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الإن�صانية املفقودة

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.
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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،  الواحد مع جتليده من جديد؛ ليخفي معامله  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 

اأْن مُتزق القوانني املتبعة، لأجل اأغرا�ص �صيا�صية، ل �صيّما  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. 



53

الإن�صانية املفقودة

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.  
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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  م�صطراً  يكون  لن  اأنه  ظّن  قدمٍي  �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.  
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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.

اأدركُت اأن اأبو مرزوق يعرف ماذا يريد، ويعلم اإىل اأين �صيم�صي يف �صورية، 

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  املواجهة، وكان يعمل جاهداً  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   فتح وع�صوية 

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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الإن�صانية املفقودة

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... .
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