت  عملها  ومتار�ص  بالتوافق،  مهنيني 

اتفاقية الوفاق الوطني يف ال�صفة والقطاع، وتكون من بني مهامها ر�صم ال�صيا�صات 

الأمنية والإ�رشاف على تنفيذها.

يتم اإعادة وهيكلة الأجهزة الأمنية الفل�صطينية مب�صاعدة م�رشية وعربية، يف كل من  	·

ال�صفة الغربية وقطاع غزة.

 - )ا�صتيعاب  الأمنية  بالأجهزة  العاملني  جلميع  الوظيفي  ال�صمان  حّق  على  التاأكيد  	·

اإحالة للتقاعد - نقل اإىل وظائف مدنية -...(.

تبداأ عملية ا�صتيعاب عدد )ثالثة اآلف( عن�رش من منت�صبي الأجهزة الأمنية ال�صابقة  	·

بعد  غزة،  قطاع  يف  القائمة  الأجهزة  يف  املدين  والدفاع  الوطني  والأمن  ال�رشطة  يف 

توقيع اتفاقية الوفاق الوطني مبا�رشة، على اأن يزداد هذا العدد تدريجياً حتى اإجراء 

النتخابات الت�رشيعية وفق اآلية يتم التوافق عليها.

العنا�رش من خالل دعم م�رشي  ا�صتيعاب هذه  تاأمني كافة م�صتلزمات  يتم �صمان  	·

وعربي.

الفل�صطينية  الأمن  قوى  يف  اخلدمة  قانون  ح�صب  الأمنية  الأجهزة  عدد  على  املوافقة 

ل�صنة 2005، لتكون على النحو التايل:-

قوات الأمن الوطني وجي�ص التحرير الوطني الفل�صطيني. 	·

قوى الأمن الداخلي )ال�رشطة - الدفاع املدين - الأمن الوقائي(. 	·

املخابرات العامة. 	·

)واأي قوة اأو قوات اأخرى موجودة اأو ت�صتحدث تكون �صمن القوى الثالثة(.
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مهام االأجهزة االأمنية

االأمن الوطني

التعريف

حتت  اخت�صا�صاتها  وتبا�رش  وظائفها  توؤدي  نظامية،  ع�صكرية  هيئة  الوطني  الأمن 

�صئونها  وتنظيم  عملها  لإدارة  الالزمة  القرارات  ي�صدر  الذي  وهو  العام،  القائد  قيادة 

كافة، وفقاً لأحكام القانون والأنظمة ال�صادرة مبقت�صاه.

مهام قوات االأمن الوطني

يف  وامل�صاعدة  تعمريها  يف  وامل�صاركة  اأرا�صيها  �صالمة  وتاأمني  البالد  �صيادة  حماية  	·

بقوات  ال�صتعانة  فيها  يجوز  التي  للحالت  وفقاً  وذلك  الداخلية،  الكوارث  مواجهة 

الأمن الوطني يف املهام غري الع�صكرية.

تنفيذ الأحكام الق�صائية والأوامر ال�صادرة عن ال�صلطة ذات الخت�صا�ص، فيما يتعلق  	·

بقوى الأمن وفق النظام والقانون الع�صكري.

حماية الوطن من اأي اعتداء خارجي. 	·

الت�صدي  انت�صارها، وت�صرتك يف  والداخلية يف مناطق  التهديدات اخلارجية  مواجهة  	·

حلالت الطوارئ املحددة د�صتورياً.

التمثيل الع�صكري يف ال�صفارات الوطنية يف اخلارج. 	·

قوات االأمن الداخلي

التعريف

الأمن الداخلي هو هيئة اأمنية نظامية، توؤدي وظائفها وتبا�رش اخت�صا�صاتها برئا�صة 

الالزمة  القرارات  ي�صدر  الذي  وهو  الداخلي،  الأمن  عام  مدير  وبقيادة  الداخلية  وزير 

لإدارة اأعمالها وتنظيم �صوؤونها.

مهام قوى االأمن الداخلي

حفظ النظام العام واحلفاظ على الآداب والأخالق الفا�صلة. 	·

حماية اأمن املواطن وحقوقه وحرياته واملوؤ�ص�صات العامة واخلا�صة. 	·
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تنفيذ واحرتام القانون. 	·

القيام باأعمال الدفاع املدين والإنقاذ واإطفاء احلرائق. 	·

مكافحة كافة اأعمال و�صور التج�ص�ص داخل الوطن. 	·

املحافظة على اجلبهة الداخلية من اأي اخرتاقات اأو تهديدات خارجية. 	·

تنفيذ الأحكام الق�صائية اأو اأي قرارات قانونية �صادرة عن ال�صلطة ذات الخت�صا�ص  	·

وفق ما ين�ص عليه القانون.

تتاألف قوى االأمن الداخلي من االأجهزة التالية:

ال�رشطة

مهام جهاز ال�رشطة

املحافظة على النظام والأمن وحماية الأرواح والأغرا�ص والأموال والآداب العامة. 	·

وتقديهم  مرتكبيها  على  والقب�ص  وتعقبها  اكت�صافها  على  والعمل  اجلرائم،  منع  	·

للعدالة.

اإدارة مراكز الإ�صالح وحرا�صتها. 	·

تنفيذ القوانني والأنظمة والأوامر الر�صمية، ومعاونة ال�صلطات العامة بتاأدية وظائفها  	·

وفق اأحكام القانون.

مراقبة وتنظيم النقل على الطرق. 	·

حماية التجمعات وامل�صريات ح�صب القانون. 	·

االأمن الداخلي/ االأمن الوقائي

مهام جهاز االأمن الداخلي/ االأمن الوقائي

مكافحة الأعمال التج�ص�صية داخل اأرا�صي ال�صلطة. 	·

متابعة اجلرائم التي تهدد الأمن الداخلي لل�صلطة والعمل على منع وقوعها. 	·

الك�صف عن اجلرائم التي ت�صتهدف الإدارات احلكومة والهيئات واملوؤ�ص�صات العامة  	·

والعاملني فيها.

توفري املعلومات للقيادة ال�صيا�صية لال�صرت�صاد بها يف التخطيط واتخاذ القرارات. 	·
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الدفاع املدين

مهام جهاز الدفاع املدين: )قانون الدفاع املدين الفل�شطيني(

االأمن واحلماية 

التوافق على املهام التالية له:-

الداخلية واأثناء  الر�صمية والقيادات احلكومية خالل حتركاتهم  ال�صخ�صيات  حماية  	·

ال�صفر للخارج.

توفري احلماية للوفود الأجنبية. 	·

تاأمني اأماكن اللقاءات والجتماعات الر�صمية. 	·

متابعة اأمن وفح�ص املركبات التابعة للجهاز وال�صخ�صيات. 	·

حماية مواكب ال�صخ�صيات وحتركاتهم داخل الوطن. 	·

توفري احلماية لل�صخ�صيات والزوار يف معابر الوطن وت�صهيل مهمة ال�صفر. 	·

توفري الأماكن الآمنة لإيواء ال�صخ�صيات والقيادات احلكومية يف حالة الطوارئ. 	·

حالة  يف  احلكومية  والقيادات  ال�صخ�صيات  وات�صالت  لتنقل  الطوارئ  خطط  و�صع  	·

الطوارئ.

املخابرات العامة

تعريف املخابرات العامة

وتوؤدي  الفل�صطيني،  الرئي�ص  تتبع  م�صتقلة  نظامية  اأمنية  هيئة  العامة  املخابرات 

القرارات  ي�صدر  الذي  وهو  قيادته،  وحتت  برئا�صته  اخت�صا�صاتها  وتبا�رش  وظائفها 

الالزمة لإدارة عملها وتنظيم �صوؤونها كافة.

مهام جهاز املخابرات وفق قانون املخابرات العامة الفل�شطينية

اأمن و�صالمة فل�صطني للخطر،  اأعمال تعر�ص  اأية  اتخاذ التدابري الالزمة للوقاية من  	·

واتخاذ الإجراءات الالزمة �صّد مرتكبيها وفقاً لأحكام القانون.

الفل�صطيني  القومي  امل�صا�ص بالأمن  التي من �صاأنها  الك�صف عن الأخطار اخلارجية  	·
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اأخرى تهدد وحدة الوطن واأمنه  اأعمال  اأو  يف جمالت التج�ص�ص والتاآمر والتخريب، 

وا�صتقالله ومقدراته.

التعاون امل�صرتك مع اأجهزة الدول ال�صديقة امل�صابهة ملكافحة اأية اأعمال تهدد ال�صلم  	·

والأمن امل�صرتك، اأو اأي من جمالت الأمن الداخلي، �رشيطة املعاملة باملثل.

عقيدة قوى االأمن

84( مع  )املادة  الأ�صا�صي  القانون  ن�ّص عليه  ما  الأمنية وفق  الأجهزة  تنطلق عقيدة  	·

اإ�صافة جملة “وحماية حقوقه امل�رشوعة”.

مرجعية قوى االأمن

تكون مرجعية قوى الأمن وفقاً ملا مّت التفاق عليه يف مهام الأجهزة الأمنية. 	·

جمل�س االأمن القومي

ُيرجع للمجل�ص الت�رشيعي لإ�صدار قانون ملجل�ص الأمن القومي الفل�صطيني. 	·

اآليات امل�شاعدة العربية لبناء االأجهزة االأمنية

ت�صكيل جلنة لالت�صال وتوفري الحتياجات املحددة. 	·

يقوم كل جهاز بتحديد احتياجاته وتقدم للجنة. 	·

اأن  على  الأمنية  لالأجهزة  امل�صاعدة  تقدمي  بغر�ص  الزائرة  الأمنية  الوفود  ا�صتقبال  	·

يكون حمكوماً ب�صوابط املهمة وفق جدول زمني حمدد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رابعاً: امل�شاحلة الوطنية

االتفاق على االأهداف التالية:

ن�رش ثقافة الت�صامح، واملحبة، وامل�صاحلة، وال�رشاكة ال�صيا�صية، والعي�ص امل�صرتك. 	·

ال�رشعية،  بالطرق  والنق�صام  الفلتان  عن  جنمت  التي  النتهاكات  جميع  حّل  	·

والقانونية.

و�صع برنامج لتعوي�ص املت�رشرين من النق�صام والعنف مادياً ومعنوياً. 	·

و�صع الأ�ص�ص والآليات الكفيلة مبنع تكرار الأحداث املوؤ�صفة. 	·



465

ملحق الوثائق

يّول  وطني  �صندوق  خالل  من  اللجنة  مهمة  اإجناح  لدعم  الالزمة  املوازنات  تاأمني  	·

عربياً. 

الإ�رشاف على امل�صاحلة الجتماعية. 	·

ت�صكيل جلان فرعية يف كافة املحافظات. 	·

اآليات وو�شائل امل�شاحلة

الوقف الفوري لكل اأ�صكال التحري�ص املتبادل والنتهاكات مبختلف اأنواعها ومراقبة  	·

تنفيذ ذلك.

جامعات،  )مدار�ص،  املجتمع  قطاعات  كل  تطال  مو�صعة  جماهريية  لقاءات  عقد  	·

جتمعات �صعبية(، وتنظيم حمالت اإعالمية هدفها اإ�صاعة مناخ امل�صاحلة والت�صامح 

اأجل حتقيق هذا  امل�صاجد من  الإعالمية مبا يف ذلك  املنابر  املجتمع، واإ�رشاك كافة  يف 

الهدف.

وجلان  وامل�صتقلني،  املدين،  املجتمع  وموؤ�ص�صات  ال�صيا�صية،  القوى  من  كل  اإ�رشاك  	·

الإ�صالح، يف خلق بيئة امل�صاحلة والت�صامح وال�صفح العام.

ال�صتماع اإىل جميع �صحايا العنف الداخلي والفلتان الأمني، وحتديد ال�رشر املادي  	·

واملعنوي الذي حلق باملت�رشرين وذويهم.

حتديد اأ�ص�ص التعوي�ص املادي للمت�رشرين. 	·

بحث �صبل تفعيل دور القانون يف املحا�صبة، والتو�صيات بذلك جلهات الخت�صا�ص. 	·

الزيارات امليدانية واإجراءات ال�صتق�صاءات الالزمة. 	·

املتابعة مع اجلهات املعنية ومطالبتها باحلزم يف مواقفها؛ لوقف عملية اأخذ القانون  	·

باليد واملحا�صبة ال�صارمة ملنع كل ذلك.

العمل على رفع الغطاء التنظيمي والع�صائري والعائلي عن كل من يرتكب العتداءات  	·

على النا�ص وممتلكاتهم.

اإ�صدار ميثاق �رشف يوؤكد على حترمي القتتال الداخلي، وو�صع اآلية متابعة ذلك. 	·

اجلهات  مع  بالتن�صيق  امل�صاحلة،  جلنة  مهام  لت�صهيل  عربية  بجولت  القيام  	·	

املخت�صة.
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تت�شكل جلنة امل�شاحلة من االآتي:

رئي�ص اللجنة )بالتوافق(. 	·

نائب الرئي�ص. 	·

اأمني ال�رش. 	·

اأمني ال�صندوق. 	·

الأع�صاء. 	·

اجلهات  مع  بالتن�شيق  الق�شائية،  للمعاجلات  ا�شت�شارية  وحدات  ت�شكيل 

املخت�شة وهي:

وحدة التعبئة والإعالم. 	·

وحدة ال�صكاوى واملظامل. 	·

وحدة العالقات العامة. 	·

وحدة ح�رش الأ�رشار. 	·

وحدة التوجيه الق�صائية )الق�صاء النظامي - الق�صاء ال�رشعي - الق�صاء الع�صائري(. 	·

اعتبار اأن الأفراد الذين حلق بهم اأذى مبختلف اأنواعه اأثناء مرحلة املواجهات الداخلية 

ق�صاياهم،  معاجلة  م�صئولية  الفل�صطينية  الوطنية  ال�صلطة  تتحمل  واأن  العنف،  �صحايا 

على  ينطبق  ما  اجلرحى  على  وينطبق  الوطنية،  امل�صاحلة  جلنة  من  وم�صاركة  مبتابعة 

ال�صحايا.

وبناء على ذلك فاإن الذين حلق بهم اأذى مبختلف اأنواعه ب�صبب اأعمال جنائية فردية، 

يتحمل اجلاين م�صئولية ذلك وتتخذ بحقه الإجراءات الق�صائية املالئمة، اأما الذين حلق 

بالأذى  املت�صبب  التنظيم  يتحمل  ال�صيا�صي،  ال�رشاع  خلفية  على  اأنواعه  مبختلف  بهم 

اآثار ذلك مب�صاركة وطنية  م�صئوليته، دون حتميل امل�صئولية لالأفراد، وجتري معاجلة 

من اجلميع، ومبا يحقق العدالة للمت�رشرين.

لكل مواطن حّق ثابت اأو منقول �صلب منه وي�صكل ملكية له، يجب اأن يتقدم اإىل جلنة 

ال�صكاوى واملظامل لإعادة حقوقه كاملة.
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اآلية جلنات امل�شاحلة

تعمل جلنة امل�صاحلة من خالل الآليات التالية:-

جتتمع اللجنة عقب توقيع اتفاقية الوفاق الوطني لتوزيع املهام بني اأع�صائها ح�صب  	·

الهيكلة املتفق عليها. 

احل�صول على مقر مركزي منا�صب يف مدينة غزة. 	·

اللجنة  ال�صفة وغزة، مل�صاعدة  املحافظات داخل  بت�صكيل جلان فرعية يف  البدء فوراً  	·

العليا يف تنفيذ مهامها.

حتديد الكادر الوظيفي ال�رشوري لت�صكيل وحدات العمل املتفق عليه. 	·

الإ�رشاع يف تنظيم موؤمتر �صعبي للم�صاحلة والت�صامح يثل انطالقة لعملها، واإعالن  	·

العمل مليثاق ال�رشف.

ت�رشع اللجنة فور ت�صكيلها مبمار�صة مهامها. 	·

اأماكن  عن  والإعالن  اللجنة،  اأعمال  بدء  عن  الإعالمية  الو�صائل  كافة  عب  الإعالن  	·

مقراتها، اآلية عملها وتنفيذها.

ال�رشورية  املوازنة  هذه  لتاأمني  وت�صعى  اأعمالها،  لإجناح  �رشورية  موازنة  و�صع  	·

الالزمة من جهة الخت�صا�ص.

ال�رشورية  املعلومات  جتميع  بعد  للتنفيذ،  املخت�صة  للجهات  تقريرها  اللجنة  ترفع  	·

املتعلقة باملواطنني الذين تعر�صوا لالنتهاكات والأ�رشار و�صبل عالجها.

مثياق ال�رشف اخلا�س بامل�شاحلات الوطنية

مّت التفاق على ميثاق �رشف خا�ص بامل�صاحلة الوطنية الفل�صطينية )امللحق “اأ”(.
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خام�شاً: اللجنة امل�شرتكة

لتنفيذ اتفاقية الوفاق الوطني

ت�شكيل اللجنة

وامل�صتقلني،  والف�صائل  وحما�ص  فتح  حركتي  من  ع�صواً(   16( من  اللجنة  تت�صكل 

عبا�ص”  “حممود  الرئي�ص  ال�صيد/  وي�صدر  اأع�صاء(   8( وحما�ص  فتح  من  كل  ت�صمي 

مر�صوماً رئا�صياً بت�صكيلها بعد التوافق على اأع�صائها.

مرجعية اللجنة

اللجنة ب�صفته رئي�ص  “اأبو مازن” هو مرجعية  الفل�صطيني/ حممود عبا�ص  الرئي�ص 

منظمة التحرير الفل�صطينية ورئي�ص ال�صلطة الوطنية الفل�صطينية.

االإطار القانوين للجنة

تكون اللجنة اإطاراً تن�صيقياً لي�صت لديها اأية التزامات اأو ا�صتحقاقات �صيا�صية، وتبداأ 

النتخابات  اإجراء  اأعقاب  يف  عملها  وينتهي  الوطني،  الوفاق  اتفاقية  توقيع  فور  عملها 

الرئا�صية والت�رشيعية واملجل�ص الوطني وت�صكيل حكومة فل�صطينية جديدة.

مهام اللجنة

من  الوطن؛  يف  تطبيقها  املقرر  الوطني  الوفاق  اتفاقية  تنفيذ  امل�صرتكة  اللجنة  تتوىل 

خالل التعامل مع اجلهات املعنية املختلفة، مبا يف ذلك الآتي:-

·	تهيئة الأجواء لإجراء النتخابات الرئا�صية والت�رشيعية واملجل�ص الوطني.

·	الإ�رشاف على معاجلة ق�صايا امل�صاحلة الداخلية الفل�صطينية.

·	متابعة عمليات اإعادة الإعمار يف قطاع غزة.

توحيد موؤ�ش�شات ال�شلطة الوطنية بال�شفة والقطاع

يتم توحيد موؤ�ص�صات ال�صلطة الوطنية يف ال�صفة الغربية وقطاع غزة بالتن�صيق مع 

جهات الخت�صا�ص معتمدة يف ذلك على مبداأ ال�رشاكة والتوافق الوطني وتعزيز الوحدة 

معايري  وخا�صة  الوطني،  الوفاق  اتفاقية  ومقررات  لنتائج  وتنفيذاً  ان�صجاماً  الوطنية، 

ونتائج عمل اللجنة الإدارية القانونية.
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ت�شوية اأو�شاع اجلمعيات واملوؤ�ش�شات االأهلية

اإعادة اأو�صاع اجلمعيات واملوؤ�ص�صات الأهلية التي اأغلقت اأو �صودرت ملا كانت عليه 

الوطني،  الوفاق  اتفاقية  توقيع  فور  غزة  وقطاع  الغربية  ال�صفة  يف   2007/6/14 قبل 

والعمل على اإعادة ممتلكاتها وتعوي�صها عن خ�صائرها نتيجة لذلك.

قبل  بها  املعمول  للقوانني  وفقاً  الأهلية  واملوؤ�ص�صات  اجلمعيات  اأو�صاع  ت�صوية 

.2007/6/14

الأهلية  واملوؤ�ص�صات  باجلمعيات  للعمل  املنتدبني  املوظفني  اأو�صاع  وت�صوية  معاجلة 

ح�صب القانون.

ل يجوز م�صادرة اأموال اجلمعيات اأو املوؤ�ص�صات الأهلية اإل بقرار ق�صائي.

معاجلة الق�شايا املدنية وامل�شاكل االإدارية الناجمة عن االنق�شام

بحل  2007/6/14(؛  )بعد  النق�صام  عن  نتجت  التي  املدنية  الق�صايا  معاجلة  اإن 

احلكومية  املوؤ�ص�صات  وحدة  وا�صتعادة  النق�صام  من  ت�رشروا  الذين  العاملني  م�صاكل 

وفقاً  املوؤ�ص�صات  هذه  يف  العمل  وعودة  الق�صاء،  ا�صتقالل  على  واحلفاظ  والد�صتورية، 

ترتبت  التي  الآثار  وحّل  الوطني،  والتوافق  ال�صلة  ذات  والقوانني  الأ�صا�صي  للقانون 

على القرارات التي �صدرت بعد هذا التاريخ، ركيزة اأ�صا�صية لإنهاء النق�صام، ولتحقيق 

الوحدة الوطنية وتثبيتها.

ت�صمل هذه الق�صايا تعيينات املوظفني وترقياتهم والف�صل ووقف الراتب والتنقالت 

يف املوؤ�ص�صات والإدارات احلكومية، واملرا�صيم والقرارات الرئا�صية واحلكومية املختلف 

عليها ذات �صلة ]ال�صلة[.

ت�صكيل جلنة اإدارية قانونية جتمع بني خباء اإداريني وخباء قانونيني متخ�ص�صني 

يقومون بدرا�صة الق�صايا املذكورة بعاليه واقرتاح �صبل معاجلتها، وتقدم اللجنة نتائج 

اأعمالها للجهات التنفيذية املخت�صة—يف موعد اأق�صاه اأربعة اأ�صهر من بدء ت�صكيلها—

التي تقوم بتنفيذها على اأ�صا�ص القانون الأ�صا�صي والقوانني ذات ال�صلة.
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تقوم هذه اللجنة بعملها وفقاً لالأ�ص�ص واملبادئ التالية:

اللتزام بالقانون الأ�صا�صي املعدل للعام 2005، وبالقوانني والأنظمة واللوائح ذات  	·

ال�صلة املقرة قبل 2007/6/14.

حتقيق العدالة والإن�صاف دون التمييز بني املواطنني وعدم الإجحاف بحقوق الأفراد  	·

الذين ت�رشروا نتيجة لالنق�صام.

وعلى  ال�صلطة،  موؤ�ص�صات  يف  الفل�صطيني  ال�صعب  لأبناء  ال�رشاكة  مبداأ  على  التاأكيد  	·

اأ�صا�ص الكفاءة واملوائمة بني املوظف والوظيفة التي ير�ّصح ل�صغلها.

وعلى  العامة،  املوازنة  على  وانعكا�صها  املتاحة  املالية  واملوارد  الإمكانيات  مراعاة  	·

الهياكل الإدارية والتنظيمية للموؤ�ص�صات احلكومية و�صيا�صات التوظيف املقرة، ومبا 

يعالج الت�صخم الوظيفي يف املوؤ�ص�صات احلكومية.

م�صهود  ق�صاة  جمموعة  من  تت�صكل  ب�صالحيات  خمت�صة  قانونية  جلنة  ت�صكيل 

الأفراد  يرفعها  التي  والتظلمات  وال�صكاوى  املظامل  يف  تف�صل  والنزاهة،  بالكفاءة  لهم 

واملوؤ�ص�صات والهيئات لالعرتا�ص على اأي قرارات �صدرت بحقهم، دون الإجحاف بحق 

الأفراد واملوؤ�ص�صات والهيئات يف اللجوء اإىل الق�صاء ح�صب القانون.

وفق  الأ�صا�صي  القانون  يحددها  التي  مرجعيتها  وال�صلطات  الهيئات  جميع  تتبع 

القانون الذي ينظم عملها، وت�صّوب اأو�صاعها وفق القوانني املعمول بها مبا ل يتعار�ص 

مع القانون الأ�صا�صي.

راأ�ص  على  كانوا  الذين  غزة  وقطاع  الغربية  بال�صفة  املدنيني  املوظفني  جميع  عودة 

خلفية  على  واملتغيبني  املف�صولني  ذلك  يف  مبا  وظائفهم،  اإىل   2007/6/14 قبل  عملهم 

الف�صل، ويكون ذلك  واإلغاء قرارات  النق�صام مع احلفاظ على كامل حقوقهم و�صحب 

بها  �صتو�صي  التي  الآلية  وفق  العودة  وتكون  الوطني،  الوفاق  اتفاقية  تنفيذ  بدء  فور 

اللجنة الإدارية القانونية امل�صّكلة وخالل املدة املقررة لعملها.

اللتزام بعدم القيام باأية تعديالت اأو تعيينات جديدة حلني انتهاء عمل اللجنة الإدارية 

القانونية امل�صكلة مبوجب هذه التفاقية.
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�شاد�شاً: املعتقلون

والتنظيمات  الف�صائل  كل  من  املعتقلني  م�صكلة  حّل  �رشورة  على  التوافق  اإطار  يف 

دون  اأو  ال�صيا�صي  النتماء  خلفية  على  العتقال  حترمي  ملبادئ  وتاأكيداً  الفل�صطينية، 

اإجراءات ق�صائية، فقد مّت التفاق على حّل هذه امل�صكلة من خالل الآليات املحددة التالية:

تقوم كل من حركتي فتح وحما�ص بتحديد قوائم املعتقلني طبقاً لآخر موقف، ويتم  	·

ت�صليم م�رش وموؤ�ص�صة حقوقية )يتفق عليها( ن�صخة منها، بعد التحقق منها )تثبيت 

الأعداد والأ�صماء( قبل توقيع اتفاقية الوفاق الوطني.

يقوم كل طرف بالإفراج عن املعتقلني املوجودين لديه من كافة الف�صائل فور توقيع  	·

التفاقية.

الإفراج عن املعتقلني، يقوم كل طرف بت�صليم م�رش قائمة تت�صمن  اأعقاب عملية  يف  	·

ورفع  عنهم،  الإفراج  عدم  وحيثيات  عنهم  الإفراج  املتعذر  املعتقلني  اأولئك  اأ�صماء 

تقارير باملوقف لقيادتي فتح وحما�ص.

ملف  لإغالق  م�رشية  مب�صاركة  املبذولة  اجلهود  ت�صتمر  التفاقية  توقيع  بعد  	·

العتقالت نهائياً.
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التوقيع

بعد اطالعنا على اتفاقية الوفاق الوطني الفل�صطيني القاهرة 2011 لإنهاء النق�صام 

وحتقيق امل�صاحلة الوطنية الفل�صطينية، فاإننا نوافق على ما جاء بهذه التفاقية، ونتعهد 

بتنفيذها على اأكمل وجه، ملا فيه م�صلحة ال�صعب  الفل�صطيني.

حركة التحرير الوطني الفل�شطيني “فتح”          حركة املقاومة االإ�شالمية “حما�س”

التوقيع: عزام الأحمد       التوقيع: مو�صى اأبو مرزوق

حركة اجلهاد االإ�شالمي       اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�شطني

التوقيع: رم�صان �صلّح       التوقيع: ماهر الطاهر

فل�شطني لتحرير  ال�شعبية  اجلبهة   اجلبهة الدميقراطية لتحرير فل�شطني  

التوقيع: تي�صري خالد       / القيادة العامة

         التوقيع: اأحمد جبيل

حزب ال�شعب         جبهة الن�شال ال�شعبي الفل�شطيني

التوقيع: ب�ّصام ال�صاحلي       التوقيع: اأحمد جمدلين

اجلبهة العربية الفل�شطينية      جبهة التحرير العربية

التوقيع: جميل �صحادة       التوقيع: ركاد حممود �صامل

جبهة التحرير الفل�شطينية                           االحتاد الدميقراطي الفل�شطيني “فدا”

التوقيع: وا�صل اأبو يو�صف      التوقيع: زهرية كمال

طالئع حرب التحرير “ال�شاعقة”

التوقيع: ]ال�صم غري وا�صح[

التاريخ: 2011/5/4
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ملحق

ميثاق ال�رشف 

للم�شاحلة الوطنية الفل�شطينية

ج�صد ال�صعب الفل�صطيني عب تاريخه الطويل �صخ�صيته الوطنية؛ من خالل ما قدمه 

من قوافل ال�صهداء واجلرحى واملعتقلني دفاعاً عن اأر�صه وق�صيته ومقد�صاته، ف�صعبنا 

الذي ا�صتحق كل تقدير يعي�ص الآن ظروفاً بالغة ال�صعوبة.

وتقديراً منا لتلك الظروف، واإياناً ب�رشورة وجود جبهة داخلية متما�صكة ن�صعى 

وا�صتعادة  اأر�صنا  وحترير  حقوقه  عن  والدفاع  �صعبنا،  اأهداف  لتحقيق  خاللها  من 

امل�صاحلة  جلنة  يف  فاإننا  النق�صام،  حالة  اأوجدتها  التي  ال�صلبية  لالآثار  ونظراً  حقوقنا، 

الوطنية املنبثقة عن موؤمتر احلوار الفل�صطيني اتفقنا على العمل واللتزام ببنود ميثاق 

ال�رشف هذا.

وتاأكيداً على رغبتنا يف اإنهاء حالة النق�صام وعالج تداعياته، وحلماية جبهتنا الداخلية 

ومنعاً لتكرار الأحداث املوؤ�صفة يت�صمن ميثاق ال�رشف املبادئ التالية:-

التاأكيد على حرمة القتتال الداخلي والبعد عن ال�صدام امل�صلح مهما كانت الأ�صباب  	·

ومهما بلغت حدة الختالفات.

التاأكيد على املبداأ العام الذي ا�صطلح الفل�صطينيون عليه طوال الوقت، وهو اأن احلوار  	·

يجب اأن يظل الو�صيلة الوحيدة للتخاطب بينهم، وحّل اخلالفات التي تن�صاأ بينهم.

حترمي العتقال ووقف املطاردات واملالحقات على خلفية النتماء ال�صيا�صي. 	·

ل يجوز اعتقال اأي فرد دون وجود اأوامر ق�صائية اأو اإذن من النيابة. 	·

منع اللجوء للتعذيب يف حالة العتقال و�رشورة احرتام حقوق املعتقل وعدم اإهانته. 	·

متكني املتهم من الدفاع عن نف�صه وتوفري كافة الو�صائل القانونية له. 	·

حترمي كل اأ�صكال العتداء على الإرادة واملمتلكات. 	·

رفع الغطاء التنظيمي والعائلي والع�صائري على كل فرد يتجاوز القانون والأعراف. 	·

جتاذبات  اأي  عن  واإبعاده  فيه  التدخل  وعدم  وقراراته  الق�صاء  ا�صتقاللية  احرتام  	·

�صيا�صية وحزبية.
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اأمام  مت�صاوون  اجلميع  اأن  على  والتاأكيد  بها،  املعمول  القوانني  احرتام  �رشورة  	·

القانون.

�َصون احلريات العامة واخلا�صة لالأفراد واجلماعات. 	·

التاأكيد على حرية ال�صحافة والتعبري عن الراأي. 	·

التاأكيد على منع اأي �صكل من اأ�صكال التحري�ص الإعالمي واملجتمعي. 	·

التاأكيد على ال�رشاكة ال�صيا�صية ومبداأ التداول ال�صلمي لل�صلطة. 	·

حّق ال�صعب الفل�صطيني يف املقاومة والت�صدي لالحتالل والعدوان. 	·

ال�رشاعات  يف  به  الزّج  وعدم  املحتل،  مواجهة  يف  و�صالحها  املقاومة  على  احلفاظ  	·

العائلية والع�صائرية والف�صائلية.

�صمان حّق العمل للجميع على اأ�صا�ص الكفاءة واملهنية. 	·

رف�ص �صيا�صة الف�صل والإق�صاء الوظيفي وقطع الرواتب ب�صبب النتماء ال�صيا�صي. 	·

اإننا اإذ نقدم هذه الوثيقة هدية ل�صعبنا فاإننا ندعو اهلل �صبحانه وتعاىل اأن يوفق �صعبنا 

وقياداته للحفاظ على وحدته والدفاع عن حقوقه.

التحية ل�شهدائنا االأبرار

احلرية الأ�رشانا االأبطال

ال�شفاء العاجل جلرحانا

جلنة امل�شاحلة الوطنية املنبثقة

عن موؤمتر احلوار الفل�شطيني

القاهرة/ 2009
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حم�رش تفاهمات امل�شاحلة الوطنية حول منظمة التحرير الفل�شطينية 

واالنتخابات واالأمن واحلكومة15

27 ني�صان/ اأبريل 2011

حتت رعاية م�رشية اجتمع وفدا حركتي فتح وحما�ص بالقاهرة يوم 2011/4/27، 

املالحظات  راأ�صها  وعلى  امل�صاحلة،  وحتقيق  النق�صام  باإنهاء  اخلا�صة  الق�صايا  لبحث 

اخلا�صة مبا ورد باتفاقية الوفاق الوطني الفل�صطيني لعام 2009.

خالل  املالحظات  هذه  ب�صاأن  متت  التي  التفاهمات  تكون  اأن  على  الطرفان  اتفق 

املباحثات ملزمة للطرفني عند تطبيق اتفاق الوفاق الوطني الفل�صطيني.

تتمثل التفاهمات التي اتفقت عليها حركتا فتح وحما�ص يف الآتي:

1- النتخابات

اأ- جلنة النتخابات:

املركزية  النتخابات  جلنة  اأع�صاء  اأ�صماء  حتديد  على  وحما�ص،  فتح  الطرفان،  اتفق 

اأن ترفع للرئي�ص الفل�صطيني لي�صدر مر�صوماً  بالتفاق مع الف�صائل الفل�صطينية، على 

بت�صكيل هذه اللجنة.

ب- حمكمة النتخابات:

اتفق الطرفان، فتح وحما�ص، على تر�صيح ما ل يزيد عن )12( من الق�صاة لع�صوية 

القانونية  الإجراءات  لتخاذ  الفل�صطيني  الرئي�ص  اإىل  ترفع  اأن  على  النتخابات،  حمكمة 

الالزمة لت�صكيلها بالتفاق مع الف�صائل الفل�صطينية.

ج- توقيت النتخابات:

جتري النتخابات الت�رشيعية والرئا�صية واملجل�ص الوطني الفل�صطيني متزامنة بعد 

عام من تاريخ توقيع اتفاقية الوفاق الوطني، من جانب الف�صائل والقوى الفل�صطينية.

الوثائق  اأحمد �صعد،  2011/4/29؛ وانظر: حم�صن حممد �صالح ووائل  املركز الفل�صطيني لالإعالم،   
15

الفل�شطينية ل�شنة 2011 )بريوت: مركز الزيتونة للدرا�صات وال�صت�صارات، 2017(، �ص 214.
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2- منظمة التحرير الفل�صطينية

املوؤقت  القيادي  الإطار  وقرارات  مهام  تكون  اأن  على  وحما�ص  فتح  حركتا  اتفقت 

التحرير  ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  �صالحيات  مع  يتعار�ص  ل  ومبا  للتعطيل،  قابلة  غري 

الفل�صطينية.

3- الأمن

التاأكيد على اأن ت�صكيل اللجنة الأمنية العليا التي ي�صدر الرئي�ص الفل�صطيني مر�صوماً 

ب�صاأنها وتتكون من �صباط مهنيني تكون بالتوافق.

4- احلكومة
اأ- ت�صكيل احلكومة:

اتفقت حركتا فتح وحما�ص على ت�صكيل احلكومة الفل�صطينية وتعيني رئي�ص الوزراء 

والوزراء بالتوافق.

ب- مهام احلكومة: 

1- تهيئة الأجواء لإجراء النتخابات الرئا�صية والت�رشيعية واملجل�ص الوطني الفل�صطيني.

حالة  عن  الناجتة  الفل�صطينية  الداخلية  امل�صاحلة  ق�صايا  معاجلة  على  الإ�رشاف   -2
النق�صام.

3- متابعة عمليات اإعادة اإعمار قطاع غزة واإنهاء احل�صار.
4- متابعة تنفيذ ما ورد يف اتفاقية الوفاق الوطني الفل�صطيني.

5- معاجلة الق�صايا املدنية وامل�صاكل الإدارية الناجمة عن النق�صام.
6- توحيد موؤ�ص�صات ال�صلطة الوطنية بال�صفة الغربية وقطاع غزة والقد�ص.

7- ت�صوية اأو�صاع اجلمعيات واملوؤ�ص�صات الأهلية واخلريية.

5- املجل�ص الت�رشيعي

اتفق الطرفان على تفعيل املجل�ص الت�رشيعي الفل�صطيني ح�صب القانون الأ�صا�صي. 
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وثيقة رقم 15:

 اجتماعات وفدي حركتي فتح وحما�س بالقاهرة 

لبحث اآليات تنفيذ اتفاق الوفاق الوطني16

16-17 اأيار/ مايو 2011

1- عقد وفدا حركتي “فتح” و“حما�ص” اجتماعات بالقاهرة برعاية م�رشية على مدار 
يومي 16، 2011/5/17 لبحث اآليات تنفيذ اتفاق الوفاق الوطني الذي وقعته الف�صائل 

الفل�صطينية بالقاهرة يوم 2001/5/4.

موعد  حتديد   - اجلديدة  احلكومة  )ت�صكيل  الق�صايا  من  جمموعة  الطرفان  2- ناق�ص 
اآثار  انعقاد اللجنة املكلفة بتطوير منظمة التحرير الفل�صطينية - املعتقلون ومعاجلة 

النق�صام - تفعيل املجل�ص الت�رشيعي( ، حيث مّت التوافق على ما يلي:-

اأوالً : ت�شكيل احلكومة اجلديدة

تقلي�ص الأ�صماء املطروحة من اجلانبني لت�صمية �صخ�ص رئي�ص الوزراء بحيث     اأ- 

يقوم كل طرف باختيار مر�صحني اثنني فقط اأحدهما من ال�صخ�صيات املر�صحة 

الأ�صماء  تلك  قيادته  على  طرف  كل  يعر�ص  اأن  على  الآخر،  الطرف  قبل  من 

املر�صحة.

حتديد احلقائب الوزارية لتكون )19( حقيبة وزارية “ب�صفة مبدئية” على اأن  ب- 

يقوم كل طرف بطرح مر�صحيه لتويل تلك احلقائب، والتفاق ب�صورة نهائية 

وباقي  احلركتني  قيادات  مع  مناق�صات  اإجراء  بعد  الوزاري  الت�صكيل  على 

الف�صائل الفل�صطينية.

ثانياً: جلنة تطوير منظمة التحرير الفل�شطينية

اتفق الطرفان على عقد الجتماع الأول للجنة يف القاهرة وذلك بعد اأ�صبوع من     اأ- 

اإعالن ت�صكيل احلكومة الفل�صطينية اجلديدة.

وثيقة حمفوظة لدى د. مو�صى اأبو مرزوق.  
16
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يف  القاهرة  اإعالن  يف  ورد  ملا  وفقاً  الجتماع  هذا  يف  للم�صاركة  الدعوة  تتم  ب- 

2005/3/17، على اأن يت�صمن جدول الأعمال التفاق على اأ�صماء ال�صخ�صيات 
الف�صائل  باقي  مواقف  بحث  وكذا  للجنة،  لالن�صمام  املر�صحة  امل�صتقلة 

ان�صمامهم  م�صاألة  ب�صاأن   2005 القاهرة  اإعالن  على  املوّقعة  غري  الفل�صطينية 

لع�صويتها.

ثالثاً: املعتقلون

العنا�رش  اأ�صماء  يت�صمن  ك�صف  بتقدمي  منهما  كل  قيام  على  الطرفات  اتفق     اأ- 

لدى  املعتقلني  هوؤلء  اأ�صماء  الطرفان  تبادل  وقد  الآخر،  الطرف  لدى  املعتقلة 

الأجهزة الأمنية يف كل من ال�صفة الغربية وقطاع غزة.

ا�صتمرار الإفراج عن املعتقلني من ِكال الطرفني لدى الطرف الآخر وفقاً ملا ورد  ب- 

من  اأي  عن  الإفراج  عدم  اأ�صباب  طرف  كل  يف�رش  اأن  على  امل�صاحلة،  باتفاق 

العنا�رش التي يتقرر ا�صتمرار اعتقالها، والتفاق حول هذا املو�صوع باإ�رشاف 

ومتابعة م�رشية.

بناء  اإجراءات  ملتابعة  الغربية وقطاع غزة  ال�صفة  ت�صكيل جلنتني ميدانيتني يف  ج- 

الثقة بني احلركتني مبا يف ذلك مو�صوع املعتقلني.

وقف كافة الإجراءات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية يف ال�صفة الغربية وقطاع  د- 

غزة �صواء اخلا�صة بال�صتدعاءات اأو منع ال�صفر مع التاأكيد على حّق كل مواطن 

فل�صطيني يف اأن يح�صل على جواز �صفر بدون عوائق.

رابعاً: تفعيل املجل�س الت�رشيعي

اأكد الطرفان على تفعيل املجل�ص الت�رشيعي وفقاً للقانون الأ�صا�صي، على اأن يعلن   -

اأنه  الد�صتوري  اليمني  اأدائها  اأثناء  اجلديدة  احلكومة  اأمام  الفل�صطيني  الرئي�ص 

اأ�صبوعني،  خالل  للحكومة،  ثقته  ليمنح  الفل�صطيني  الت�رشيعي  املجل�ص  �صيدعو 

خالل  الت�رشيعي  املجل�ص  انعقاد  ويتم  الفور،  على  مهامها  ممار�صة  �صتبداأ  التي 

�صهر من تاريخ بدء اأعمال احلكومة.

---------



479

ملحق الوثائق

وثيقة رقم 16:

اإعالن الدوحة 172012

6 �صباط/ فباير 2012

ب�صم اهلل الرحمن الرحيم

حمد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  ح�رشة  رعاية  حتت 

بن خليفة اآل ثاين اأمري دولة قطر، وتاأ�صي�صاً على اتفاق 

م�رش  جمهورية  برعاية  القاهرة  يف  مّت  الذي  امل�صاحلة 

العربية ال�صقيقة، بني �صيادة الرئي�ص حممود عبا�ص، رئي�ص دولة فل�صطني، رئي�ص اللجنة 

الفل�صطينية، والأخ خالد  الوطنية  ال�صلطة  الفل�صطينية، رئي�ص  التحرير  التنفيذية ملنظمة 

بتاريخ  الدوحة  بينهما يف  ال�صيا�صي حلركة حما�ص، عقد اجتماع  املكتب  م�صعل، رئي�ص 

اتفاق  اآليات  لتنفيذ  الآن  حتى  متت  التي  اخلطوات  ا�صتعرا�ص  جرى  حيث   ،2012/2/5

امل�صاحلة والعقبات التي اعرت�صت تنفيذه، واأكدا على �رشورة تذليلها.

وبروح من امل�صوؤولية وال�رشاحة وال�صفافية والإ�رشار على التطبيق الأمني والدقيق 

لتفاق امل�صاحلة بكافة بنوده.

فقد مّت االتفاق على ما يلي:-

اأوالً: التاأكيد على ال�صتمرار بخطوات تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفل�صطينية من 

خالل اإعادة ت�صكيل املجل�ص الوطني الفل�صطيني ب�صكل متزامن مع النتخابات الرئا�صية 

منظمة  وتطوير  تفعيل  للجنة  الثاين  الجتماع  عقد  على  التفاق  مّت  كما  والت�رشيعية. 

التحرير الفل�صطينية بتاريخ 2012/2/18 يف القاهرة.

  �صورة عن الوثيقة الأ�صلية من د. مو�صى اأبو مرزوق. وانظر اأي�صاً: حم�صن حممد �صالح )حمرر(، 
17

 2 منظمة التحرير الفل�شطينية واملجل�س الوطني الفل�شطيني: تعريف - وثائق - قرارات، ط 

)بريوت: مركز الزيتونة للدرا�صات وال�صت�صارات، 2014(، �ص 464.
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ثانياً: ت�صكيل حكومة التوافق الوطني الفل�صطينية من كفاءات مهنية م�صتقلة برئا�صة 

والت�رشيعية  الرئا�صية  النتخابات  ت�صهيل  مهمتها  تكون  عبا�ص  حممود  الرئي�ص  �صيادة 

والبدء باإعمار غزة )خالل فرتة زمنية(.

ثالثاً: التاأكيد على ا�صتمرار عمل اللجان التي مّت ت�صكيلها وهي جلنة احلريات العامة 

املكلفة مبعاجلة ملفات املعتقلني واملوؤ�ص�صات وحرية ال�صفر وعودة الكوادر اإىل قطاع غزة 

وجوازات ال�صفر وحرية العمل وجلنة امل�صاحلة املجتمعية.

ويف هذا ال�صياق اأبلغ الرئي�ص حممود عبا�ص املجتمعني باأنه مّت اإطالق �رشاح 64 معتقالً 

يف اإطار التفاق باإطالق �رشاح جميع املعتقلني.

النتخابات  جلنة  عمل  لبدء  القاهرة  يف  عليه  التفاق  مت  ما  تنفيذ  على  التاأكيد  رابعاً: 

املركزية يف ال�صفة الغربية وقطاع غزة والقد�ص.

�صكرهما  بالغ  عن  م�صعل  خالد  والأخ  عبا�ص  حممود  الرئي�ص  �صيادة  عبَّ  وقد 

ثاين  اآل  حمد  بن  متيم  ال�صيخ  �صمو  بذلها  التي  املخل�صة  للجهود   وتقديرهما 

الفل�صطينية  ال�صاحة  اإمتام عملية امل�صاحلة واإنهاء حالة النق�صام يف  اأجل  العهد من  ويل 

لتعزيز الوحدة الوطنية الفل�صطينية من اأجل ال�صمود واإنهاء الحتالل وا�صتعادة ال�صعب 

الفل�صطيني لكافة حقوقه امل�رشوعة مبا فيها قيام دولته الفل�صطينية امل�صتقلة وعا�صمتها 

القد�ص ال�رشيف.

            حممود عبا�ص                  خالد م�صعل

       رئي�ص دولة فل�صطني                                                                                  رئي�ص املكتب ال�صيا�صي 

    رئي�ص اللجنة التنفيذية                 حلركة حما�ص

ملنظمة التحرير الفل�صطينية

رئي�ص ال�صلطة الوطنية الفل�صطينية

ال�صاهد

حمد بن خليفة اآل ثاين

اأمري دولة قطر
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وثيقة رقم 17:

اتفاق حركتي فتح وحما�س ب�شاأن الق�شايا العالقة

18
يف وثيقة الوفاق الوطني

20 اأيار/ مايو 2012

ب�صم اهلل الرحمن الرحيم

ُعقد يوم 20-5-2012 برعاية م�رشية لقاء بني حركتي فتح وحما�ص �صارك فيه   -1
عن حركة فتح كل من “عزام الحمد” و“�صخر ب�صي�صو”، وعن حركة حما�ص كل 

من “مو�صى اأبو مرزوق” و“حممد ن�رش”.

اتفق امل�صاركون يف اللقاء على ما يلي:  -2

تبداأ جلنة النتخابات املركزية عملها يف قطاع غزة اعتباراً من يوم 2012/5/27.    اأ- 

ت�صكيل احلكومة اجلديدة  لبدء م�صاورات  يلتقي وفدي حركتي فتح وحما�ص  ب- 

املتفق عليها يوم 2012/5/27 فور بدء جلنة النتخابات املركزية عملها يف قطاع 

غزة.

تختتم م�صاورات ت�صكيل احلكومة بني الوفدين بلقاء يعقد بني الرئي�ص حممود  ج- 

م�صعل”  “خالد  حما�ص  حلركة  ال�صيا�صي  املكتب  ورئي�ص  مازن”  “اأبو  عبا�ص 

بالقاهرة خالل مدة ل تتجاوز 10 اأيام لالإعالن عن احلكومة اجلديدة.

ت�صتاأنف جلنة النتخابات املكلفة باإعداد قانون انتخابات املجل�ص الوطني عملها  د- 

لإجراء  يهيئ  ومبا  اأعمالها  اإجناز  من  تتمكن  حتى   2012/5/27 من  اعتباراً 

النتخابات الرئا�صية والت�رشيعية واملجل�ص الوطني بالتزامن.

والقوى  الف�صائل  كافة  بني  بالتوافق  النتخابات  اإجراء  موعد  حتديد  يتم  هـ- 

الفل�صطينية يف �صوء اإجناز عمل جلنة النتخابات املركزية.

�صورة عن الوثيقة الأ�صلية من د. مو�صى اأبو مرزوق. وانظر اأي�صاً: ن�ص التفاق الر�صمي بني حركة   
18

وكالة  الوطني،  الوفاق  وثيقة  يف  العالقة  الق�صايا  ب�صاأن   2012 اأيار   20 بتاريخ  حما�ص  وحركة  فتح 

https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=8715 :الأنباء واملعلومات الفل�صطينية )وفا(، انظر
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حُتَدد مدة عمل احلكومة التي �صيتم ت�صكيلها بفرتة ل تزيد عن 6 اأ�صهر لتنفيذ  و- 

املهام املتفق عليها مبا يف ذلك )اإجراء النتخابات - البدء يف اإعادة اإعمار غزة( مع 

ربط مدة هذه احلكومة باملوعد الذي �صيتم التوافق عليه لإجراء النتخابات.

اأي �صبب خارج  نتيجة  املتوافق عليه  املوعد  النتخابات يف  اإجراء  حالة عدم  يف  ز- 

عن اإرادة الأطراف يلتقي الطرفان لبحث اإمكانية ت�صكيل حكومة وحدة وطنية 

جديدة برئا�صة �صخ�صية م�صتقلة يتم التوافق عليها.

التاأكيد على اأهمية تنفيذ ما ورد يف اتفاقية الوفاق الوطني ب�صاأن تهيئة الأجواء  ح- 

لإجراء النتخابات، وذلك من خالل �رشعة العمل على تطبيق تو�صيات جلنتي 

احلريات العامة يف ال�صفة الغربية وقطاع غزة، وعلى حكومة التوافق الوطني 

اإجناز ملف احلريات العامة كامالً يف اأ�رشع وقت ممكن قبل اإجراء النتخابات 

وفق القانون.

ُيعد ما ورد يف هذا التفاق رزمة واحدة وُتعد التوقيتات الواردة به ُملِزمة للطرفني   -3
و�صتقوم م�رش من جانبها باملراقبة والإ�رشاف على تنفيذ كل طرف للتزاماته مبا 

يف ذلك ق�صايا احلريات العامة.

التوقيع: ممثل حركة فتح        التوقيع: ممثل حركة حما�ص 

            عزام الأحمد              د. مو�صى اأبو مرزوق

2012/5/20     2012/5/20            

التوقيع:

الراعي امل�رشي

 2012/5/20
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وثيقة رقم 18:

اجتماع حركتي فتح وحما�س بالقاهرة19 

14 اأيار/ مايو 2013

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

عقدت حركتا فتح وحما�ص اجتماعاً بالقاهرة يوم 2013/5/14 مّت خالله ا�صتعرا�ص   -1
كافة ق�صايا امل�صاحلة الوطنية الفل�صطينية العالقة و�صبل تذليل العقبات التي تواجه 

اإنهاء النق�صام الفل�صطيني، حيث اتفق الطرفان على اأن تكون اجتماعاتهما يف حالة 

الفل�صطيني  انعقاد دائم اعتباراً من تاريخه وحتى ت�صكيل حكومة الوفاق الوطني 

اجلديدة وحتديد موعد النتخابات وفقاً للجدول الزمني التايل:-

قانون  اإعداد  جلنة  لدعوة  الفل�صطيني  الوطني  املجل�ص  رئي�ص  مع  التن�صيق     اأ - 

النقاط  ملناق�صة  تاريخه  من  اأ�صبوع  خالل  لالنعقاد  الوطني  املجل�ص  انتخابات 

العالقة يف القانون وتقدمي ال�صيغة النهائية بعد التوافق عليها اإىل اللجنة التنفيذية 

ملنظمة التحرير الفل�صطينية لإقرارها خالل اأ�صبوع.

بت�صكل  مر�صوماً  الفل�صطينية  التحرير  ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  رئي�ص  اإ�صدار  ب- 

خالل  الف�صائل  كافة  مع  بالتفاق  باخلارج  الوطني  املجل�ص  انتخابات  جلنة 

اأ�صبوع من اإقرار اللجنة التنفيذية لقانون النتخابات على اأن تبا�رش هذه اللجنة 

عملها فور ت�صكيلها.

ت�صكيل حمكمة انتخابات املجل�ص الوطني الفل�صطيني بنف�ص اآلية ت�صكيل حمكمة  ج- 

ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  رئي�ص  ُي�صدر  اأن  على  الت�رشيعي،  املجل�ص  انتخابات 

التحرير الفل�صطينية مر�صوماً بذلك.

الفل�صطينية  الوطني  الوفاق  حكومة  لت�صكيل  الت�صاور  على  الطرفني  اتفاق    د- 

برئا�صة الرئي�ص/ اأبو مازن بعد �صهر من تاريخه وفقاً لتفاق القاهرة واإعالن 

الدوحة على اأن يتم النتهاء من ت�صكيلها خالل فرتة ثالثة اأ�صهر من تاريخه.

�صورة عن الوثيقة الأ�صلية من د. مو�صى اأبو مرزوق.   
19
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اأ�صهر من تاريخه باإ�صدار مر�صوم ت�صكيل  اأبو مازن بعد ثالثة  قيام الرئي�ص/  هـ- 

حكومة الوفاق الوطني الفل�صطينية ومر�صوم لتحديد موعد اإجراء النتخابات.

بعد  لالنعقاد  الفل�صطيني  الت�رشيعي  املجل�ص  بدعوة  مازن  اأبو  الرئي�ص/  قيام  و- 

اأ�صبوعني من اأداء احلكومة الفل�صطينية اجلديدة الق�صم اأمام الرئي�ص، وذلك وفق 

ما �صبق واأن مّت التفاق عليه.

كما اتفق امل�صاركون على ا�صتمرار العمل لتوفري التمويل والدعم الالزم لعمل جلنة   -2
امل�صاحلة املجتمعية.

وفيما يتعلق باحلريات العامة بال�صفة الغربية وقطاع غزة اتفق الطرفان على قيام   -3
“15” يوم ملناق�صة  م�رش بدعوة جلنتي احلريات العامة يف ال�صفة والقطاع خالل 

للطرفني،  قادم  اجتماع  اأول  على  لعر�صه  تقرير  واإعداد  العامة  احلريات  اأو�صاع 

وذلك يف اإطار تهيئة الأجواء لإجراء النتخابات. 

------------

   عزام الأحمد             مو�صى اأبو مرزوق

التوقيع )          (                 التوقيع )          (

     حركة فتح                   حركة حما�ص

القاهرة يف 2013/5/14
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وثيقة رقم 19:

ن�س اتفاق ال�شاطئ20

23 ني�صان/ اأبريل 2014

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

)ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ(

بيان �شادر عن لقاء وفد م.ت.ف وحركة حما�س الإنهاء االنق�شام وتنفيذ اتفاق 

امل�شاحلة الوطنية 

)اتفاق ال�شاطئ(

امل�صتويات،  كافة  على  الفل�صطينية  الق�صية  على  الهجمة  فيه  تتعاظم  الذي  الوقت  يف 

وم�رشى  القبلتني  اأوىل  الأق�صى  امل�صجد  على  العتداءات  فيه  تزداد  الذي  الوقت   ويف 

املحتلة،  القد�ص  مدينة  تهويد  عمليات  فيه  وتتكاثف  و�صلم،  عليه  اهلل  �صلى  اهلل  ر�صول 

فيه  ويتغول  وامل�صيحية،  الإ�صالمية  مقد�صاتنا  وتدني�ص  العربية،  هويتها  وت�صفية 

اأرا�صي ال�صفة الغربية ال�صامدة، ويتنكر فيه الحتالل لكل التفاقات  ال�صتيطان على 

الدولية فيكثف جي�صه اعتداءاته ويتجاوز كل احلدود،  واملعاهدات واملواثيق والأعراف 

ويزايد قادته على �صعبنا وقياداته بالنق�صام البغي�ص، ويعربد م�صتوطنوه على الب�رش 

اأب�صع �صفوف  اإىل  اأ�رشانا واأ�صرياتنا يف �صجون الحتالل  وال�صجر واحلجر، ويتعر�ص 

التنكيل.

ويف الوقت الذي ي�صتد فيه احل�صار اخلانق على قطاعنا ال�صامخ، وتتفاقم امل�صكالت 

الإن�صانية على اأهلنا ال�صابرين فيه.

منظمة  اأي�صاً: حم�صن حممد �صالح )حمرر(،  اأبو مرزوق. وانظر  د. مو�صى  لدى    وثيقة حمفوظة 
20

التحرير الفل�شطينية واملجل�س الوطني الفل�شطيني: تعريف - وثائق – قرارات، ط 2 )بريوت: 

مركز الزيتونة للدرا�صات وال�صت�صارات، 2014(، �ص 466.
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ويف الوقت الذي ت�صتمر فيه معاناة �صعبنا يف الوطن وال�صتات، فاإن امل�صاحلة الوطنية 

واإنهاء النق�صام الفل�صطيني، واإعادة الوحدة الوطنية ومتتينها، وو�صع ال�صوابط التي 

تكفل ثباتها وا�صتمرارها وتعاظمها ت�صبح واجباً وطنياً.

وحيث ا�صتعر�ص الإخوة الأو�صاع ال�صيا�صية التي متر بها ق�صيتنا الوطنية وحالة 

اجلميع  ا�صتح�رش  وقد  الإ�رشائيلي.  والتعنت  ال�صيا�صة  ب�صبب  ال�صيا�صي  الن�صداد 

والقرار  ال�صيا�صة  يف  ال�رشاكة  تعزيز  و�رشورة  امل�صرتك  العمل  يف  الوطنية  امل�صوؤولية 

حتى يت�صنى ل�صعبنا موا�صلة م�صريته نحو احلرية والعودة واإقامة دولته الفل�صطينية 

امل�صتقلة وعا�صمتها القد�ص. 

منظمة  وفد  تداعى  فقد  ال�صامية  والقومية  والدينية  الوطنية  املنطلقات  هذه  ومن 

ال�صمود  اأر�ص غزة  للقاء على  الإ�صالمية حما�ص  املقاومة  الفل�صطينية وحركة  التحرير 

لالتفاق على و�صع اجلداول الزمنية لإنهاء النق�صام وتطبيق اتفاق امل�صاحلة الوطنية، 

وقد مّت عقد اجتماعني، على مدار اليومني، بني الوفدين �صادتهما روح التفاهم واحلر�ص 

والتوافق وتغليب م�صلحة الوطن حيث مّت التفاق على ما يلي:-

اأولً:

امللحقة  والتفاهمات  القاهرة  اتفاق  يف  عليه  التفاق  مّت  ما  بكل  اللتزام  على  التاأكيد 

واإعالن الدوحة، واعتبارها املرجعية عند التنفيذ. 

ثانياً: احلكومة: 

يبداأ الرئي�ص م�صاورات ت�صكيل حكومة التوافق الوطني بالتوافق من تاريخه واإعالنها 

واإعالن  القاهرة  اتفاق  اإىل  ا�صتناداً  اأ�صابيع(  )خم�صة  املحددة  القانونية  الفرتة  خالل 

الدوحة، وقيامها بالتزاماتها كافة.

ثالثاً: النتخابات: 

التاأكيد على تزامن النتخابات الت�رشيعية والرئا�صية واملجل�ص الوطني، ويخول الرئي�ص 

اإجراء  يتم  اأن  على  الوطنية  والفعاليات  القوى  مع  بالت�صاور  النتخابات  موعد  بتحديد 

الأقل، وتتم مناق�صة ذلك يف جلنة  اأ�صهر من ت�صكيل احلكومة على  النتخابات بعد �صتة 

تفعيل منظمة التحرير يف اجتماعها القادم، واإجناز مقت�صيات اإجراء النتخابات املذكورة. 



487

ملحق الوثائق

رابعاً: منظمة التحرير: 

مّت التفاق على عقد جلنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفل�صطينية ملمار�صة مهامها 

املن�صو�ص عليها يف التفاقات يف غ�صون خم�صة اأ�صابيع من تاريخه، والتاأكيد على دورية 

وتوا�صل اجتماعاتها بعد ذلك. 

خام�صاً: جلنة امل�صاحلة املجتمعية:

ال�صتئناف الفوري لعمل جلنة امل�صاحلة املجتمعية وجلانها الفرعية ا�صتناداً اإىل ما مّت 

التفاق عليه يف القاهرة.

�صاد�صاً: جلنة احلريات: 

التاأكيد على تطبيق ما مّت التفاق عليه يف القاهرة يف ملف احلريات العامة، ودعوة جلنة 

احلريات العامة يف ال�صفة والقطاع ل�صتئناف عملها فوراً وتنفيذ قراراتها. 

�صابعاً: املجل�ص الت�رشيعي: 

التاأكيد على تطبيق ما مّت التفاق عليه بتفعيل املجل�ص الت�رشيعي والقيام مبهامه.

ويف اخلتام يوؤكد الوفدان على تثمني وتقدير الدور امل�رشي يف رعاية اتفاق امل�صاحلة 

ويوؤكدان على موا�صلة هذا الدور وعلى الدعم العربي ال�صامل لتطبيق اتفاق امل�صاحلة.

وفد حركة حما�سوفد منظمة التحرير الفل�شطينية

اإ�صماعيل هنيةعزام الأحمد

مو�صى اأبو مرزوقب�صام ال�صاحلي

عماد العلميم�صطفي البغوثي

حممود الزهارمنيب امل�رشي

خليل احليةجميل �صحادة

نزار عو�ص اهلل

غزة - فل�صطني 2014/4/23م
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وثيقة رقم 20:

ن�س اتفاق الدوحة الثاين21

26 اآذار/ مار�ص 2016

ب�صم اهلل الرحمن الرحيم

الإنهاء  الفل�شطينية  الف�شائل  بني  املوقعة  والتفاهمات  االتفاقيات  اإىل  ا�شتناداً 

االتفاقيات  هذه  تنفيذ  اأجل  من  التالية  االآليات  على  االتفاق  مّت  فقد  االنق�شـام، 

والتفاهمات: 

ومتار�ص  والأمنية،  املدنية  م�صئولياتها  تتحمل  وطنية،  وحدة  حكومة  ت�صكيل   .1

ال�صيا�صي  النظام  اإطار وحدة  الوطنية، يف  ال�صلطة  �صالحياتها كاملة يف كافة مناطق 

الوفاق  وثيقة  بنود  كافة  وتنفيذ  بها،  املعمول  والقوانني  الأنظمة  وفق  الفل�صطيني، 

املوؤ�ص�صات كافة  2011/5/4م لإنهاء النق�صام بكل �صوره، واإعادة توحيد  الوطني 

يف ال�صفة الغربية وقطاع غزة، وتهيئة الأو�صاع لإجراء النتخابات العامة ال�صاملة، 

واأ�صكاله،  �صوره  بكافة  احل�صار  اآثار  ومعاجلة  احل�صار،  وفّك  الإعمار،  واإعادة 

اتفاق  يف  جاء  ما  وفق  الأمنية  الأجهزة  وهيكلة  بناء  واإعادة  املعابر،  ق�صايا  يف  �صواًء 

2011م،  القاهرة  اتفاق  يف  وردت  التي  الآلية  وفق  املوظفني  ق�صية  وحّل  القاهرة، 

الوطنية  الوحدة  حكومة  ت�صكل  اأن  على  2014/9/25م،  بتاريخ  القاهرة  وتفاهمات 

دمج  اإىل  يوؤدي  مبا  وحما�ص،  فتح  حركتَي  مع  بالت�صاور  والإدارية  القانونية  اللجنة 

من  جزء  لهم  ي�رشف  واأن  الوطنية،  لل�صلطة  الوظيفي  الهيكل  يف  املوظفني  جميع 

خم�ص�صاتهم خالل فرتة عمل اللجنة القانونية والإدارية )يتم التفاهم النهائي فيما 

يتعلق مبو�صوع املوظفني عند لقاء الأخوين اأبو مازن واأبو الوليد(. 

  وثيقة حمفوظة لدى د. مو�صى اأبو مرزوق.
21
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القوى  مع  الرئي�ص  وتفاهم  م�صاورات  بعد  الوطنية  الوحدة  حكومة  ت�صكيل  يتم   .2
والف�صائل والفعاليات الفل�صطينية، وتق�صم اليمني اأمام الرئي�ص بعد اإ�صداره املر�صوم 

بت�صكيلها، وذلك وفق الأنظمة والأعراف املعمول بها.

بتحديد  الرئي�ص  ويقوم  وطني،  وجمل�ص  وت�رشيعية  رئا�صية  انتخابات  اإجراء   .3
اأن  على  الوطنية،  والفعاليات  القوى  جميع  مع  بالت�صاور  النتخابات  موعد 

الوطنية،  الوحدة  حكومة  ت�صكيل  من  اأ�صهر  �صتة  بعد  النتخابات  اإجراء  يتم 

الالزمة،  والتح�صريات  العامة،  النتخابات  اإجراء  ومتطلبات  مقت�صيات  واإجناز 

ذات  والقوانني  الأنظمة  اإجناز  فيها  مبا  بذلك،  اخلا�صة  العالقة  الق�صايا   واإجناز 

ال�صلة بها.

والقيام  الت�رشيعي،  املجل�ص  تفعيل  اأجل  من  عليه  التفاق  مّت  ما  تطبيق  على  التاأكيد   .4
اأن يقوم الرئي�ص باإ�صدار املر�صوم اخلا�ص بدعوة  مبهامه كاملة وفق القانون، على 

املجل�ص الت�رشيعي لعقد دورته التي تبداأ بعد �صتة اأ�صابيع من ت�صكيل حكومة الوحدة 

الفرتة  خالل  الدورة  لنعقاد  بالتح�صري  البملانية  والقوائم  الكتل  وتقوم  الوطنية، 

التي ت�صبق انعقاده. 

عليها  املن�صو�ص  مهامها  ملمار�صة  م.ت.ف  وتطوير  تفعيل  جلنة  اجتماع  عقد   .5
ت�صكيل  تاريخ  من  اأ�صابيع  خم�صة  اأق�صاه  موعد  يف  2011م  القاهرة  اتفاق  يف 

املهام  تنفيذ  اأجل  من  اجتماعاتها  توا�صل  على  والتاأكيد  الوطنية،  الوحدة   حكومة 

املوكلة لها.

تبداأ حكومة الوحدة الوطنية فور ت�صكيلها وممار�صة �صالحياتها وم�صوؤولياتها العمل   .6
على معاجلة اآثار النق�صام، مبا يف ذلك ق�صايا امل�صاحلة املجتمعية، واحلريات العامة، 

والتعاون مع جلنة احلريات العامة، وجلنة امل�صاحلة املجتمعية وجلانها الفرعية يف 

هذا املجال، لتنفيذ مهامها وفق اتفاق امل�صاحلة ال�صادر بتاريخ 2011/5/4.

اأ�صا�ص الت�صاور الوارد يف الورقة هو التفاهم والتوافق بني حركتي فتح وحمـا�ص.   •

الدوحة

2016/3/26م
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وثيقة رقم 21:

 بيان �شادر عن اجتماعات القوى والف�شائل وال�شخ�شيات 

الفل�شطينية يف مو�شكو22

15-17 كانون الثاين/ يناير 2017

بدعوة رو�صية كرية، عقد يف مو�صكو، بني يومي 15 و17 كانون الثاين 2017، لقاء 

�صم ممثلني عن قوى وف�صائل و�صخ�صيات فل�صطينية، وذلك بح�صور م�صوؤولني من 

تعزيز  اأهمية  على  البحث  تركز  حيث  الرو�صية،  اخلارجية  ووزارة  ال�صت�رشاق  معهد 

الوحدة الوطنية الفل�صطينية كمطلب �رشوري لتحقيق اأهداف ن�صال ال�صعب الفل�صطيني 

عام  املحتلة  الأرا�صي  كامل  على  امل�صتقلة  الفل�صطينية  الدولة  واإقامة  الحتالل  باإنهاء 

اأرا�صيهم  اإىل  1967 وعا�صمتها القد�ص، و�صمان حّق الالجئني الفل�صطينيني يف العودة 
وديارهم وممتلكاتهم وفق القرار 194.

وزير  معايل  مع  الفل�صطينية  وال�صخ�صيات  والف�صائل  القوى  ممثلو  التقى  وقد 

امل�صتجدات  اآخر  ا�صتعرا�ص  مّت  حيث  لفروف،  �صريغي  ال�صيد  الرو�صية  اخلارجية 

ممار�صات  من  الفل�صطيني  ال�صعب  له  يتعر�ص  ما  خا�صة  الفل�صطينية،  ال�صاحة  على 

ال�صفة  ج�صد  يزق  الذي  ال�صتيطان  خالل  من  الإ�رشائيلي،  الكيان  قبل  من  عدوانية 

امل�صتقلة  الفل�صطينية  الدولة  اإقامة  اإمكانية  وتدمري  القد�ص،  تهويد  وحماولت  الغربية، 

الأمم  قرارات  وفق  القد�ص  وعا�صمتها   1967 عام  املحتلة  الفل�صطينية  الأرا�صي  فوق 

ال�صادرة عن  القرارات  لكافة  الإ�رشائيلي  الحتالل  ال�صلة، وتنّكر حكومة  ذات  املتحدة 

ال�رشعية الدولية، والتي تعطي لل�صعب الفل�صطيني احلق يف ال�صتقالل، وعودة الالجئني 

الفل�صطيني  الوفد  194. وكذلك عر�ص  القرار  اأرا�صيهم وديارهم وممتلكاتهم وفق  اإىل 

تعاظم قاعدة الت�صامن العاملي واملجتمع الدويل مع ال�صعب الفل�صطيني، وتاأييده للحقوق 

الوطنية الثابتة، ورف�ص ال�صتيطان خا�صة القرار الأخري ال�صادر عن جمل�ص الأمن رقم 

2334 الذي يدين ال�صتيطان الإ�رشائيلي يف الأرا�صي الفل�صطينية املحتلة ويطالب بوقفه. 

  وثيقة حمفوظة لدى د. مو�صى اأبو مرزوق.
22
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ال�صيد �صريغي لفروف  الرو�صية  الفل�صطيني ملعايل وزير اخلارجية  الوفد  كما نقل 

الفل�صطينية، خا�صة  الوطنية  الوحدة  النق�صام وحتقيق  اإنهاء  اأجل  املبذولة من  اجلهود 

نتائج اجتماعات اللجنة التح�صريية التي عقدت يف بريوت موؤخراً، والتي اأ�صدرت موقفاً 

موحداً يج�صد الإرادة لدى كافة القوى والف�صائل وال�صخ�صيات الفل�صطينية بالعمل على 

اإنهاء النق�صام وحتقيق الوحدة الوطنية عب ت�صكيل حكومة وحدة وطنية، والتح�صري 

لعقد املجل�ص الوطني الفل�صطيني الذي ي�صم كّل مكونات ال�صعب الفل�صطيني.

ال�صعب  لن�صال  الداعم  الرو�صية  القيادة  ملوقف  والتقدير  ال�صكر  عن  الوفد  عب  كما 

الفل�صطيني وحقوقه الوطنية يف املحافل الدولية، وَطلََب من القيادة الرو�صية بذل اجلهود 

مع الإدارة الأمريكية اجلديدة لثنيها عن نقل ال�صفارة الأمريكية اإىل القد�ص. 

والعمل  الفل�صطينيني،  الأ�رشى  لن�صالت  الكامل  الدعم  الفل�صطيني على  الوفد  واأكد 

من اأجل نيلهم حلريتهم، وموا�صلة العمل من اأجل فّك احل�صار عن قطاع غزة، والإ�رشاع 

بوترية اإعمارها.
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وثيقة رقم 22:

اتفاق حركتي فتح وحما�س الإنهاء االنق�شام الفل�شطيني بالقاهرة23

10 ت�رشين الأول/ اأكتوبر 2017

انطالقاً من اأهمية تر�صيخ مبداأ ال�رشاكة الوطنية وتغليب امل�صلحة العامة لتحقيق اآمال 

وطموحات ال�صعب الفل�صطيني يف اإنهاء النق�صام وتعزيز اجلبهة الداخلية وحتقيق الوحدة 

الوطنية من اأجل اإجناز امل�رشوع الوطني، واإنهاء الحتالل واإقامة الدولة الفل�صطينية ذات 

ال�صيادة على كافة الأرا�صي الفل�صطينية املحتلة عام 1967، وعا�صمتها القد�ص وعودة 

الالجئني، واللتزام الكامل بالقانون الأ�صا�صي للمحافظة على النظام ال�صيا�صي الواحد 

الديقراطي التعددي والتداول ال�صلمي لل�صلطة عب �صندوق النتخابات وحماية القرار 

الوطني الفل�صطيني امل�صتقل واحرتام �صيادة الدول، والرتحيب بكافة امل�صاعدات لل�صعب 

الفل�صطيني من اأجل اإعادة الإعمار والتنمية من خالل احلكومة الفل�صطينية.

عقدت حركتا فتح وحما�ص �صل�صلة اجتماعات على مدار يومي 10، 11 اأكتوبر 2017 

وقد  الوطنية،  امل�صاحلة  مبلف  املتعلقة  املو�صوعات  لبحث  القاهرة،  يف  م�رشية  برعاية 

اتفقت احلركتان على الآتي:

النتهاء من اإجراءات متكني حكومة الوفاق الوطني من ممار�صة مهامها ب�صكل كامل   -1

والقيام مب�صوؤولياتها يف اإدارة القطاع كما ال�صفة الغربية وفق النظام والقانون بحد 

اأق�صى 2017/12/1.

الوطني  الوفاق  حكومة  قبل  من  امل�صكلة  الإدارية  القانونية/  اللجنة  اإجناز  �رشعة   -2

كحد   2018 فباير  �صهر  من  الأول  قبل  القطاع،  موظفي  ملو�صوع  حل  لإيجاد 

اأق�صى، مع م�صاركة خباء ومتخ�ص�صني ومطلعني من قطاع غزة للجنة املذكورة 

اأعاله يف عملها، وتقوم احلكومة على ا�صتمرار ا�صتالم املوظفني لرواتبهم التي تدفع 

الفل�صطيني لالإعالم،  املركز  اأي�صاً:  اأبو مرزوق. وانظر  الأ�صلية من د. مو�صى  الوثيقة  �صورة عن   
23

.2017/10/13
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متكني  فور   ،2017 نوفمب  �صهر  راتب  من  اعتباراً  اللجنة  عمل  خالل  حالياً  لهم 

احلكومة من القيام ب�صالحياتها الإدارية واملالية مبا يف ذلك التح�صيل واجلباية.

النتهاء من اإجراءات ا�صتالم حكومة “الوفاق الوطني” لكافة معابر قطاع غزة، مبا   -3
يف ذلك متكني اأطقم ال�صلطة الفل�صطينية من اإدارة تلك املعابر ب�صكل كامل، وذلك بحد 

اأق�صى يوم 2017/11/1.

توجه قيادات الأجهزة الأمنية الر�صمية العاملة يف دولة فل�صطني اإىل قطاع غزة لبحث   -4
�صبل واآليات اإعادة بناء الأجهزة الأمنية مع ذوي الخت�صا�ص.

عقد اجتماع بالقاهرة خالل الأ�صبوع الأول من �صهر دي�صمب 2017 لتقييم ما مت   -5
اإجنازه يف الق�صايا التي مت التفاق عليها كافة.

بالقاهرة  املوقعة  الفل�صطينية  الف�صائل  لكافة   ،2017/11/14 يوم  اجتماع  عقد   -6
على اتفاقية “الوفاق الوطني الفل�صطيني” يف 2011/5/4، وذلك لبحث جميع بنود 

امل�صاحلة الواردة يف التفاق املذكور.

  حركة فتح                      حركة حما�ص

عزام الأحمد                   �صالح العاروري
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 ،128  ،)2011 يناير   25( امل�رشية  الثورة 

298 ،293

)ج(

 ،78  ،75  ،37 )غزة(،  الإ�صالمية  اجلامعة 

114

جامعة بريزيت، 323

جامعة حلوان )م�رش(، 26، 330

 ،210  ،123  ،103 العربية،  الدول  جامعة 

289

جامعة القاهرة، 50

جامعة املنوفية )م�رش(، 26

جباليا، 207

جبائيل، اإبراهيم، 143

جبيل، اأحمد )اأبو جهاد(، 62، 197، 301

جبهة الإنقاذ الإ�صالمي )اجلزائر(، 134

جبهة التحرير )اجلزائر(، 134

جبهة التحرير العربية، 62

،69  ،62 الفل�صطينية،  التحرير   جبهة 

197 ،134–133

اجلبهة الديوقراطية لتحرير فل�صطني، 62، 

197 ،187 ،97 ،69

اجلبهة ال�صعبية لتحرير فل�صطني، 42، 62، 

197 ،187 ،97 ،69

اجلبهة ال�صعبية لتحرير فل�صطني - القيادة 

 ،265  ،197  ،81  ،69  ،62  ،53 العامة، 

325

اجلبهة العربية الفل�صطينية، 197

جبهة الن�صال ال�صعبي، 62، 69، 197

جدة، 130

جرار، ب�صام، 322–324

 ،244–243  ،134–132  ،59  ،42 اجلزائر، 

327 ،296

اجلزائري، عبد القادر، 59

جزر البهاما، 87

 ،298  ،210 حممد(،  )اأبو  اأحمد  اجلعبي، 

327

جندملان، اأوفري، 248

جنوب اإفريقيا، 42، 136، 143–147، 342

جنني، 261

جهاز املو�صاد، 43، 46–48، 117، 122

اجلولن، 292

جون�صتون، اآلن، 272

الحتالل،  قوات  الإ�رشائيلي/  اجلي�ص 

 ،205  ،176  ،107  ،101  ،48  ،33–32 

261 ،259 ،221 ،215 ،210–208

)ح(

حافظ، م�صطفى، 258، 291

حرب )1948(/ النكبة، 59، 269، 291

 ،29–28 الثالثي،  العدوان   /)1956( حرب 

291
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 ،105  ،34  ،32  ،29  ،26  ،)1967( حرب 

334 ،292 ،289 ،236 ،108

حرب )1973(، 106، 108، 289، 292، 341

حرب )1991(، 59

حرب )2006(، 223، 271

احلرب الأهلية اللبنانية، 255

حرب، جهاد، 231

احلرب العاملية الثانية، 243، 260

الفرقان  حرب  غزة/  على  احلرب 

 ،148  ،142  ،70  ،29  ،)2009/2008(

293 ،271 ،223 ،206 ،201

ال�صجيل  حجارة  غزة/  على  احلرب 

 ،226–225  ،223  ،209  ،202  ،)2012(

293 ،281 ،271

احلرب على غزة/ الع�صف املاأكول )2014(، 

 ،230–228 ،223–222 ،217–215 ،38

281 ،279

حركة اجلهاد الإ�صالمي، 61–62، 69، 85، 

 ،223 ،217 ،197–195 ،121 ،113 ،97

332 ،275–274 ،259

حركة حما�ص

 ،98–97 الق�صام،  الدين  عز  كتائب   -

 ،217–215  ،205  ،178  ،169  ،123

298–297 ،293 ،229 ،227 ،223

- اللجنة التنفيذية، 40–41

- جمل�ص ال�صورى، 41

- املكتب التنفيذي، 40–42، 56، 332

 ،40  ،37  ،25 ال�صيا�صي،  املكتب   - 

 ،98  ،73  ،63–62  ،57–56  ،44–42

 ،131  ،125  ،118  ،116  ،114–113

 ،153  ،144  ،141  ،138  ،136  ،133

 ،325  ،247–246  ،222  ،195  ،169

339–337 ،331

)اأبيم(،  املاليزي  الإ�صالمي  ال�صباب  حركة 

141

حركة فتح

- كتائب �صهداء الأق�صى، 259

- اللجنة املركزية، 79–80، 218، 256

- املجل�ص الثوري، 78

حركة فتح النتفا�صة، 69

حركة القوميني العرب، 121

حركة املبادرة الوطنية الفل�صطينية، 197

حركة مقاطعة اإ�رشائيل )بي دي اأ�ص(، 146

احلزب الإ�صالمي املاليزي )با�ص(، 141

حزب اهلل )فل�صطني(، 272

 ،148  ،107–106  ،53 )لبنان(،  اهلل  حزب 

342 ،182 ،156–153

العربي ال�صرتاكي )�صورية(،  البعث  حزب 

65 ،62

حزب اخلال�ص، 107، 131، 178

حزب ال�صعب، 231

احلزب ال�صيوعي الفل�صطيني، 69، 121

حزب العدالة والتنمية  )تركيا(، 139

حزب العمال الرتكي، 158

حزب العمال الكرد�صتاين )العراق(، 158

حزب العمل، 115

حزب فدا، 197

املتحدة  املاليوية  القومية  املنظمة  حزب 

)اأمنو(، 142

احل�صن بن طالل، 39
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احل�صن، هاين، 256

 ،40–39 الأردن(،  )ملك  طالل  بن  احل�صني 

–314 ،302 ،127 ،58 ،55 ،51 ،48–43

341 ،315

ح�صني، �صدام، 124، 261، 341

احل�صيني، اأمني، 291

احلكومة الإ�رشائيلية، 43، 167، 182، 207، 

280 ،248 ،235

 حكومة اإ�صماعيل هنية، 73، 186، 188–190،

194–193

 ،270  ،231  ،229  ،218 اهلل،  رام  حكومة 

280

حلف �صمال الأطل�صي )الناتو(، 139–140

حمدان، اأ�صامة، 141، 144

حمدان، حممد، 266

حميدي، اأحمد زاهد، 142

حنفي، عمرو، 198

حوامتة، نايف، 197

احلوراين، عبد الرحمن، 75

احلو�صي، بيان، 137

احلية، خليل، 198، 223

حيفا، 217، 233

)خ(

خاطر، �صامي، 56–57

خان يون�ص، 28–29، 50

خدام، عبد احلليم، 65–66

اخلرطوم، 61، 77–79، 82، 274، 276

خ�رشة، ن�صال، 337

 ،195  ،)1967( حدود  الأخ�رش/  اخلط 

249 ،217 ،211

خطة دايتون، 125، 194

خلف، �صالح )اأبو اإياد(، 290

اخلليل، 215، 226

)د(

دانغور، حممد، 143–144

دبي، 122، 149

 ،140  ،123  ،118  ،78  ،73 حممد،  دحالن، 

299 ،230 ،194

 ،63  ،54 اأ�صامة(،  )اأبو  الفتاح  عبد  دخان، 

305

دروي�ص، حممد، 61

 ،82–81  ،67–60  ،58  ،55  دم�صق، 

 ،191  ،160  ،151  ،144  ،122–121

 ،323–321  ،312  ،303  ،273  ،198

329 ،327

الدوحة، 124، 146، 222، 224، 273، 283

دويك، عزيز، 188

ديفيز، مر�صد، 143

)ذ(

ذنيبات، عبد املجيد، 57

)ر(

رابطة طلبة فل�صطني )م�رش(، 50

رابني، ا�صحق، 115

راأ�ص الناقورة، 77

راأفت، �صالح، 197، 198
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 ،217  ،199  ،144  ،118–117  ،82 اهلل،  رام 

335 ،324–323 ،286 ،274 ،261

الر�صق، عزت، 57، 153، 184، 198، 223

 ،272  ،222  ،215  ،101  ،29–28  ،25 رفح، 

335–334 ،326 ،296

 ،189  ،128–127  ،52 رفح،  معب   -

286–284 ،281 ،220

الرملة، 217

 ،116  ،107  ،54 العزيز،  عبد  الرنتي�صي، 

293 ،262

 ،190  ،168–165  ،158  ،99  ،87 رو�صيا، 

342 ،261

رومانيا، 50

الريا�ص، 130، 310

ري�صون ليت�صيون، 217

)ز(

زاده، علي، 149

الزرقاء )الأردن(، 57

زعرب، ح�صني، 75

 ،79–78 الأديب(،  )اأبو  �صليم  الزعنون، 

195 ،180

الزقازيق، 36، 335

الزميلي، اأبو ب�صري، 75

الزهار، ف�صل، 60

الزهار، حممود )اأبو خالد(، 123، 184، 198

الزواري، حممد، 266

زوما، جاكوب، 145–146

)�س(

ال�صائح، عبد احلميد، 76

�صابق، �صيد، 34

�صاحة الباق، 279

ال�صادات، حممد اأنور، 35، 341

ال�صامراين، قي�ص، 198

ال�صباعي، يو�صف، 277، 289

�صعد الدين، عدنان، 114

�صعدات، اأحمد، 42

 ،95  ،79  ،73  ،70  ،59  ،53–51 ال�صعودية، 

 ،141  ،135  ،131–129  ،125–124

272 ،240 ،228–227 ،193 ،164 ،149

�صالم، خالد، 73

ال�صلط، 31

�صليم، جمال، 266، 293

�صليمان، عمر، 68، 201، 208–209، 257، 

341

�صليمان، حممد، 63، 81

ال�صنانريي، كمال، 35

ال�صنغال، 73

 ،195  ،143  ،125  ،53–52  ،42 ال�صودان، 

244

،53–52  ،42  ،40  ،38  ،35  �صورية، 

 ،102  ،95  ،69  ،67–66  ،63–56

 ،132  ،125–124  ،116  ،106–105

 ،233–232  ،200  ،168  ،154–148

 ،282  ،277  ،269  ،244  ،241  ،237

342 ،333–332 ،328 ،312 ،290–289

- احلكومة ال�صورية، 296

- املخابرات ال�صورية، 332
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ال�صي�صي، عبد الفتاح، 164، 219، 222

�صيناء، 106، 211، 230، 292، 299

)�س(

ال�صاباك، 287

ال�صارقة، 26

�صارون، اأريل، 106، 258–261، 276

 �صاليط، جلعاد، 124، 148، 193، 205–206،

270 ،223 ،220 ،209–208

�صاهني، ر�صيد، 231

�صاهني، عبد العزيز )اأبو علي(، 78

�صبري، قنديل، 75

�صبني الكوم )م�رش(، 26

�صحادة، راأفت، 198

�صحادة، �صالح، 107، 266، 293

�صفيق، منري، 329

ال�صقاقي، فتحي، 61–62، 275، 334–335

ال�صقريي، اأحمد، 72

�صك�صك، علي، 36

�صاليل، عمر، 78

ال�صوا، راوية، 187

ال�صوبكي، فوؤاد، 76

�صوبنهاور، اآرثر، 34

ال�صيخ خليل، عز الدين، 122، 266

�صريين بك، فوؤاد، 289

�صيكاغو، 319

)�س(

ال�صاعقة، 62، 65، 69

�صالح، اأحمد يو�صف، 335

�صالح، علي عبد اهلل، 76، 340

ال�صاحلي، ب�صام، 223

�صفقة وفاء الأحرار، 205، 210

�صنعاء، 273

�صواحلة، حممد )اأبو عبادة(، 145

�صيام، �صعيد، 141، 189

�صيام، حممد، 78

�صيدا )لبنان(، 303

ال�صني، 87، 171، 261

)�س(

ال�صمريي، عدنان، 230

�صو، اأنطوان، 137

ال�صيف، حممد، 225، 229

)ط(

الطاهر، ماهر، 197

طه، اأبو اأين، 50

طه، عز الدين، 50

طهران، 56، 61

)ع(

العاجز، �صائب، 78

العاروري، �صالح، 226

عامر، اأ�صامة، 337

عاي�ص، جمال، 75

العبادلة، حممد، 217

،73–72 مازن(،  )اأبو  حممود   عبا�ص، 

 ،119–118  ،110  ،103  ،101  ،83–82

،189–188 ،186 ،180 ،168 ،140 ،123 
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،219–218 ،203–201 ،199 ،197–194 

 ،256  ،250  ،234–233  ،226  ،222

299 ،288–286 ،282 ،280 ،274

الأردن(،  )ملك  احل�صني  بن  الثاين  اهلل  عبد 

164

عبد اهلل، حممد اأحمد، 78

عبد اخلالق، اأحمد، 198

عبد الرحيم، الطيب، 263

عبد الرزاق، حممد جنيب بن، 142

عبد الغفار، �صعيد حممد، 296

عبد املجيد، اأحمد، 75

عبد النا�رش، جمال، 32، 72، 291، 334

عبد الكرمي، قي�ص، 223

العدلوين، اأكرم، 137

 ،133  ،130  ،125  ،87–85  ،59 العراق، 

 ،244  ،241–240  ،158  ،149  ،141

289 ،269

العربي، نبيل، 210

 ،55  ،51–49 عمار(،  )اأبو  يا�رش  عرفات، 

 ،114  ،107–105  ،80–75  ،73–72

 ،195  ،179  ،144  ،141  ،118–116

 ،277  ،274  ،263–255  ،215–214

341 ،302 ،288

العريان، ع�صام، 36، 298

عزام، عبد اهلل، 205

عزت، حممود، 298

عزم، اأحمد، 231

ع�صاف، اأحمد، 230

 ،301  ،51  ،39 عمر(،  )اأم  نادية  الع�صي، 

315 ،308 ،304–303

العطار، ح�صني، 334، 337–338

العطار، رائد، 229

العطار، م�صباح، 337

عقل، عماد، 293

 ،82  ،78  ،61–60  ،56  ،26 عماد،  العلمي، 

209 ،198 ،149

ُعمان، 132

عملية توليدانو، 114، 126

 ،62  ،57  ،55  ،48  ،44  ،39  ،37  ،30 عّمان، 

 ،197  ،186  ،160  ،144  ،123  ،82 

329 ،312 ،274–273

العوا، حممد �صليم، 137، 329

عودة، عبد العزيز، 36، 301

عو�ص اهلل، نزار، 198

عوي�صة، حممد، 329

عيا�ص، يحيى، 97، 178، 293

عي�صى، جمال، 153

)غ(

غانا، 136

الغرابلي، حممد، 34

الغزايل، حممد، 34، 246

غو�صة، اإبراهيم، 41، 56–57، 76–78، 133

غو�صة، �صمري، 197، 198

)ف(

فاعوري، مروان، 329

فرج، ماجد، 218، 223

فرجينيا، 318

الفرحان، اإ�صحاق، 75
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 ،116  ،77  ،69  ،62–61 الع�رش،  الف�صائل 

212 ،137

الفالحات، �صامل )اأبو ه�صام(، 41

الفلبني، 261

فورت كولنز )اأمريكا(، 36

فوزي، خالد، 140، 198

فيا�ص، �صالم، 118

الفي�صل، تركي، 130

الفي�صل، �صعود، 130

)ق(

القا�صم، �صميح، 224

القا�صي، ع�صام، 62، 65

القانوع، م�صطفى، 60

 ،196  ،168  ،142  ،79  ،73  ،36 القاهرة، 

–218  ،210–209  ،201  ،198–197

 ،285  ،281  ،273  ،229–221  ،219

337 ،335 ،302 ،297 ،290

القد�ص، 37، 58، 94، 96، 102، 105–106، 

 ،140 ،137–135 ،129 ،126 ،120 ،114

 ،167–164  ،160  ،155  ،150–149

،236–235  ،217  ،215  ،213  ،211 

 ،282  ،280–279  ،274  ،268  ،260

335 ،322 ،293

القذايف، معمر، 341

القر�صاوي، يو�صف، 136

 ،180–179  ،68 عالء(،  )اأبو  اأحمد  قريع، 

257 ،198 ،196

قطب، �صيد، 34

قطر، 58، 70، 124، 132، 146، 210، 228

قناة ال�صوي�ص، 292

قنديل، ه�صام، 210

قنطار، �صمري، 148

القوا�صمي، مروان، 226

القوا�صمي، هاين، 193–194

القوقا، خليل )اأبو اإيا�ص(، 149

القي�صي، م�صطفى، 126

القيق، ح�صن، 305

القيناوي، عمر، 198

)ك(

كارتر، جيمي، 342

كالوجني، األك�صندر، 166

 ،260  ،256  ،237  ،106  ،42 ديفيد،  كامب 

341 ،294 ،289 ،263

كامل، عبا�ص، 284–285

 ،185 )حما�ص(،  والإ�صالح  التغيري  كتلة 

187

كري�صتوفر، وارن، 236

كلينتون، بيل، 160، 210، 260

كمال، زهرية، 197

كندا، 47، 161، 290

الكني�صت، 256، 341

كولورادو )اأمريكا(، 26، 36

كوهني، �صتانلي، 84، 313

 ،228  ،200  ،130  ،125  ،53–52 الكويت، 

269 ،261 ،240

كيب تاون، 145، 147
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)ل(

لفروف، �صريجي، 167–168

لبنان، 92، 95، 98، 102، 105–107، 109، 

 ،154  ،149  ،136  ،125  ،122  ،118

 ،237  ،233–232  ،200  ،160  ،156

 ،303  ،290–289  ،277  ،269  ،255

332 ،328 ،323

- احلكومة اللبنانية، 81، 182

 ،167–166  ،74 الدولية،  الرباعية  اللجنة 

214 ،211 ،202 ،193–190

جلنة ال�صوؤون العامة الأمريكية الإ�رشائيلية 

)اأيباك(، 162

اللد، 217

 ،66–65  ،63–62  ،60 م�صطفى،  اللداوي، 

330 ،319

لويزيانا، 26، 61، 317

ليبيا، 59، 241، 337

الليكود، 115

)م(

موؤمتر توغو، 147

موؤمتر ال�صتات الفل�صطيني )2008(، 69

موؤمتر طهران، 61–62، 69

موؤمتر القد�ص، 136

املوؤمتر القومي الإ�صالمي، 37، 136، 156، 

245

املوؤمتر القومي العربي، 37

موؤمتر مدريد لل�صالم، 61، 69، 77

املوؤمتر الوطني الفل�صطيني )1996(، 69

موؤ�ص�صة اأفروبال، 146

موؤ�ص�صة الأق�صى )ال�صودان(، 143

موؤ�ص�صة فل�صطني للثقافة، 247

 ،138–137  ،37 الدولية،  القد�ص  موؤ�ص�صة 

328–327 ،245 ،143

ما�صي، اأبو العال، 36

ماّغوو، بول، 44، 55

املالكي، ريا�ص، 218

مايل، روبرت، 209

ماليزيا، 40، 141–142، 305

- احلكومة املاليزية، 142

مانديال، نيل�صون، 42، 158، 192

مانرز، ديف، 44

مانهاتن، 276

مبادرة روجرز )1970(، 289

املبادرة العربية لل�صالم )2002(، 123، 131

مبارك، ح�صني، 292

املبحوح، حممود، 122، 266

املجايدة، عبد الرزاق، 50

 ،175  ،159  ،92 امل�صلمة،  فل�صطني  جملة 

276 ،238

 ،120  ،83 الفل�صطيني،  الت�رشيعي  املجل�ص 

 ،188  ،185  ،181–180  ،178  ،150

286 ،280 ،273–270 ،207 ،202 ،192

جمل�ص التعاون اخلليجي، 96

–83  ،77–75 الفل�صطيني،  الوطني  املجل�ص 

282 ،195 ،180 ،147 ،120 ،84

جمموعة الأزمات الدولية، 209

حمت�صمي، علي اأكب، 136

حم�صن، حممود، 33–34
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حممد، مهاتري، 141–143

حممدي، حممد علي، 149

املحيط الهندي، 87

خميم �صبا و�صاتيال، 255

خميم املغازي )قطاع غزة(، 289

خميم نهر البارد، 122

خميم الريموك )�صورية(، 64، 149

مدريد، 256

مدينة احل�صني الطبية، 45، 48–49، 314

 ،319–318  ،214  ،98  ،80 الزهور،  مرج 

325–324 ،322

 ،220  ،210  ،129–128 حممد،  مر�صي، 

298–297

مرهج، ب�صارة، 136

 ،137  ،135  ،106  ،67 الأق�صى،  امل�صجد 

342 ،335 ،279 ،260–257 ،140

م�صجد رابعة العدوية، 335

م�صجد فل�صطني، 113

امل�صجد الكبري )مو�صكو(، 168

م�صجد الهدى، 30، 335

غزة(،  )قطاع  الكبى  العودة  م�صريات 

238 ،234–232

م�رّشف، برويز، 138

م�صعل، خالد )اأبو الوليد(، 40، 42–46، 48، 

 ،118  ،114  ،82  ،73  ،61  ،57–56  ،51

 ،142–141  ،136  ،133  ،131  ،122

 ،198  ،195  ،166  ،153  ،146–144
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،220–219 ،213–211 ،154 ،141 ،135 

 ،277 ،256 ،244–243 ،241 ،237 ،227
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337 ،335 ،333–330 ،301–296

امل�رشية،  القوات  امل�رشي/  اجلي�ص   -

296 ،293–292 ،128 ،33

- احلكومة امل�رشية، 211

 ،133  ،128  ،52 امل�رشية،  املخابرات   -

،221  ،198–197  ،180  ،141 

 ،284  ،241  ،231  ،229  ،227–226

292

امل�رشي، منيب، 196–198

م�صطفى، اأبو علي، 116، 262

مطار بن جوريون، 217

مطار ماركا )الأردن(، 39

املغرب، 59، 99، 132، 212، 243

املقادمة، اإبراهيم، 36، 54، 266، 293

مكة املكرمة، 129، 131، 237، 273

املك�صيك، 164

مالدينوف، نيكولي، 285

من�صور، جمال، 266، 293

منظمة التحرير الفل�صطينية )م.ت.ف(، 55، 

 ،101  ،93  ،84–82  ،80–72  ،70–68

 ،123 ،121 ،119 ،113–110 ،105 ،103

 ،158  ،155  ،141  ،130  ،128–127

،189–188  ،180  ،168–167  ،163 
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فهر�صت

 ،214–213  ،198  ،196–195  ،192

 ،241–240  ،236  ،231  ،225  ،223

 ،273  ،269–268  ،259  ،257–256

 ،291  ،287–286  ،283  ،280  ،276

341 ،333

 ،33  ،30 الفل�صطيني،  التحرير  - جي�ص 

333

- ال�صندوق القومي، 72، 188

 ،195  ،121  ،84 التنفيذية،  اللجنة   -

282 ،256

- املجل�ص املركزي، 110، 120، 281

منظمة املوؤمتر الإ�صالمي، 138

املنوفية )م�رش(، 26

موتالنتي، خاليما، 144

املودودي، اأبو الأعلى، 36

موروا، اأندريه، 52

مو�صكو، 165–168

مولوي، في�صل، 57، 137، 329

ميثاق حما�ص )1988(، 247، 276، 334

ميدان التحرير )م�رش(، 128، 230

ميدان رابعة العدوية، 297، 331، 335

)ن(

ناجي، طالل، 198

نافع، ب�صري، 36، 329

نبيل، �صامح، 198

نتنياهو، بنيامني، 43–44، 159، 164، 202، 

274 ،249–248 ،225–224 ،221 ،218

النحناح، حمفوظ، 134

النخالة، زياد، 197–198، 223

 ،130  ،114  ،57 الباء(،  )اأبو  حممد  نزال، 

144 ،142

ن�رش، حممد، 82، 198، 223

ن�رش اهلل، ح�صن، 53، 107، 148، 153، 342

النقب، 77

النمر، رفعت، 137، 329

نوباين، اأ�رشف، 313

نيجرييا، 136، 305

نيويورك، 38–41، 43، 47، 54، 84، 159، 

338 ،330 ،315 ،313 ،277 ،238

)هـ(

هتلر، اأدولف، 261

هرت�صليا، 217

الهند، 136، 171

هندرك�ص، اإح�صان، 143

 ،142  ،140  ،124  ،73 اإ�صماعيل،  هنية، 

193 ،188 ،175

هنية، اأكرم، 76

هري�صت، ديفيد، 248

)و(

وادي مو�صى، 31

وا�صنطن، 66، 209، 256، 310، 315، 317

الأ�رشى  وثيقة  الوطني/  التوافق  وثيقة 

 ،249  ،234  ،204–203  ،196  ،)2006(

273 ،268

 ،71  ،)2017( حلما�ص  ال�صيا�صية  الوثيقة 

276 ،251–250 ،248 ،246

الوزير، خليل )اأبو جهاد(، 75، 258
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د. مو�سى اأبو مرزوق: يف العمق

وعد بلفور، 99

اأمريكا، الأمريكية/  املتحدة   الوليات 

 ،64–63 ،61 ،42–41 ،39–36 ،26–25

 ،132 ،118 ،100 ،87–84 ،73 ،69 ،66

،166–158 ،151 ،141 ،139 ،136 ،134 

 ،191–190  ،184  ،182  ،180  ،169

،244–243  ،202  ،199  ،194 

 ،274  ،270–269  ،261  ،250–249

،319–318 ،315–311 ،304 ،295 ،290 

332 ،323 ،321

- البيت الأبي�ص، 44

- احلكومة الأمريكية، 84

- دائرة الهجرة، 313

- الكوجنر�ص، 160، 164، 342

- جمل�ص الأمن القومي، 134، 209

الفيدرايل التحقيقات  مكتب   - 

)اأف بي اآي(، 313

املركزية ال�صتخبارات  وكالة   - 

)�صي اآي اأي(، 44

)ي(

اليابان، 161، 261

،107  ،54–46  ،43  ،34 اأحمد،   يا�صني، 

 ،248 ،238 ،179 ،144 ،131 ،117–116

،301–300  ،293  ،267–266  ،262 

335–334 ،307–303

يا�صني، اأ�صامة، 298

يا�صني، بالل، 320

يبنا، 25، 29–30، 58، 101، 326

اليحيى، عبد الرزاق، 114

 ،136  ،125  ،76  ،73  ،59  ،42  ،29 اليمن، 

212

- جمل�ص النواب، 136

يو�صف، اأحمد، 86، 92، 300، 317، 319

يو�صف، ع�صام، 144

يو�صف، ن�رش، 78–79، 274
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اإ�صدارات مركز الزيتونة للدرا�صات وال�صت�صارات

اأوًل: الإ�صدارات باللغة العربية:

�شل�شلة التقرير اال�شرتاتيجي الفل�شطيني:

ل�شنة  الفل�شطيني  اال�شرتاتيجي  التقرير  حمرران،  �صالح،  حممد  وحم�صن  نافع  ب�صري   .1

.2006 ،2005

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير اال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2006، 2007.  .2

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير اال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2007، 2008.  .3

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير اال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2008، 2009.  .4

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير اال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2009، 2010.  .5

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير اال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2010، 2011.  .6

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير اال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2011، 2012.  .7

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير اال�شرتاتيجي الفل�شطيني 2013-2012، 2014.  .8

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير اال�شرتاتيجي الفل�شطيني 2015-2014، 2016.  .9

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير اال�شرتاتيجي الفل�شطيني 2017-2016، 2018.  .10

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير اال�شرتاتيجي الفل�شطيني 2019-2018، 2020.  .11

�شل�شلة الوثائق الفل�شطينية:

الفل�شطينية ل�شنة  خمتارات من الوثائق  حم�صن حممد �صالح ووائل �صعد، حمرران،   .12

.2006 ،2005

حم�صن حممد �صالح ووائل �صعد، حمرران، الوثائق الفل�شطينية ل�شنة 2006، 2008.  .13

حم�صن حممد �صالح ووائل �صعد، حمرران، الوثائق الفل�شطينية ل�شنة 2007، 2009.  .14

الوثائق  حمررون،  الكيايل،  فخري  احلميد  وعبد  �صعد  ووائل  �صالح  حممد  حم�صن   .15

الفل�شطينية ل�شنة 2008، 2011.

حم�صن حممد �صالح ووائل �صعد، حمرران، الوثائق الفل�شطينية ل�شنة 2009، 2012.  .16

حم�صن حممد �صالح ووائل �صعد، حمرران، الوثائق الفل�شطينية ل�شنة 2010، 2015.  .17

حم�صن حممد �صالح ووائل �صعد، حمرران، الوثائق الفل�شطينية ل�شنة 2011، 2017.  .18
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�شل�شلة اليوميات الفل�شطينية:

حم�صن حممد �صالح، اإ�رشاف وحترير، اليوميات الفل�شطينية ل�شنة 2014، 2015.  .19

حم�صن حممد �صالح، اإ�رشاف وحترير، اليوميات الفل�شطينية ل�شنة 2015، 2016.  .20

حم�صن حممد �صالح، وربيع حممد الدنان، ووائل عبد اهلل وهبة، اإعداد وحترير، اليوميات   .21

الفل�شطينية ل�شنة 2016، 2017.

حم�صن حممد �صالح، وربيع حممد الدنان، ووائل عبد اهلل وهبة، اإعداد وحترير، اليوميات   .22

الفل�شطينية ل�شنة 2017، 2018.

حم�صن حممد �صالح، وربيع حممد الدنان، ووائل عبد اهلل وهبة، اإعداد وحترير، اليوميات   .23

الفل�شطينية ل�شنة 2018، 2019.

حم�صن حممد �صالح، وربيع حممد الدنان، ووائل عبد اهلل وهبة، اإعداد وحترير، اليوميات   .24

الفل�شطينية ل�شنة 2019، 2020.

�شل�شلة اأول�شت اإن�شاناً:

اأول�صت  �صل�صلة  منوذجاً،   48 فل�شطينيو  اإ�رشائيل:  عن�رشية  اإ�صماعيل،  عبا�ص   .25 

اإن�صاناً؟ )1(، 2008.

حتت  الفل�شطينية  املراأة  معاناة  عيتاين،  ومرمي  ال�صالحات  و�صامي  ابحي�ص  ح�صن   .26

االحتالل االإ�رشائيلي، �صل�صلة اأول�صت اإن�صاناً؟ )2(، 2008.

االإ�رشائيلي،  االحتالل  حتت  الفل�شطيني  الطفل  معاناة  عيتاين،  ومرمي  احليلة  اأحمد   .27

�صل�صلة اأول�صت اإن�صاناً؟ )3(، 2008، ط 2، 2009.

االإ�رشائيلي، �صل�صلة  الفل�شطيني يف �شجون االحتالل  االأ�شري  معاناة  اأبو هالل،  فرا�ص   .28

اأول�صت اإن�صاناً؟ )4(، 2009، ط 2، 2010.

يا�رش علي، املجازر االإ�رشائيلية بحق ال�شعب الفل�شطيني، �صل�صلة اأول�صت اإن�صاناً؟ )5(،   .29

.2009

 ،)6( اإن�صاناً؟  اأول�صت  �صل�صلة  الفل�شطيني،  الالجئ  معاناة  منّاع،  ومعني  عيتاين  مرمي   .30

.2010

�صل�صلة  االإ�رشائيلي،  القد�س واملقد�شات حتت االحتالل  معاناة  حم�صن حممد �صالح،   .31

اأول�صت اإن�صاناً؟ )7(، 2011.
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اأول�صت  �صل�صلة  الغربية،  ال�شفة  يف  العازل  اجلدار  عايد،  وخالد  ابحي�ص  ح�صن   .32 

اإن�صاناً؟ )8(، 2010.

اأول�صت  �صل�صلة  االإ�رشائيلي،  االحتالل  حتت  الفل�شطيني  الطالب  معاناة  الددا،  حياة   .33

اإن�صاناً؟ )9(، 2015.

مرمي عيتاين واأمني اأبو وردة وو�ّصاح عيد، معاناة العامل الفل�شطيني حتت االحتالل   .34

االإ�رشائيلي، �صل�صلة اأول�صت اإن�صاناً؟ )10(، 2011.

فاطمة عيتاين وعاطف دغل�ص، معاناة املري�س الفل�شطيني حتت االحتالل االإ�رشائيلي،   .35

�صل�صلة اأول�صت اإن�صاناً؟ )11(، 2011.

االحتالل  حتت  الفل�شطيني  والفالح  البيئة  معاناة  عطايا،  ونظام  عيتاين  فاطمة   .36

االإ�رشائيلي، �صل�صلة اأول�صت اإن�صاناً؟ )12(، 2013.

معاناة الفل�شطينيني من احلواجز االإ�رشائيلية يف ال�شفة  فاطمة عيتاين وحممد داود،   .37

الغربية، �صل�صلة اأول�صت اإن�صاناً؟ )13(، 2015.

�شل�شلة تقرير معلومات:

احل�شار  حتت  غزة  قطاع  معاناة  الزيتونة،  مركز  واملعلومات،  الأر�صيف  ق�صم   .38

االإ�رشائيلي، �صل�صلة تقرير معلومات )1(، 2008.

اأداة  اأم  حياة  �رشيان  غزة:  قطاع  معابر  الزيتونة،  مركز  واملعلومات،  الأر�صيف  ق�صم   .39

ح�شار، �صل�صلة تقرير معلومات )2(، 2008.

ق�صم الأر�صيف واملعلومات، مركز الزيتونة، اأثر ال�شواريخ الفل�شطينية يف ال�رشاع مع   .40

االحتالل االإ�رشائيلي، �صل�صلة تقرير معلومات )3(، 2008.

ق�صم الأر�صيف واملعلومات، مركز الزيتونة، م�شار املفاو�شات الفل�شطينية االإ�رشائيلية   .41

ما بني “اأنابولي�س” والقمة العربية يف دم�شق )خريف 2007 – ربيع 2008(، �صل�صلة 

تقرير معلومات )4(، 2008.

ق�صم الأر�صيف واملعلومات، مركز الزيتونة، الف�شاد يف الطبقة ال�شيا�شية االإ�رشائيلية،   .42

�صل�صلة تقرير معلومات )5(، 2008.

وقطاع  الغربية  ال�شفة  يف  املائية  الرثوة  الزيتونة،  مركز  واملعلومات،  الأر�صيف  ق�صم   .43

غزة بني احلاجة الفل�شطينية واالنتهاكات االإ�رشائيلية، �صل�صلة تقرير معلومات )6(، 

 .2008
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تقرير  �صل�صلة  وحما�س،  م�رش  الزيتونة،  مركز  واملعلومات،  الأر�صيف  ق�صم   .44 

معلومات )7(، 2009.

غزة  قطاع  على  االإ�رشائيلي  العدوان  الزيتونة،  مركز  واملعلومات،  الأر�صيف  ق�صم   .45

)2008/12/27-2009/1/18(، �صل�صلة تقرير معلومات )8(، 2009.

ق�صم الأر�صيف واملعلومات، مركز الزيتونة، حزب كادميا، �صل�صلة تقرير معلومات )9(،   .46

.2009

الفكر  الفل�شطينيني( يف  الرتان�شفري )طرد  الزيتونة،  الأر�صيف واملعلومات، مركز  ق�صم   .47

واملمار�شات االإ�رشائيلية، �صل�صلة تقرير معلومات )10(، 2009.

الفل�شطينية  ال�شلطة  بني  االأمني  امللف  الزيتونة،  مركز  واملعلومات،  الأر�صيف  ق�صم   .48

واإ�رشائيل، �صل�صلة تقرير معلومات )11(، 2009.

ق�صم الأر�صيف واملعلومات، مركز الزيتونة، الالجئون الفل�شطينيون يف العراق، �صل�صلة   .49

تقرير معلومات )12(، 2009.

تقرير  �صل�صلة  البارد،  نهر  خميم  اأزمة  الزيتونة،  مركز  واملعلومات،  الأر�صيف  ق�صم   .50

معلومات )13(، 2010.

ق�صم الأر�صيف واملعلومات، مركز الزيتونة، املجل�س الت�رشيعي الفل�شطيني يف ال�شفة   .51

الغربية وقطاع غزة 1996-2010، �صل�صلة تقرير معلومات )14(، 2010.

االأداء،  وتقييم  العمل  برامج  االأونروا:  الزيتونة،  مركز  واملعلومات،  الأر�صيف  ق�صم   .52

�صل�صلة تقرير معلومات )15(، 2010.

الت�شوية  االأوروبي يف م�شار  دور االحتاد  الزيتونة،  الأر�صيف واملعلومات، مركز  ق�صم   .53

ال�شلمية للق�شية الفل�شطينية، �صل�صلة تقرير معلومات )16(، 2010.

ق�صم الأر�صيف واملعلومات، مركز الزيتونة، تركيا والق�شية الفل�شطينية، �صل�صلة تقرير   .54

معلومات )17(، 2010.

ق�صم الأر�صيف واملعلومات، مركز الزيتونة، اإ�شكالية اإعطاء الالجئني الفل�شطينيني يف   .55

لبنان حقوقهم املدنية، �صل�صلة تقرير معلومات )18(، 2011.

تقرير  �صل�صلة  االإ�رشائيلي،  العمل  حزب  الزيتونة،  مركز  واملعلومات،  الأر�صيف  ق�صم   .56

معلومات )19(، 2011.

ق�صم الأر�صيف واملعلومات، مركز الزيتونة، قوافل ك�رش احل�شار عن قطاع غزة، �صل�صلة   .57

تقرير معلومات )20(، 2011.
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ق�صم الأر�صيف واملعلومات، مركز الزيتونة، اال�شتيطان االإ�رشائيلي يف ال�شفة الغربية   .58

1993-2011، �صل�صلة تقرير معلومات )21(، 2012.

املتبدد”  “الوهم  عملية  من  �شاليط:  الزيتونة،  مركز  واملعلومات،  الأر�صيف  ق�صم   .59 

اإىل �شفقة “وفاء االأحرار”، �صل�صلة تقرير معلومات )22(، 2012.

يناير   25 ثورة  من  االإ�رشائيلي  املوقف  الزيتونة،  مركز  واملعلومات،  الأر�صيف  ق�صم   .60

امل�رشية، �صل�صلة تقرير معلومات )23(، 2012.
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