
 
           www.palestine-studies.org 

 

1 
 

مع قناة  ،موسى أبو مرزوق حماس،عضو املكتب السياسي حلركة لقاء متلفز ل
إن االحتالل أراد حتييد حركة حماس يقول فيه ، 2014يف ذكرى عدوان "امليادين" 

من مشهد الصراع واملقاومة، إال أن حركة حماس ثبتت مكانتها يف الصراع ويف 
 أن إبداعات املقاومة كانت بقدر حجم الظروف الصعبة من حولها ، مؤكّدا  اإلقليم

15/7/2020 
 

قال عضو املكتب السياسي حلركة املقاومة اإلسالمية "حماس" موسى أبو مرزوق يف ذكرى 
، إن االحتالل أراد حتييد حركة حماس من مشهد الصراع واملقاومة، إال أن حركة 2014عدوان 

 .اع ويف اإلقليمحماس ثبتت مكانتها يف الصر

وأكد أبو مرزوق خالل لقاء متلفز اليوم األربعاء، أن إبداعات املقاومة كانت بقدر حجم 
الظروف الصعبة من حولها، حيث كانت خطوط اإلمداد مقطوعة، وكانت األمور صعبة على احلركة 

 .بكل املقاييس، وبدأت املعركة بهذا الظرف الصعب
 املصاحلة

اللقاء إن حركة حماس منفتحة على املصاحلة ومستعدة لدفع ثمنها قال أبو مرزوق خالل 
 .بكل ما حتملها الكلمة من معنى

إىل الدخول يف منظمة التحرير، لكن البد من أن يطبق القائمون  2005وقال إننا نسعى منذ 
 .عليها ما تم التوافق عليه يف أكثر من وثيقة ومؤتمر ولقاء

صحفي بين األخ نائب رئيس املكتب السياسي صالح وأوضح أبو مرزوق أن املؤتمر ال
العاروري والرجوب، هو إعالن عن حراك شعبي ملواجهة خطة الضم، وهذا احلراك بال حدود زمنية 

 .وال حتديد للفعاليات املتعلقة به
 املفاوض الوفد

وأوضح أن احلركة رفضت املوافقة على وقف إطالق النار قبل الشروع يف املفاوضات غير 
باشرة ألنها تظهر العدو منتصرا، مؤكدا  أن حماس كانت مصرة على حتقيق شروطها، وأهداف امل

 .شعبنا يف كسر احلصار عن غزة
وأشار أبو مرزوق إىل أن احلركة وافقت على طلب أبو مازن أن يكون عزام األحمد رئيس ا 

يق الكراسي، وتريد فعال  حتق للوفد وافق، ألنها تغلب العام على اخلاص، وأنها ال تسعى للمنازعة على
 .مصلحة شعبنا وأهدافه يف احلرية والعودة والتحرير
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وبيّن أبو مرزوق أن مسار التفاوض كان بشكل غير مباشر بوساطة مصرية بين وفد املنظمة 
وحماس واجلهاد وبين االحتالل، مضيفا  أنه كان هناك مسار دبلوماسي يف الدوحة قام به األخ 

 .وروبيين ووزراء خارجية قطر وتركيا ودبلوماسيين خخرينخالد مشعل مع األ
وتعليقا  على اغتيال االحتالل لقادة القسام أبو شمالة والعطار وبرهوم يف العدوان 

، وحماولة اغتيال القائد العام لكتائب القسام حممد الضيف، قال أبو مرزوق 2014اإلسرائيلي عام 
 .ليس فقط يف احلربإن قادة القسام مستهدفون يف كل حلظة و

كانت تؤشر إىل عدوان على غزة، واالحتالل  2014وأشار أبو مرزوق إىل أن الظروف يف 
كان يحضر لشن عدوان على غزة بعد اختطاف اجلنود الثالثة يف أعقاب عملية حرق الطفل أبو 

 .خضير
 نتنياهو رسالة

نه  م يكن يعرف شياا عن أبو مرزوق أن االحتالل بدأ العدوان باستهدافه املدنيين أل وأكد
املواقع العسكرية، مبينا  أن بعض الدول العربية حمّلت حركة حماس مسؤولية العدوان واتهمتها 

 .بذلك وهذا غير صحيح
وأوضح أبو مرزوق أنه قبيل االجتياح البري، أرسل نتنياهو السفير النرويجي ومدير دائرة 

اور إىل بيته يف القاهرة، وقال باختصار إما وقف الشرق األوسط يف اخلارجية النرويجية يوهانس ب
 .إطالق النار أو البدء بمعركة برية

وبيّن أبو مرزوق أن رد حماس على السفير النرويجي كان أننا ال نستطيع مواجهة االحتالل 
 .يف اجلو، ولكن لدينا جنود ورجال ينتظرونه يف البر، وسيدفع االحتالل ثمنا  باهظا للمعركة البرية

 الدول سياسات
وأكد أبو مرزوق أن أسباب عداء بعض الدول العربية حلركة حماس متعددة وكلها ضغوطات 
خارجية، لكنها قطعا ليست نابعة من احلركة، منوها بأن احلركة حتاول أن تعالج أي مشكلة مع أي 

 .دولة عربية بطرق خمتلفة دون التوجه إىل وسائل اإلعالم
للضغوط األمريكية واإلسرائيلية، فيتعاملون مع احلركة وأوضح أن بعض الدول ترضخ 

 .بهذه السلبية، وذلك خدمة ملصالح إسرائيل، وليس ألي مصلحة وطنية
وبيّن أن رسالة رئيس املكتب السياسي حلركة حماس إسماعيل هنية للحوثي، تأتي يف إطار 

ل اإليجابي بعد مبادرته التواصل مع جميع القوى احمليطة يف املنطقة، ومن باب مبادلة التعام
 .لإلفراج عن معتقلي احلركة يف السعودية

 تشويه حمالت
وأكد عضو املكتب السياسي حلركة حماس أن ما يروجه االحتالل عن اعتقال عمالء له كانوا 
قيادات يف حماس والقسام ما هي إال أخبار كاذبة، ولألسف بعض القنوات اإلعالمية ارتضت أن 

 .لالحتاللتكون بوقا  
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ودعا أبو مرزوق بعض وسائل اإلعالم العربية أال تتحول إىل وسائل إعالم عبرية، وأن 
وأضاف أبو مرزوق يف حوار تلفزيوين مع  .حتافظ على ما تبقى لها من مصداقية يف الشارع العربي

حماس  ال يفقناة امليادين أن العمالء املقبوض عليهم يف غزة ال توجد روابط بينهم، وليسوا قيادات 
 .وال يف القسام



وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن
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