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الوقفة الواجبة والروؤية الواعدة

اأوًل: فتح وم�صروع الت�صوية:

“اأوقية من اخلربة ت�صاوي اأكرث من طن من الوعظ”
                    )املهامتا غاندي(

الحتالل  �صّد   1965 �صنة  انطلقت  التي  الأوىل  الر�صا�صة  عن  نتحدث  عندما 

اأو�صلو �صنة  اتفاقية  ال�صهيوين فاإننا نتحدث عن حركة فتح، وعندما نتحدث عن 

اأ�صا�ص العرتاف بدولة  1993 وبدء م�رشوع الت�صوية مع الكيان ال�صهيوين على 
اأمام  نقف  يجعلنا  مما  فتح،  حركة  عن  نتحدث  اأي�صاً  فاإننا  العنف  ونبذ  الحتالل 

يا�رش  املوؤ�ص�ص  كان  متناق�صني  م�صارين  طياتها  يف  حملت  كبرية  زمنية  جتربة 

عرفات “اأبو عمار” يقف على راأ�صهما. 

يقول د. مو�صى اأبو مرزوق: 

ل �صك اأنَّ اأبو عمار ومن عمل معه من اأجل الق�صية الفل�صطينية اجتهدوا بوطنية 

من  جملة  اإىل  اأدى  كله  هذا  والت�صور،  ال�صيا�صة  يف  اأخطاأ  لكنه  كبرية،  وم�صوؤولية 

النتائج ال�صلبية اأبرزها النق�صام الفل�صطيني الداخلي، لأنك اإذا اأردت اأن ُتقيم �صيئاً 

البدايات واأهدافها، والنهايات ونتائجها، وما بني هذا وذاك من  اإىل  اأْن تنظر  بّد  ل 

حمطات مهمة. انطلقت حركة فتح يف ظّل امل�رشوع الوطني احلديث، وكانت ال�صفة 

الغربية وقطاع غزة خالية من الحتالل ال�صهيوين، وحتت كلمات التوريط �صارت 

حرباً بني الطرفني فاحتلت ال�صفة وغزة، ثم اأ�صبح ا�صتباكاً مع احلركة الوطنية يف 

الأردن، واملفرو�ص اأن تكون املعركة مع الحتالل ل مع النظام الأردين. 

�صنة  الثورة  خرجت  تف�صيالت  بدون  كله،  الإقليم  املعركة  يف  ا�صرتك  عموماً 

1970 اإىل لبنان، يف لبنان اأخذت الثورة موقعاً كبرياً ب�صبب احلركة الوطنية اللبنانية 
وترحيبها؛ فُهزمت يف بع�ص املعارك التي خا�صتها يف اجلنوب، وقدمت يف احلرب 

من  اأكرث  اأي�صاً  قدمت  الفل�صطينية  والثورة  �صهيد،  األف   150 اللبنانية  الأهلية 

خرجت  ثم  �صهيد.   3,500 لوحده  و�صاتيال  �صبا  خميم  قدم  اإذ  �صهيد،  األف   100
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منظمة التحرير من بريوت، وت�صتت يف الدول العربية، وهذا ُيعطيك حجم الف�صل 

ال�صيا�صة، فم�صريتهم  التحرير فيه؛ لقد ف�صلت يف  التي وقعت منظمة  وم�صتوياته 

اإل  هي  ما  التي  اأو�صلو،  اتفاقية  يف  اأنف�صهم  اأنقذوا  حتى  خمتلفة  بتنازلت  مرت 

م�رشوع انتقل اإىل عبء اخل�صم، وما مّت توقيعه على الورق فرح الإ�رشائيليون به، 

عن  نتحدث  ونحن  �صيّما  ل  مهماً،  �صيئاً  لهم  حققت  لأنها  كبرية؛  م�صيدة  وَعّدوه 

مبفا�صل  تتحكم  التي  وقوته  الحتالل  نظر  حتت  بقدميها  جاءت  ثورية  زعامات 

الثاين،  “اإ�رشائيل”  ميالد  كان  ديفيد  كامب  اتفاقيات  ففي  واأزقتها،  الأر�ص 

عن  فتح  ُعزلت  اأو�صلو  اتفاقية  ويف  الفل�صطينية،  الق�صية  عن  م�رش  ُعزلت   حيث 

املجموع الوطني. 

اتفاقية اأو�شلو:

اأحد عنها �صيئاً، فقد ظهرت فجاأة  جاءت التفاقية يف ظروف غام�صة، ل يعلم 

ُتبذل  يدور عن جهود  اأو موؤ�رشات وا�صحة، فاحلديث كان  �صابقة  دون مقدمات 

للق�صية  حلول  عن  تبحث  التي  ال�صورة  ُتراقب  الأنظار  كانت  وبالتايل  مدريد،  يف 

قبل  التفاقية  عن  �رشية  اأو  علنية  �صيغة  لديه  اأحد  يوجد  ل  هناك.  الفل�صطينية 

املركزية  اللجنة  اأو  التحرير  ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  اأع�صاء  حتى  اإطالقاً،  التوقيع 

لفتح مل يكونوا على علم بها، الذي كان على دراية بالتفاقية فقط حممود عبا�ص 

“اأبو مازن” وفريقه، ثم اأقنعوا اأبو عمار حتى يتبناها، وبعد اأْن ُمور�ص �صغٌط على 
اأبو عمار وافق عليها، وبعد املوافقة والتوقيع مّت طرحها على مركزية فتح واللجنة 

اأع�صاء  اأنَّ �صغوطاً كبرية مور�صت على بع�ص  التنفيذية ملنظمة التحرير. واأعتقد 

اأبو كر�ص، وهاين احل�صن، كانوا  اأعرُف بع�ص املعرت�صني مثل الأخ  مركزية فتح، 

معرت�صني ب�صدة على التفاقية، غري اأنهم �صوتوا باملوافقة يف اأثناء عملية الت�صويت 

يف اللجنة املركزية للحركة، وهنا يحق لنا اأن نت�صاءل عن ال�رش الذي دفعهم لذلك! 

ملاذا كانوا معار�صني ثم اأ�صبحوا موافقني؟ لقد جل�صُت معهم قبل الت�صويت وكان 

التفاقية  ذهبت  م.ت.ف  ثم  فتح  موافقة  وبعد  قاطعاً!  وال�صتنكار  قوياً  الرف�ص 

عبا�ص  وحممود  عمار  اأبو  ذهب  ثم  عليها،  للموافقة  الإ�رشائيلي  الكني�صت   اإىل 

للتوقيع يف وا�صنطن.
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مع  اأخرى،  اإىل  مرحلة  من  كفل�صطينيني  فيها  انتقلنا  ع�صيبة  حلظات  كانت  لقد 

الق�صايا  اأكب من قدراتنا، ومعظم  اإليها كانت  انتقلنا  التي  املراحل  اأن جميع  العلم 

ورئا�صتها  ال�صلطة  مع  يتعامل  املحتل  �صار  وبالتايل  جهدنا،  وراء  من  تدار 

مل  الورق،  على  املوجودة  للتفا�صيل  مهتماً  يعد  مل  اخلا�صة،  م�صلحته  ح�صب 

وُحو�رش  امل�صتوطنني،  قبل  من  الغربية  ال�صفة  ابتلعت  فقد  وعليه؛  قيمة،  لها  يعد 

فيه  وقعت  التي  ال�صرتاتيجي  اخلطاأ  نتيجة  وهذا  حمكمة،  بطريقة  غزة  قطاع 

مرور  وبعد  الفل�صطينية،  وال�صلطة  عرفات  ويا�رش  التحرير  ومنظمة  فتح   حركة 

ح�صور  يف  قريع،  عالء  اأبو  �صاألُت  وملحقاتها،  اأو�صلو  اتفاقية  على  اأعوام  ت�صعة 

الوزير عمر �صليمان، كم مرة التزمت “اإ�رشائيل” مبا وقعت عليه، فاأق�صم ول مرة 

1
واحدة، وهنا ذكرته بالآية الكرية، “كلما عاهدوا عهداً نبذه فريق منهم”.

ال�شعوب ت�شنع الثورات:

�صخ�صية،  �صناعة  ولي�صت  حزبية،  �صناعة  لي�صت  الثورات  اأو  النتفا�صات 

حزب  تنكَّب  لو  لذلك  املجتمع،  مكونات  جميع  خلفه  يقف  �صعبي  حراك  هي  بل 

جديد  حزب  لها  ان�صم  واإذا  م�صتمرة،  �صتبقى  فاإنها  طريقها،  عن  �صخ�ص  اأو 

اأو  حما�ص  حركة  بحجم  احلزب  كان  لو  حتى  جذوتها،  قوة  على  يوؤثر  لن   اأي�صاً 

حركة فتح. 

واأنَّ  يخ�رش،  الذي  هو  يرتكها  الذي  اأنَّ  ال�صعبية  النتفا�صات  ُعرف   يف 

انتفا�صة  ت�صبح  ل  النتفا�صات  واأنَّ  منت�رشة،  دائماً  تبقى  ال�صعبية  النتفا�صات 

اإل اإذا �صارك فيها جميع فئات املجتمع من �صباب ورجال ون�صاء واأطفال و�صيوخ 

طر ُم�صي�صة وغري ُم�صي�صة، وجميعهم يحمل الهدف 
ُ
وموؤ�ص�صات جمتمع مدين واأ

كان  الثانية  والنتفا�صة  الحتالل”  “اإزاحة  هدفها  كان  الأوىل  النتفا�صة  ذاته؛ 

يرك�ص  باأكمله  الفل�صطيني  ال�صعب  وكان  الأق�صى”.  امل�صجد  “حماية  هدفها 

باجتاه الهدف املن�صود. لذلك ل ي�صتطيع اأحد اأن يدعي اأنه يقف خلف النتفا�صات 

اأكتوبر   الأول/  اأبو مرزوق، ت�رشين  الدكتور مو�صى  الفل�صطيني مع  التاأريخ والتوثيق  مقابلة مركز   
1

2012. )بت�رشف(
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 لوحده، حتى حما�ص نف�صها ل ت�صتطيع اأن تدعي ذلك؛ فهي مُتثل جزءاً من ال�صعب 

حركة  فيها  مبا  الأخرى  التنظيمات  على  متاماً  ينطبق  الأمر  وهذا  الفل�صطيني، 

فتح، واأنَّ اأبو جهاد رحمه اهلل مل يكن موفقاً عندما قال اإنَّ حركته هي من �صنعت 

النتفا�صة الأوىل، كما مل تكن فتح هي الر�صا�صة الأوىل، فمقولة الر�صا�صة الأوىل، 

ثورة  ثم  الباق  ثورة  منذ  اإمكاناته  بكل  نا�صل  ل�صعب  ظلم  فيها  احلجارة،  واأول 

الفدائية  احلرب  ثم  الكبى،  والثورة  العامل  يف  الأ�صهر  بالإ�رشاب  مروراً  الق�صام 

بقيادة م�صطفى حافظ وغريها.

احلقيقة اأنَّ فتح كانت جزءاً من النتفا�صة ولي�صت َمْن �َصنََع النتفا�صة؛ لأنها 

من اإبداع ال�صعب ولي�ص من �صناعة التنظيمات، واإْن كانت التنظيمات حلقت باإرادة 

اندفاعه  خالل  من  ذاتها  ت�صكل  ُتعيد  اأْن  لها  �صمح  الذي  هو  ال�صعب  فاإنَّ  ال�صعب، 

الوقاد، واإرادته الوثابة، لقد كان وقوداً لق�صيته العادلة، ولأهدافه النبيلة. ال�صيء 

نف�صه ح�صل يف انتفا�صة الأق�صى، فالنتفا�صة الأوىل ا�صتعلت بحادثة “ال�صاحنة 

الكبرية”، والثانية ا�صتعلت بغطر�صة �صارون عندما دخل امل�صجد الأق�صى متحدياً 

مل�صاعر امل�صلمني ومقد�صاتهم التاريخية، ثم �صب جنوده الزيت على النار وقاموا 

التمرد �صيئاً ف�صيئاً، وا�صتجاب   بعمليات قتل وا�صحة للفل�صطينيني، ومن هنا بداأ 

يف  يتطلع  يكن  ومل  التفاو�صية.  ظروفه  حت�صني  بهدف  التوجه،  لهذا  عمار  اأبو 

اإىل انتفا�صة ذات روؤية ا�صرتاتيجية، لأنَّ النتفا�صة ال�صعبية لي�صت م�صكلة  حينه 

دائرة  عن  خلروجها  نظراً  اأي�صاً،  الفل�صطينية  لل�صلطة  م�صكلة  بل  فقط،  لالحتالل 

اأبو عمار  ال�صيطرة والتاأثري، وبالتايل ُت�صبح ال�صلطة فاقدة للوجود. لذلك حر�ص 

على األ تخرج النتفا�صة عن دائرة “الكنرتول” الذي ي�صمن ال�صيطرة، وحت�صني 

املقاومة  يف  لالنخراط  اأ�صخا�صاً  ودفع  ومول  �صمح  هنا  ومن  التفاو�ص،  �رشوط 

 
2
امل�صلحة.

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

اأكتوبر 2012.
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اأبو عمار واالنتفا�شة الثانية:

من  اإليها  و�صل  التي  الأزمة  بحجم  اهلل  رحمه  عرفات  يا�رش  �صعر  اأن  بعد 

الدولة  اأيقن مبماطلة الحتالل وعدم جديته جتاه  اأن  اأو�صلو، وبعد  اتفاقية  خالل 

امل�صتقلة التي ُوعَد بها، قرر اأن ُيحرك املياه الراكدة من خالل مقاومة م�صلحة تدفع 

على  جاءت  التي  مطالبه  خاللها  من  ُيثري  قد  التي  املفاو�صات  لطاولة  “اإ�رشائيل” 
ورق اتفاقية اأو�صلو، فاأوعز اإىل كتائب �صهداء الأق�صى عن طريق مروان البغوثي 

اكت�صبت  وفعالً  الع�صكرية،  بالعمليات  الحتالل  قوات  ومواجهة  ال�صالح،  بجلب 

عمليات املواجهة زخماً كبرياً، خ�صو�صاً بعد اعتداء �صارون على امل�صجد الأق�صى، 

واقتحامه لباحات امل�صجد الطاهرة، احلادث الذي ا�صتفز م�صاعر الفل�صطينني على 

وجه اخل�صو�ص بطريقة اأ�صعلت انتفا�صة الأق�صى، وزادت من �صعبيتها. 

يقول د. مو�صى اأبو مرزوق:

النتفا�صة  فعاليات  يف  الفل�صطينية  الف�صائل  من  كغريها  حما�ص  حركة  دخلت 

الثانية، اإل اأنَّ دخول اأبو عمار يف النتفا�صة كان الأهم؛ فلو مل يدخل اأبو عمار حلدث 

لالنتفا�صة،  فر�صة  اأي  ولنعدمت  وال�صلطة،  واآخرين  حما�ص  بني  كبري  �صدام 

وبالتايل �صين�رشف النا�ص عن ال�صتباك مع العدو، و�صت�صبح ديومة النتفا�صة 

يف عداد الأموات؛ فالوحدة الفل�صطينية من اأهم العوامل التي باإمكانها اأن ُتنجح اأي 

فاأي  مكتملة،  الوحدة  عنا�رش  تكون  اأن  بّد  ول  ال�صهيوين،  الحتالل  �صّد  حراك 

النتفا�صة  اإنهاء  اإىل  يوؤدي  ال�صيا�صية  براجمها  اأو  الفل�صطينية  القوى  بني  خالف 

حلركة  اأ�صبح  فعندما  الأوىل،  الفل�صطينية  النتفا�صة  يف  ح�صل  الذي  وهذا  فوراً، 

فتح وبع�ص الف�صائل الفل�صطينية التابعة ملنظمة التحرير برنامٌج �صيا�صٌي قوامه 

اأُخرى  املفاو�صات ال�صيا�صية، وبقيت حركة حما�ص واجلهاد الإ�صالمي وف�صائل 

يف املقاومة امل�صلحة، انق�صم املجتمع الفل�صطيني بني م�صارين متناق�صني، وتوقفت 

النتفا�صة الفل�صطينية، واإن كان التوقف لي�ص باإرادة �صعبية اإل اأنها انتهت بطريقة 

 تدريجية، وهذا عك�ص ما ح�صل يف انتفا�صة الأق�صى �صنة 2000، فعرفات  رحمه اهلل

مل يقف اأمامها فح�صب، بل عمل على ت�صجيعها، ومتويلها يف كثري من الأحيان.
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لتحقيقه،  عرفات  �صعى  هدفاً  كان  الحتالل  مع  التفاو�ص  �رشوط  حت�صني  اإنَّ 

بعد اأن رجع من كامب ديفيد بال ناقة ول جمل، وبالتايل اأراد اأن ُيح�صن ال�رشوط، 

جمرياتها،  ا�صتكمال  من  وعطلت  ديفيد  كامب  الأحداث  اأف�صلت  كيف  هنا  ولحظ 

كما اأنَّ زيارة �صارون للقد�ص اأ�صعلت النتفا�صة وزادت من حدتها، ومن العبارات 

امل�صهورة التي قالها يا�رش عرفات لكلينتون اآنذاك: “يجب اأن ت�صت�صري الأمة كلها 

حتى اأ�صتطيع اأن اأتنازل لك عن القد�ص”، ورد �صارون على عبارة عرفات ب�صورة 

عملية، فقال: “اإنَّ القد�ص يل واأريد اأن اأزور الأق�صى”، وفعالً دخل امل�صجد الأق�صى، 

كاأنه فاحٌت له قبح اهلل وجهه.

وعند ربط هذه الأحداث مع بع�صها، ُندرك اأنَّ عرفات �صغط من اأجل حت�صني 

وال�صعب  الأق�صى،  امل�صجد  باقتحام  مبا�رش  ب�صكل  توجه  و�صارون  التفاو�ص، 

النتفا�صة  وبداأت  الداهم،  ال�صوء  هذا  من  مقد�صاته  عن  ليدافع  نه�ص  الفل�صطيني 

الثانية، التي مكنت حركة حما�ص اأن جتني ر�صيداً �صعبياً هائالً من خالل العمليات 

3
ال�صت�صهادية التي كانت ُتوجع الحتالل كثرياً.

وبناًء على ما تقدم فاإننا نت�صاءل عن العوامل التي جعلت عرفات غري قادر على 

اأن يتحكم بالنتفا�صة وجمرياتها املت�صاعدة، طاملا اأّنه مل يكن يرغب يف النتفا�صة 

امل�صلحة كخيار ا�صرتاتيجي يف ال�رشاع مع الحتالل!! 

ُيجيب اأبو مرزوق عن هذا الت�صاوؤل بقوله: 

التحكم يف  اأْن تفقد زمام  الطبيعي  القدرة من  اإىل فوق  عندما تت�صاعد الأحداث 

امليدان، فالعامل الأ�صا�صي يف انهيار الإمباطوريات هو التو�صع الذي يجعلها غري 

قادرة على الإنفاق عليها اأو ال�صيطرة على مفا�صلها، اأو ل ت�صتطيع اأن حُتافظ على 

الإمباطوريات  جميع  ه�صمه،  ي�صتطيع  ول  كبرياً  �صيئاً  بلع  كالذي  مكت�صباتها، 

التي انهارت عب التاريخ—الرومانية اأو الإغريقية اأو غريها—لعدم القدرة على 

عائقاً  �صكل  مما  �صيطرتها،  حتت  التي  الهائلة  اجلغرافية  امل�صاحات  على  الإنفاق 

اأمام ال�صيطرة والتحكم، وهذا ما ح�صل مع اأملانيا يف احلرب العاملية الثانية، فلو مل 

مقابلة اأجراها الكاتب مع مو�صى اأبو مرزوق، 2019/3/31.  
3
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تدخل اأملانيا اإىل رو�صيا لكانت اأوروبا بكاملها ون�صف اإفريقيا حتت �صيطرتها حتى 

اليوم. وكانت اليابان حتتفظ بال�صني والفلبني واأندوني�صيا، غري اأنَّ اأملانيا اأقحمت 

النهاية  فكانت  رو�صيا،  ابتالع  ت�صتطع  ومل  حجمها،  من  اأكب  معركة  يف   نف�صها 

ال�صمالية،  اجلبهة  يف  تقدمه  ومنعت   Adolf Hitler هتلر  اأدولف  قيدت  التي 

اأثر �صلباً يف  اآخر  اأمريكا وقفت �صداً منيعاً على جبهتها، وهذا عامل  اأنَّ  خ�صو�صاً 

اأن تدخل معركة مع طرف جديد يف وجود  الكيا�صة  لي�ص من  اإذ  ال�رشاع،  معادلة 

الو�صائل،  بكافة  الأمريكان  حتييد  الأملان  على  الواجب  من  كان  قائمة.  معركة 

للحفاظ على الإجنازات ال�صابقة، غري اأنها كانت معركة بال عقل وطموح بال حدود، 

اأمريكا يف احلرب كانت الهزية  لذلك ُهزم الأملان على جبهة رو�صيا، ومع دخول 

قد ظهرت بوادرها. ال�صيء نف�صه ح�صل يف النتفا�صة الفل�صطينية الثانية، �صارون 

دخل معركة حامية الوطي�ص، ودخل اإىل مدينة جنني.

ملا اقتحمت قوات الحتالل مدينة جنني اأ�صبح موقف عرفات اأكرث �صعوبة، فهو 

ل ي�صتطيع اأن يقول ل�صعبه اأوقفوا املقاومة امل�صلحة بينما العدو ي�رشب النار على 

�صدور الن�صاء والأطفال، ويهدم البيوت فوق روؤو�ص �صاكنيها. يف احلقيقة اخلطاأ 

التاريخي الذي وقع فيه يا�رش عرفات هو اخلطاأ التاريخي نف�صه الذي وقع �صدام 

اإيران ثم احتل الكويت، خطاأ تاريخي كلفه  اأنهى احلرب مع  ح�صني فيه، فالأخري 

كل �صيء، اأما عرفات فقد اأ�صعل النتفا�صة الفل�صطينية امل�صلحة وبقي ُيدير الأمور 

من رام اهلل، الأمر الذي كلّفه ما ح�صل ل�صدام ح�صني. كان الأوىل على عرفات يف 

تلك املرحلة بالذات اأن يخرج من ال�صفة الغربية ويقود انتفا�صة �صعبه وموؤ�ص�صات 

تعّمد  ف�صارون  حدثت،  التي  بالطريقة  ُيحا�رش  اأن  من  بدلً  اخلارج،  من  ال�صلطة 

اأنَّ  للفل�صطينيني  ر�صالة  لتو�صيل  الغربية؛  ال�صفة  اجتياح  بعد  عرفات  ح�صار 

رئي�صكم حما�رش بني نريان بنادقنا ودباباتنا فماذا اأنتم فاعلون؟ عموماً �صاركت 

حركة حما�ص يف النتفا�صة الثانية �صاكرة لعرفات اإ�صهامه يف ذلك، و�صاكرة حلركة 

الحتالل  مواجهة  يف  اجلمعية  فامل�صاركة  ذلك،  حتقيق  يف  الوطنية  وقفتها  فتح 

4
�رشورة وطنية.

اأكتوبر   الأول/  اأبو مرزوق، ت�رشين  الدكتور مو�صى  الفل�صطيني مع  التاأريخ والتوثيق  مقابلة مركز   
4
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يف احلقيقة مل يتوقع الحتالل ال�صهيوين حجم الغ�صب الذي �صبّه الفل�صطينيون 

املكفولة  وحقوقهم  الفل�صطينيني  دماء  يف  نهار  ليل  ُتوغل  التي  قواته  راأ�ص  على 

اإذ مل ي�صهد تاريخ العمل املقاوم �رشا�صة كالتي ظهرت يف خ�صم  دولياً واأخالقياً، 

ونفذت  امل�صلحة،  املقاومة  الفل�صطينية  الف�صائل  احتدت  فقد  الثانية،  النتفا�صة 

عمليات ع�صكرية م�صرتكة، فبداأ الأمل ي�صل اإىل مفا�صل الكيان ال�صهيوين، نتيجة 

كل  يف  متخبطاً  ال�صهيوين  الرد  فكان  التحديد،  وجه  على  ال�صت�صهادية  العمليات 

مكان، لقد ا�صتهدف احلجر، فهدم بيوتاً كثرية، وقتل الب�رش، فاغتال يا�رش عرفات، 

من  والكثري  الرنتي�صي  العزيز  وعبد  م�صطفى،  علي  واأبو  يا�صني،  اأحمد  وال�صيخ 

املقاومة  نريان  واإيقاف  الفل�صطيني،  ال�صعب  ردع  بهدف  الوطني،  العمل  قيادات 

التي ترف�ص احتالله البغي�ص. 

وعلى الرغم من الإجماع الف�صائلي وال�صعبي على مواجهة الحتالل بالو�صائل 

كافة، اإل اأنَّ العلميات ال�صت�صهادية مل تكن حمطاً لهذا الإجماع، فقد حتدث بع�ص 

بالق�صية  �صتلحق  التي  ال�صلبية  الآثار  عن  والتاأثري  الراأي  واأ�صحاب  املفكرين 

اأبو مرزوق عندما  اأثاره  الفاعلة نتيجة ا�صتمرارها، وهذا ما  الفل�صطينية واأدواتها 

تطرق لهذه الق�صية بقوله:

املحتل  ُتوؤمل  لأنها  ال�صت�صهادية؛  بالعمليات  الفل�صطيني  ال�صعب  �رُشَّ  �صك  بال 

ل  �صعبنا  لأن  واأح�صنها،  اخليارات  اأف�صل  يعك�ص  ل  اأنَّه  اإل  حياته،  عليه  وُتنغ�ص 

يلك و�صيلة غريها، فلي�ص كل ما َي�صعد به الإن�صان اأو ُي�رش بروؤيته ُيحقق امل�صلحة 

العمليات ال�صت�صهادية وانت�صارها ب�صكل كبري مل يكن حمط  اأنَّ  املرجوة، مبعنى 

يف  املدنيني  ت�صتهدف  التي  ال�صت�صهادية  العمليات  �صّد  راأٌي  ت�صكل  فقد  اإجماع. 

املراق�ص اأو الكازينوهات اأو الأماكن العامة؛ لأنَّها جتر الق�صية الفل�صطينية وحركة 

حما�ص اإىل مربعات ُت�صعف من موقفها العام، وح�صورها الدويل والإقليمي. 

كما ظهر راأٌي ثانٍ مفاده األ تقت�رش مواجهة الحتالل على لون واحد من العمل 

العمليات  تنفيذ  �صهولة  اأنَّ  خ�صو�صاً  امل�صلح،  العمل  جذوة  على  حفاظاً  القتايل؛ 

ال�صت�صهادية دفعت اأغلبية الف�صائل املقاومة اإىل ا�صتخدامه دون النظر اإىل الأنواع 

ُمكلفة  الأخرى  القتالية  التكتيكات  اأنَّ  اعتبار  على  املطلوبة،  ومقت�صياتها  الأخرى 
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ومرهقة، فهي حتتاج اإىل �صناعة الأ�صلحة اليدوية اأو توفري الأ�صلحة بطرق خمتلفة 

عمل،  فريق  اإىل  وحتتاج   ،)M16( اأم-16  بندقية  اأو  الكال�صنكوف  �صالح  مثل 

و�صاحات تدريبية، وخبات عملية، واحتياطات اأمنية، بينما العملية ال�صت�صهادية 

حتتاج اإىل من يحمل حزاماً تفجريياً وينطلق به نحو الهدف املطلوب، دون احلاجة 

املقاومة،  الفل�صطينية  الف�صائل  قبل  من  ا�ُصت�صهلت  ما  فاإذا  كثرية،  ترتيبات  اإىل 

غري  الأخرى  التكتيكات  ُت�صبح  تنفيذها،  اأجل  من  يت�صابقون  ال�صباب  واأ�صبح 

قابلة للتطوير الرتاكمي، وهي حتتاج اإىل وقت طويل وجمهود كبري ل�صرتجاعها 

املقاوم  العمل  ا�صتمرار  �رشورة  على  ُي�صدد  كان  فقد  الثالث  الراأي  اأما  جديد.  من 

دون الهتمام اإىل �صكله اأو نوعه، املهم يجب �رشب الحتالل بالو�صائل كافة؛ حتى 

يتم مواجهة اتفاقية كامب ديفيد واأو�صلو وكل ما يتعلق بهما من اإفرازات، وفعالً 

املقاومة بال�صكل الأخري هي التي حطمت اتفاقية اأو�صلو. 

زرُت   1997 دي�صمب  الأول/  كانون  يف  الأمريكي  ال�صجن  من  خروجي  بعد 

اجلل�صة،  يف  موجود  الرحيم  عبد  الطيب  وكان  طلبه،  على  بناًء  اهلل  رحمه  عرفات 

وبعد �صّت دقائق تقريباً من ال�صالمات، والكالم العام، اأ�صعرُت عرفات اأنني جئُت 

لأجل�ص معه منفرداً، واإذا بالأخ الطيب عبد الرحيم، يحمل علبة �صجائره ويخرج 

من املكان. نظرُت اإىل عرفات، واأردُت اأن اأبداأ حديثي يف املو�صوع املق�صود، فاإذا به 

ُي�صري يل بيده اإ�صارة مفادها اأنَّ املكان حُماط باأجهزة التن�صت الأردنية، وبالتايل مل 

نتحدث �صيئاً عن املرحلة وروؤية حركة حما�ص يف التعاون امل�صرتك، فكانت الزيارة 

اأ�صتاذاً يف ن�صج العالقات  اأنَّ عرفات كان  جمرد حديث عام دون هدف حمدد، بيد 

5
ال�صيا�صية، وبعث الدفئ فيها، مهما كانت املرحلة التي ير بها.

عموماً انطلقت حركة حما�ص نحو التفاعل القوي مع اأحداث النتفا�صة الثانية، 

العمل  قوة  يف  رائعاً  منوذجاً  وقدمت  العدو،  اأوجعت  متتالية  �رشبات  ف�صددت 

امل�صرتك مع الف�صائل الفل�صطينية الأخرى، وحر�صت على التكامل الإيجابي بني 

اأكتوبر   الأول/  اأبو مرزوق، ت�رشين  الدكتور مو�صى  الفل�صطيني مع  التاأريخ والتوثيق  مقابلة مركز   
5
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الغربية  )ال�صفة  الداخل  تدعم  اخلارج  حما�ص  فكانت  املختلفة،  اجلغرافية  املناطق 

العمل  وقوة  املواجهة،  ا�صتمرارية  حتفظ  التي  املادية  بالإمكانيات  غزة(  وقطاع 

املقاوم. 

وقد و�صح اأبو مرزوق هذه ال�صورة التكاملية، فقال:

الداخل  دعم  على  قائمة  تقريباً   2008 حتى  اخلارج  يف  حما�ص  �صيا�صة  كانت 

طر 
ُ
الأ عن  م�صتقل  تنظيمي  بناء  على  العمل  اأجندتها  يف  يكن  ومل  كافة،  بالو�صائل 

اأو براجمه  اأنه مل يكن حلما�ص يف اخلارج تنظيٌم م�صتقٌل بخططه  الأخرى، مبعنى 

ال�صام، ومتفاعلني مع  تنظيم بالد  اأبنائه منخرطني يف  واإمنا كان معظم  اخلا�صة، 

اأن�صطته املتنوعة، وهذا فتح املجال اأمام مئات ال�صباب يف خمتلف التخ�ص�صات اأن 

يدعموا ال�صفة الغربية وقطاع غزة بالطاقات املتنوعة. كانوا يعملون ما ي�صتطيعون 

اإىل  يتطرق  الذي  احلديث  من  ودعك  املحتلة،  فل�صطني  يف  اإخوانهم  خدمة  اأجل  من 

اجلزئيات غري املهمة، واملناكفات اجلانبية، انظر مثالً اإىل بع�ص املجموعات ال�صبابية 

التي كانت تهتم بالعمل الع�صكري ول ُتفكر اإل يف خدمة املجاهدين يف فل�صطني، كانوا 

يتعلمون ت�صنيع املتفجرات والفنون القتالية، وتطوير ال�صواريخ، وين�صطون يف 

تدريب جمموعات قتالية من الأرا�صي املحتلة، بعد تاأمني �صفرهم اإىل اخلارج، ثم 

اإىل الداخل. بالتاأكيد هذا ل ُيلغي دور الداخل يف الت�صحية باملال والنف�ص  عودتهم 

والولد، والتطوير واملواجهة، والعمل يف بيئة معقدة، لكنَّ التطوير ل يح�صل بجهد 

ذاتي فقط، واإمنا يحتاج اإىل تراكم جمعي حتى ُيثمر عمالً جيداً. 

اخلارج  وجهود  وت�صحياتهم،  الداخل  بقوة  ي�صري  الع�صكري  العمل  كان 

وعالقاتهم التي تعمل مب�صاعدة الإيرانيني وال�صوريني وباأمور متعددة، وبتوفري 

الت�صنيع  حماولت  باأوىل  الداخل  يف  املجاهدون  بداأ  املتفجرة.  واملواد  الأ�صلحة، 

والرتتيب، ثم عزز اخلارج هذه البداية مبجموعة من اخلرائط واملعلومات واملواد 

التطوير  عملية  تدفع  التي  والبوكيماويات،  والتعدين  الن�صادر  مثل  الكيميائية 

تاأتي  كانت  الت�صنيع  يف  الداخل  ي�صتخدمها  التي  املتفجرة  املواد  معظم  الأمام.  اإىل 

عب املجاهدين يف اخلارج، فلول اخلارج ملا راأينا هذا التطوير الع�صكري يف قطاع 
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فلول  اخلارج،  هو  الداخل  يف  الفل�صطيني  للعمل  الفقري  العمود  فاإنَّ  وعليه؛  غزة، 

املال ملا كان �صيء، ولول م�صاعدة اخلارج يف العمل الع�صكري مبختلف اأنواعه لبقي 

�صعيفاً. 

التي عملت  التنظيمات  وهذا الأمر ل يتعلق بحما�ص فقط، بل له عالقة بجميع 

دون  اخلارج  يف  عملت  التي  التنظيمات  اأو  اخلارج،  من  م�صاعدة  بدون  الداخل  يف 

اإىل نقطة �صعف اجلبهة ال�صعبية - القيادة العامة الآن،  وجودها يف الداخل. انظر 

�صتجد اأنَّ عدم وجودها يف الداخل �صبب لها م�صكلة الوجود بالإ�صافة اإىل التطور. 

اإذن اأّي منظمة لي�ص لها وجود يف الداخل واخلارج معاً �صت�صعف حتماً، يف املقابل 

اأنَّ املنظمات التي لها وجود فى الداخل واخلارج تتمتع بقوة تدفعها نحو  �صرتى 

6
التقدم والنت�صار، واهلل اأعلم.

بالتاأكيد هذا العمل التكاملي بني الداخل واخلارج اأظهر قوة املقاومة الفل�صطينية 

ب�صكل عام، وك�صف وقاحة الحتالل واإجرامه الذي طال ال�صجر واحلجر والب�رش، 

اأهل احلقوق  اأنه �صيقمع  الوطني، ظاناً  العمل  قيادات  اغتال كوكبة كبرية من  فقد 

والأعراف  الدولية،  القوانني  كل  ك�رش  لقد  امل�صموم،  فمه  من  حقوقهم  انتزاع  عن 

والإعالميني،  ال�صيا�صيني،  القادة  من  العديد  طالت  التي  اغتيالته  يف  الأخالقية 

واملهنيني وغريهم. 

يف  دائماً  العدو،  اإجرام  معايري  حتديد  يف  وح�صاباتهم  النا�ص  نظرة  من  دعك 

ال�صتهداف  من  واملدنيون  وامل�صعفون  والإعالميون  ال�صيا�صيون  ُيجنب  املعارك، 

املبا�رش، وتتجه البندقية يف اأغلب الأحيان نحو من يقوم بالفعل الع�صكري اأو العمل 

عندما  القاعدة  هذه  عن  اخلروج  قرر  املرحلة  تلك  يف  الحتالل  اأنَّ  غري  له،  الأمني 

راأى قوة الف�صائل الفل�صطينية وفعلها الع�صكري، ثّم بداأ ُيهدد باغتيال اأبرز القادة 

املاأزوم،  اأمنه  مع  تتماهى  ا�صتباك  قواعد  وت�صكيل  املقاومة،  لردع  ال�صيا�صيني؛ 

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

2012. )بت�رشف(
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كما  امليداين  و�صلوكها  املقاومة  فكرة  يتبنون  ال�صيا�صيني  القادة  اأنَّ  اعتبار  وعلى 

والإعالميني  وال�صيا�صيني  املفكرين  القادة  من  العديد  اغتيال  �صهدنا  العدو،  ُيبر 

�صليم،  اأبو �صنب يف غزة، وجمال  اإ�صماعيل  يا�صني، واملهند�ص  اأحمد  ال�صيخ   اأمثال 

على  ُيقدم  مل  الحتالل  اأنَّ  يعني  ل  وهذا  الغربية،  ال�صفة  يف  من�صور  وجمال 

اغتيال القادة الع�صكريني، فقد اغتال د. اإبراهيم املقادمة، وال�صيخ �صالح �صحادة 

ال�صيا�صية  القيادات  با�صتهداف  العدو  قرار  على  نقف  اأن  اأردنا  لكننا  وغريهم، 

احلركات  ُينهك  اأن  اأراد  واأنه  الإطالق،  على  م�صبوقاً  يكن  مل  فعله  واأنَّ  الداخل،  يف 

على  يقت�رش  ومل  املبا�رش،  القتل  خالل  من  ال�صرتاتيجي  وتعاظمها  التحررية 

الداخل فقد امتدت يد العدوان للخارج يف حماولة اغتيال الأخ خالد م�صعل، والأخ 

 حممد حمدان، واغتيال حممود املبحوح، وعز الدين ال�صيخ خليل، وحممد الزواري، 

 
7
وفادي البط�ص.

اإنَّ اغتيال القادة ال�صيا�صيني يف تلك املرحلة مل يكن بحاجة اإىل اخرتاق اأمني بقدر 

الأجهزة  اغتيالهم؛ فاملعلومات لدى  ُيوافق على  الذي  ال�صيا�صي  القرار  اإىل  حاجته 

موجودة،  م�صادرها  مبختلف  واملعلومات  والعمالء  جاهزة،  ال�صتخباراتية 

والتكنولوجيا والطائرات الهجومية جاهزة، الأمور فقط بحاجة اإىل قرار �صيا�صي 

لتنفيذه، وهذا ما ح�صل عندما متت الغتيالت، فهوؤلء الإخوة ال�صيا�صيون عملهم 

حماية  يف  اجلهد  بذل  ولكن  ووا�صح،  علني  ون�صاطهم  �صعبهم،  بني  الأ�صا�صي 

ال�صخ�صيات ل �صّك مهمة كبرية وع�صرية، واإن كان يوجه لنا انتقاد �صبه يومي، 

لكنَّ النا�ص ل ُتدرك حجم ال�صتهداف الذي تواجهه احلركة يف الداخل واخلارج ما 

8
دامت تدعو ملقاومة الحتالل نهجاً و�صلوكاً.

اأكتوبر   الأول/  اأبو مرزوق، ت�رشين  الدكتور مو�صى  الفل�صطيني مع  التاأريخ والتوثيق  مقابلة مركز   
7

2012. )بت�رشف(

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

2012. )بت�رشف(
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ثانيًا: حما�س: قراءة للتجربة وتقييمها: 

“املقاومة قامت من اأجل اأن تعطي وتقدم ال اأن تاأخذ” 
          )ال�صيخ اأحمد يا�صني(

�صمن  جاءت  التي  الأ�صئلة  من  عددٍ  على  مرزوق  اأبو  اأجاب  العنوان  هذا  حتت 

ع�رشة  اإىل  الأ�صئلة  تطرقت  وقد   
9
والتجربة، الفكر  يف  حما�ص  حركة  يدر�ص  عمل 

عناوين رئي�صية لتغطية العنوان املذكور، بيد اأننا �صنذكر بع�صها، لأننا ا�صتفدنا من 

اجلزء الآخر يف مواطن متفرقة يف هذا الكتاب. بداأ اأبو مرزوق اإجاباته باحلديث عن 

اأهم العنا�رش التي حافظت على قوة حما�ص ومتا�صكها، فقال: 

اإنَّ حركة حما�ص تكاد تكون احلركة الوحيدة، بني احلركات، يف مراحل التحرر 

لالأ�صباب  نظراً  عنا�رشها؛  ومتا�صك  وحدتها،  على  حافظت  التي  ال�صتعمار،  من 

التالية: 

وانتهاًء  احلي  من  ابتداًء  الوا�صعة،  واأطرها  للقيادة،  ملزمة  وهي  ال�صورى،  اأولً: 

من احلركة يف اأعلى مراتبها وهي ال�صيغة الوحيدة للت�صعيد القيادي. 

مع  القدرات،  ويرفع  الطاقات  يوظف  الذي  التخ�ص�صي  املوؤ�ص�صي  العمل  ثانياً: 

وجود اأنظمة حاكمة يف كل موؤ�ص�صة. 

انعكا�صاتها،  اأو  قوتها  كانت  مهما  خارجية،  ل�صيا�صات  الرتهان  عدم  ثالثاً: 

واحلفاظ على موؤ�ص�صات احلركة يف حتديد قراراتها وتوجهاتها.

الف�صل بني ال�صلطات وغياب الدكتاتوريات اأو القيادات ال�صمولية. رابعاً: 

اعتماد النتخابات كقاعدة للت�صعيد القيادي يف كل م�صتوياته. خام�صاً: 

لبنان( مع  اأ. د. حم�صن حممد �صالح )بريوت،  اأجراها  الإلكرتونية(  باملرا�صلة  مقابلة مكتوبة )متت   
9

2013/12/26، ومّت اعتماد الن�ص  اأبو مرزوق )القاهرة، م�رش(، حيث بداأت املرا�صالت يف  د. مو�صى 

من د. مو�صى يف 2014/2/19، وقد ُو�صعت الت�صاوؤلت هنا على �صكل عناوين وحماور للم�صاعدة يف 

حركة املقاومة االإ�شالمية حما�س: درا�شات يف  ان�صيابية الن�ص و�صال�صته، وقد مّت ن�رشه يف كتاب 

الفكر والتجربة، الذي قام بتحريره اأ. د. حم�صن حممد �صالح، والذي �صدر ن�صه العربي عن مركز 

الزيتونة للدرا�صات وال�صت�صارات يف بريوت �صنة 2014.
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الو�صطى  القيادية  امل�صتويات  لكل  امل�صتمر  والتقييم  والتعديل  اجلرح  �صاد�صاً: 

والعليا، يف اإطار من الحرتام واملحبة وال�صفافية.

�صابعاً: التوا�صل بني القيادة والقاعدة، والثقة واملحبة بينهم.

واإن  الوطنية،  اجلماعة  تتبناه  الذي  هو  الوطني  امل�رشوع  اأّن  معلوم؛  هو  كما 

اأن  ن�صتطيع  اخل�صو�ص  هذا  ويف  والفل�صفية،  الأيديولوجية،  م�صاربها  اختلفت 

نقول: اأّنه قّل ما كان هناك اإجماٌع فل�صطينٌي حول م�رشوع وطني جامع، با�صتثناء 

فرتة ق�صرية، حينما طرح م�رشوع م.ت.ف وميثاقها القومي حتت �صعار وحدة 

امل�رشوع  يف  �رشخاً  اأحدث  والذي  الأخطر  النق�صام  اإنَّ  عودة.  حترير،  وطنية، 

اأو�صلو، حيث كانت فتح وقيادتها للمنظمة تتبنى  الوطني كان بعد توقيع اتفاقية 

اإطار م�رشوع  دولة فل�صطينية عا�صمتها القد�ص وحالً عادلً لق�صية الالجئني، يف 

حّل الدولتني، ونبذ العنف، والعرتاف املتبادل، يف حني رف�ص ذلك كٌم فل�صطينٌي 

معتب اأبقى على اأولوياته يف املقاومة، والتحرير، والعودة، وكان اأّول مقرتح يقارب 

بني الفرقاء؛ ومل ت�صتمر اجلماعة الوطنية يف ا�صتكماله، هو اتفاق الوفاق الوطني 

والذي وقعه َكمٌّ كاف لعتباره م�رشوعاً وطنياً جامعاً، ويف اعتقادي اأن ل ان�صداد 

لدينا يف الو�صول اإىل م�رشوع وطني جامع، قاعدته اتفاقية الوفاق الوطني، اأما اإذا 

نظرنا لأولويات امل�رشوع الوطني، ل بّد اأن نعلم اأن هناك بع�ص الق�صايا املوؤثرة يف 

تف�صيالت هذه الأولويات وم�صامينها: 

1. ان�صداد الأفق بالو�صول اإىل دولة فل�صطينية عب املفاو�صات مع الحتالل، لأن 

جّمًة  �صعوبات  هناك  اأن  كما  فل�صطينياً؛  قبوله  يكن  ل  يطرحه  الذي  ال�صقف 

الفل�صطيني، واحل�صار  الداخل  الأمني يف  التن�صيق  ب�صبب  املقاومة  يف م�رشوع 

املفرو�ص، والإجراءات ال�صهيونية على الأر�ص.

2. احلالة التي يعي�صها ال�صعب الفل�صطيني؛ انق�صام فل�صطيني يف الداخل بني �صفة 

غربية معزولة عن القد�ص وغزة والداخل الفل�صطيني. وال�صفة نف�صها اأ�صبحت 

يف بقع اأ�صبه بكانتونات نظام الف�صل العن�رشي، حيث من ال�صعب توا�صل اأبناء 

الفل�صطيني،  اإىل كوارث حلَّت باخلارج  اأر�صهم، بالإ�صافة  الواحد على  الوطن 
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العراق، ثّم فل�صطينيي �صورية، ومن قبلهم فل�صطينيي  كما حدث بفل�صطينيي 

يكاد  يزيد  اأو  ن�صفهم  اإن  حتى  لبنان،  لفل�صطينيي  امل�صتمر  والتهديد  الكويت، 

العربية و�صيا�صاتها بعد  ي�صبح يف خارج لبنان. وباخت�صار ب�صبب الأو�صاع 

النكبة وحتى اليوم هاجر �صعبنا مرتني وثالثة.

ما زال يبحث عن  العربي، والذي  الوطني ل يكن عزله عن حميطه  امل�رشوع   .3
ال�صتقرار الداخلي، وترتيب اأو�صاعه ال�صيا�صية، والجتماعية، والد�صتورية.

القوة،  وفارق  املجالت،  خمتلف  يف  ال�صهيوين  للم�رشوع  الكبري  العلو   .4
كانت  التي  الأمنية  التهديدات  وانتهاء  الفل�صطيني،  الو�صع  على  وانعكا�صاتها 

تقلقه، مبا يف ذلك اجليو�ص العربية املحيطة، والأ�صلحة الكيميائية والذرية التي 

مّت حتييدها.

ا�صطفافه  ولكن  ال�صيا�صية،  الت�صوية  مع  واأوروبا(  )اأمريكا  الدويل  املوقف   .5
الدويل  املجتمع  تاأثري  من  الكثري  حتييد  ومّت  الغالب.  هو  ال�صهيوين  العدو  مع 

الق�صية  مع  امل�صتمر  الكثريين  وقوف  من  بالرغم  الفل�صطينية،  الق�صية  عن 

الفل�صطينية وعدالتها.

اأولويات امل�رشوع الوطني الفل�شطيني:

1. ترتيب البيت الفل�شطيني؛ مبا ُيحقق امل�صاحلة الفل�صطينية واإنهاء النق�صام، 
وُيعيد بناء منظمة التحرير الفل�صطينية، وُيفعل موؤ�ص�صاتها مب�صاركة اجلميع يف 

جممل مكوناتها، ويعمل على اإ�صالح ال�صلطة الفل�صطينية لتكون رافعة وطنية، 

وُيعدل اأو�صاعها لتن�صجم مع البنامج الوطني اجلامع، ويبني ميثاق �رشف: 

كان  �صواء  امل�صوؤوليات،  وتويل  ال�صيا�صي،  التدافع  يف  احلاكمة  املبادئ  يحدد 

ذلك بتحرمي ا�صتخدام القوة يف الو�صط الفل�صطيني، اأم الديوقراطية والتداول 

ال�صلمي لل�صلطة واإعالء قيمة الإن�صان وحقوقه، اإىل غري ذلك.

جترمي  ي�صتدعي  وهذا  الفل�شطيني؛  ل�شعبنا  كحق  اأ�شكالها  بكافة  املقاومة   .2
التن�صيق الأمني، والتوافق على البامج والآليات للمقاومة كلجان م�صرتكة، اأو 

تن�صيق م�صرتك، اأو قيادة م�صرتكة.



270

د. مو�سى اأبو مرزوق: يف العمق

3. حترير االأ�رشى من �شجون االحتالل؛ مما يتطلب العمل بكافة ال�صبل لتحريرهم، 
ورعاية املفرج عنهم، ورعاية اأ�رش الأ�رشى وال�صهداء، وا�صتعادة الدور العربي 

والإ�صالمي يف الق�صية الفل�صطينية، على كافة امل�صتويات الر�صمية، وال�صعبية، 

99% من  الذي جعل  التاريخي  ا�صرتاتيجي لق�صيتنا، وت�صحيح اخلطاأ  كعمل 

العامل،  واأحرار  الدويل،  للدعم  العتبار  وا�صتعادة  اأمريكا،  بيد  الق�صية  اأوراق 

وتفعيل املوؤ�ص�صات الدولية ل�صالح �صعبنا؛ كمحكمة اجلنايات الدولية، وجلان 

حقوق الإن�صان، واملوؤ�ص�صات الثقافية، ومعاجلة كافة ال�صلبيات، كنتيجة طبيعية 

حدثت ل�صغط الوليات املتحدة وا�صتفرادها باملنطقة.

جتربة حركة حما�س يف ال�شلطة الفل�شطينية: 

على  ولي�ص  برناجمها  على  كان  النتخابات  حما�ص  دخول  اأنَّ  اجلميع  يعلم 

74 مقعداً يف املجل�ص الت�رشيعي، مل ُيكَّن  اأ�صا�ص اتفاقيات اأو�صلو، وبعد فوزها بـ 

لها عملياً احلكم يف قطاع غزة وال�صفة الغربية، خ�صو�صاً بعد عملية اأ�رش اجلندي 

الإ�رشائيلي �صاليط؛ حيث اعتقلت ال�صلطات ال�صهيونية اأع�صاء املجل�ص الت�رشيعي 

وبع�ص الوزراء يف ال�صفة وحا�رشت قطاع غزة. اأما حركة فتح فقد �صحبت موظفي 

اإف�صال  يف  اأمالً  �صيء  اأّي  بدون  املكاتب  و�صلمت  العمومية،  الوظيفة  من  ال�صلطة 

نوعها  من  وفريدة  طبيعية  غري  كانت  التي  املرحلة  �صعوبة  من  زاد  مما  حما�ص، 

الوقت  ذلك  يف  ن�صمة  مليون   1.5 عددهم  يبلغ  الذين  ب�صكانه  غزة  قطاع  اإدارة   يف 

2006(؛ والذي يخ�صع يف الوقت نف�صه حل�صار دويل، بالإ�صافة اإىل جتربة  )�صنة 

املزاوجة بني احلكم واملقاومة، وجتربة ال�صمود املذهلة يف قطاع �صغري، م�صاحته 

املعنوية كبرية، اأمام عدوان ع�صكري �صهيوين من البحر، والب، واجلو. بالإ�صافة 

اإىل جتربة اأول حركة ذات مرجعية اإ�صالمية، ت�صل اإىل احلكم بطريقة ديوقراطية، 

التغيري  ا�صمه  برنامج  يف  الإدارة  وطريقة  الف�صاد،  حماربة  يف  احلركة  وجناح 

احلركة،  فيها  و�صعت  التي  الظروف  ا�صتح�صار  من  بّد  ل  كلّه  لذلك  والإ�صالح، 

)ك�صحب  اأ�صا�صاً  فتح  حركة  قبل  من  داخلية،  وعراقيل  خانق،  دويل  ح�صار  من 

حما�ص،  حركة  لدى  الإمكانيات  و�صعف  عملهم(،  اأماكن  من  العموميني  املوظفني 

حيث اإنَّ امل�صاعدات الدولية كلها تتجه �صوب حكومة رام اهلل، والعدوان الع�صكري 
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امل�صتمر، مبا يف ذلك املواجهات الكبرية يف ال�صنوات 2006، و2009/2008، و2012، 

واإعادة  و�صحة،  وتعليم  اإن�صانية  وحاجيات  وعمل  �صفر  من  ال�صكان  ومتطلبات 

اإ�صكان من دمر منزله. 

ولعل ال�صفة الغربية عا�صت مع التجربة ومع حما�ص فرتة ق�صرية ل ت�صتطيع 

حتى  الوزارة  مقاليد  ا�صتلمت  اإن  ما  اإنها  حيث  مو�صوعياً،  تقييماً  عليها  تبني  اأن 

حيث  ال�صهيوين،  العدو  ومن  والإعالميني  فتح  من  الكثرية  ال�صعاب  واجهت 

عدد  بلغ  حتى  والت�رشيعي  والبلديات  الوزارات  يف  القيادات  من  العديد  اعتقال  مّت 

املعتقلني من اأع�صاء املجل�ص الت�رشيعي يف ال�صفة الغربية 42 نائباً، وبعد النق�صام 

من  كبري  عدد  وُف�صل  واأع�صائها،  البلديات  روؤ�صاء  ومالحقة  الوزراء،  اإق�صاء  مّت 

املوظفني املح�صوبني على حما�ص بلغ اأكرث من 1,100 موظفاً، بالإ�صافة للح�صار 

و�صع  يكن  ولكن  عموماً،  التجربة  على  يبني  اأن  اأحد  ي�صتطيع  ل  لذلك  الكامل، 

املالحظات الآتية:

1. حققت حما�س يف اجلانب ال�شيا�شي اأموراً عدة؛ اأبرزها: ال�رشعية ال�صعبية 
عب جناحها يف النتخابات، وواجهت ال�صغوط بنجاح، مبا يف ذلك ال�صغوط التي 

فيه  ويق�صدون  بـ“العنف”  ي�صمونه  ما  ونبذ  بـ“اإ�رشائيل”،  بالعرتاف  طالبتها 

املقاومة، والعرتاف بالتفاقيات املوقعة. ورتبت عالقات حتالفية، وعالقات جيدة 

مع الكثري من دول العامل، وامل�صاحلة مع فتح والتي بقيت تراوح مكانها، بالرغم 

وجتاوز  م�رشية،  وبرعاية  مهمة،  واتفاقيات  تفاهمات  اإىل  فتح  مع  الو�صول  من 

اأو�صاط  يف  حما�ص  على  التحري�ص  من  به  تقوم  وما  التكفريية،  احلركات  مع�صلة 

ت�صعى  كانت  التي  ال�صغوط  كل  جتاوز  يف  احلركة  وجنحت  ال�صلفية،  احلركات 

لإق�صائها.

اقت�صاد  بناء  يف  ما  حٍدّ  اإىل  االقت�شادي  االنهيار  جتنب  يف  حما�س  جنحت   .2
)الن�صف  موؤخراً  اإغالقها  مّت  التي  الأنفاق،  اقت�صاد  عليه  غلب  الإمكانات،  حمدود 

الثاين من 2013(، وب�صبب احل�صار كانت ن�صبة البطالة مرتفعة اإىل اأكرث من %40، 

وكان هناك الكثري من الق�صور يف البنية التحتية ب�صبب العدوان ال�صهيوين، مع عدم 

جتديد البنية التحتية ب�صبب احل�صار. كما توقفت الكثري من اأوجه العمل ل�صعف 
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الطاقة الكهربائية، بل مل ي�صتطع اأ�صحاب امل�صانع املدمرة اأن يعيدوا ت�صغيلها، ومل 

ونق�ص  الأولية،  املواد  غياب  ب�صبب  ت�صغيلها،  ال�صليمة  امل�صانع  اأ�صحاب  ي�صتطع 

الكبري  العجز  الفقر زادت يف املجتمع وبطريقة كبرية. ولعل  اأن ن�صبة  الطاقة، كما 

ال�صادرات  اإدارة حما�ص لقطاع غزة وا�صح للعيان، وب�صبب انخفا�ص  يف موازنة 

الداخل،  يف  ال�صتثمار  وعدم  اخلا�ص،  القطاع  وتراجع  الأنفاق،  واإقفال  الزراعية، 

وانعدام ال�صتثمار من اخلارج، با�صتثناء املعونات التي تقدم للقطاع.

3. يف اجلانب االأمني؛ اأعادت حما�ص الأمن لل�صارع، وا�صتطاعت فر�ص النظام 
خ�صو�صاً  والأ�رشية،  الع�صائرية  للقيادات  الن�صباط  وفر�صت  ال�صالح،  و�صبط 

اخلناق  ت�صييق  يف  وجنحت  البلطجة،  يار�ص  اأو  بيده  القانون  ياأخذ  كان  من 

الق�صاء  ت�صتطع  مل  واإن  كبرية،  درجة  اإىل  ال�صهاينة  مع  واملتعاونني  العمالء  على 

عليهم، وا�صتطاعت اأن تتعامل مع اجلماعات املرتبطة بالقاعدة، واإن كانت �صغرية 

اأن�صار جند اهلل )جلجلت(، وحزب اهلل فل�صطني، وجي�ص  التاأثري، مثل  العدد، قليلة 

الإ�صالم... اإلخ، وهذه اجلماعات اتهمت حما�ص بعدم تطبيق ال�رشيعة الإ�صالمية، 

وكّفرت حما�ص وحكومتها، واأعلنت قيام اإمارة اإ�صالمية يف رفح، كما قتلت املت�صامن 

اآلن  البيطاين  ال�صحفي  وقبله   Vittorio Arrigoni اأريغوين  فيتوريو  الإيطايل 

جون�صتون Alan Johnston، وغريها من احلوادث املتفرقة، كما كان هناك عنف 

غري مّبر، مّت من خالله مواجهة قوات ال�رشطة النظامية من ِقبَل عائالت يف اأثناء 

اعتقال ال�رشطة ملطلوبني، ومّت ال�صيطرة على كل ذلك.

ُي�صري  كما  اجلانب،  هذا  لعّل  واحلقوقي؛  واالأخالقي  االجتماعي  اجلانب   .4
حيث  وانتقاداً،  اإثارًة  غزة  يف  حما�ص  واجهت  التي  اجلوانب  اأكرث  هو  مرزوق،  اأبو 

الن�صاء  واإلزام  البتدائي،  وطالبات  املحاميات  حتجيب  حول  الإ�صاعات  كرثت 

من  ومنعهن  “ال�صي�صة”،  �رشبهن  ومنع  املقاهي،  يف  جلو�صهن  ومنع  باحلجاب، 

الدعاء  اأو  “الأردوغانية”،  على  “الطالبانية”  وتغلُّب  النارية،  الدراجات  ركوب 

يف  واإلغائها  فل�صطني،  يف  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  لالأمر  جديدة  هيئة  باإن�صاء 

الثانية  اأقّر يف قراءته  الت�رشيعي  اإىل ادعاء باأن املجل�ص  ال�صعودية، بل و�صل الأمر 

اأكرث من �صنتني، وكل  الثالثة منذ  القراءة  تاأتِ  العقوبات، ولكن لالأ�صف مل  قانون 
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ذلك لي�ص له من واقع يف حياة اأهل القطاع واإدارته من ِقبَل حما�ص، واإن كان هناك 

ال�صارع،  يف  العمالء  ك�صحل  معها،  التعامل  من  بّد  ول  نرف�صها  حقيقية  جوانب 

وتقييد حرية البع�ص يف ال�صفر والتنقل. ولكن يف ظّل املناكفات بني فتح وحما�ص، 

ل خمالفات ل ينبغي لها اأن تكون؛ مثل احلد من حرية الجتماع، والتظاهر،  ُت�َصجَّ

اأن هناك قطاعاً عري�صاً من اخل�صوم  القانونية، وال�صتدعاءات، غري  وامل�صاءلت 

ال�صيا�صيني حلما�ص، تكون انتقاداتهم لها، وبالغاتهم �صدها كيدية، لدى منظمات 

بع�ص  واإغالق  والنقابات،  والأندية  ال�صحفيني  انتخابات  مثل  عديدة،  حقوقية 

املنظمات الأهلية، وعدم اإدخال حما�ص لل�صحف من ال�صفة الغربية.

تقييم  يف  وا�صٌح  ح�صوٌر  الفل�صطينية  القوى  مع  حما�ص  عالقات  مللف  وكان 

التقييم  1987 حتى تاريخ  انطالقتها �صنة   اأبو مرزوق لتجربة حركة حما�ص منذ 

�صنة 2014، فقد و�صح طبيعة عالقة حركته بحركة فتح باأنها معقدة؛ لأنها تاأتي يف 

�صياق ثالثة اأ�صباب رئي�صية؛ الأول، تاريخ حركة فتح الطويل، ونفوذها الكبري يف 

املنظمة وال�صلطة، والثاين، ما تعتقده حما�ص من عدم �رشعية الحتالل على اأر�ص 

هو  الأخري،  وال�صبب  املحتل،  لطرد  الأ�صا�صي  ال�صبيل  هي  املقاومة  واأنَّ  فل�صطني، 

اأنَّ حركة فتح ل ترى �رشعية لأحد مبا فيها حركة حما�ص التي فازت يف انتخابات 

2006، واإمنا حت�رشها يف �صخ�ص الرئي�ص الفل�صطيني فقط. 

النقاط هي وثيقة الوفاق الوطني، والتي وقعت  اأكرث الأوراق معاجلة لهذه  اإنَّ 

عاجلت  وقد  الإ�صالمي،  اجلهاد  با�صتثناء  الوطني،  العمل  ف�صائل  جميع   عليها 

كان  �صواء  اجلميع،  عنها  ر�صي  بعبارات  الرئي�صية،  اخلالف  نقاط  الوثيقة  هذه 

ذلك فيما يتعلق باجلهود ال�صيا�صية، اأم بالعمل املقاوم، اأم بقرارات الأمم املتحدة، 

ب�صلب  العالقة  ذات  النقاط  من  بغريها  اأم  الفل�صطينية،  التحرير  مبنظمة  اأم 

اخلالفات. والورقة الثانية هي ورقة امل�صاحلة امل�رشية وملحقاتها، والتي عاجلت 

الأمني،  وامللف  والنتخابات،  والرئا�صة،  الت�رشيعي،  واملجل�ص  احلكومة،  ق�صية 

ومكة،  والدوحة،  �صنعاء،  يف  متت  كثرية  لقاءات  وهناك  املجتمعية،  وامل�صاحلة 

اخلالفات  ملعاجلة  طبعاً،  الأبرز  املحطات  كانت  القاهرة  ويف  وعّمان،  ودم�صق، 

جتاهلها  ثم  حما�ص،  تغييب  يف  متج�صداً  اخلالف  كان  فقد  املا�صي  يف  اأما  احلالية. 
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اإخ�صاعها وحماولت اإحلاقها برام اهلل، وكانت هناك  وبعد ذلك احتوائها، واأخرياً 

ويف  وتون�ص.  واخلرطوم،  وعّمان،  �صنعاء،  يف  وفتح  حما�ص  بني  عديدة  لقاءات 

الجتماعات هذه مل نتو�صل لأي من التفاقيات �صوى بيان اخلرطوم والذي رف�ص 

يف حينه اأبو عمار ال�صتمرار والبقاء لتوقيعه، ووقعه ن�رش يو�صف؛ وهو ما عك�ص 

الآن  حتى  تنفيذ  دون  ولكن  التقاء  نقاط  يف  بلورتها  مّت  والتي  احلقيقية  اخلالفات 

)مطلع �صنة 2014(.

اإنَّ خالفات حركتي فتح وحما�ص �صتبقى، ولكن املهم هو تنظيم هذه اخلالفات 

يف  حدث  كما  الع�صكري  ال�رشاع  اإىل  ال�صيا�صي  التدافع  من  خروجها   وعدم 

�صنة 2007، وتطبيق ما يتم التفاق عليه؛ وهذا يحتاج اإىل اإرادة �صيا�صية واإخال�ص 

نوايا، واأن تقبل فتح مب�صاركة اجلميع يف حتمل م�صوؤولياتهم، واأن تتيقن فتح باأن 

ما  هي  الوطنية  اأن  وعهد  زمن  واأن  وىّل،  قد  الفل�صطيني  القرار  على  الهيمنة  زمن 

تقرره حركة فتح، وما يتخذه الآخرون من توجهات هو رجعية وعمالة، قد انتهى، 

كما يجب حتييد العامل اخلارجي بالرغم من �صعوبة ذلك، حيث التمويل الأ�صا�صي 

ياأتي من الوليات املتحدة، والكيان ال�صهيوين يتحكم بثالثة ملفات اأ�صا�صية على 

الأقل وهي:

• احلكومة: اعتقالً وتقييداً للحريات.
اإجراءات، منع النتخاب  اإق�صاء لأطراف معينة، اعتقالت، رف�ص  االنتخابات:   •

يف القد�ص.

• االأمن: وهو امللف الرئي�صي وذريعة الكيان ال�صهيوين يف كل حوار.

النق�صام  لبقاء  الإ�رشائيلي  العرتا�ص  الأمريكي مع  الفيتو  يتم جتاهل  ولذلك 

مل�صلحة الكيان، ولذلك كان نتنياهو يكرر: اإنَّ على اأبو مازن اأن يختار اإما ال�صالم 

واإما حما�ص، حيث ل يكن امل�صي يف كال الجتاهني، ح�صب نتنياهو.

اأما عالقة حما�ص بحركة اجلهاد الإ�صالمي، فقد و�صفها اأبو مرزوق باأنها عالقة 

خا�صة، فهما يتدافعان كاأ�صحاب املهنة الواحدة والب�صاعة نف�صها، فال تكاد ترى 

فكراً مغايراً اأو �صيا�صة خمالفة، فاملَعني واحٌد وخمرجاته مت�صابهة.
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الحتالل  �صّد  املقاومة  عمليات  يف  البدء  يف  ال�صبق  ق�صب  اجلهاد،  حلركة  كان 

حما�ص  بانتقال  عجلت  التي  املحفزات  اأحد  وكانت  الع�رشين،  القرن  ثمانينيات  يف 

نان.  بال�صِّ املقاومة  اإىل  بالل�صان  واملقاومة  النا�ص  بني  والإ�صالح  الدعوة  طور  من 

ال�صوؤال  عندهم  طراأ  حما�ص،  كفة  رجحان  مع  رهان  كفر�صي  اأ�صبحنا  وعندما 

الإ�صالمي  اجلهاد  حركة  م�صتقبل  هو  فما  امليدان،  نزلت  حما�ص  دامت  ما   الكبري: 

وا�صتقاللها؟

العالقة  ال�صقاقي، وبيننا من  الدكتور فتحي  الأخ   دخلنا يف حوارات عديدة مع 

التن�صيق  اأحياناً  املطروح  وكان  تنظيمني،  بني  كحواٍر  نتحدث  اأن  من  اأكب  هو  ما 

وا�صتمرت  وترتيباتها،  الوحدة  واأحياناً  والوحدة،  الندماج  اإىل  و�صولً  املتدرج 

من  الكثري  هناك  كانت  بالتاأكيد  ولكن  بعده،  من  القيادة  مع  املتالحمة  العالقة 

الإ�صكالت يف القواعد لتناف�صهم، لأننا اأ�صحاب كار واحد )كما يقال(؛ اأحياناً على 

�صعار  فوق  �صعار  على  واأحياناً  امل�صاجد،  لوحات  على  اأخرى  واأحياناً  امل�صاجد، 

مر�صوم على جدار، ولكن كانت الأمور ُت�صوى ويتم تطويقها ول نرتكها تتفاعل 

تبنّي حركة اجلهاد بع�ص  الت�رشع يف  تن�صاأ من  وتتفاقم، وكانت بع�ص اخلالفات 

الأبرز كان يوم قررت حما�ص دخول النتخابات  عمليات حما�ص. ولعل اخلالف 

هناك  يكن  مل  ولكن  امل�صاركة،  اجلهاد  رف�صت  كثرية  وحل�صابات  الت�رشيعية، 

ا�صطفاف م�رش عند الختالف يف ال�صيا�صة، �صحيح مل ت�صل عالقاتنا اإىل الوحدة 

امل�صرتكة،  اللجان  امل�صرتك قائم؛ بل كان لنجاح  التن�صيق والعمل  والندماج، لكن 

والتن�صيق القيادي، على كل امل�صتويات انعكا�ص اإيجابي.

الفل�صطينية  ال�صاحة  يف  الفل�صطيني  الي�صار  بقوى  حما�ص  عالقة  حظيت  وقد 

لأن  تدفعهم  املختلفة  م�صاحلهم  اأنَّ  العلم  مع  فيها،  م�صاكل  ل  التي  بالإيجابية 

ي�صطفوا اإىل جانب حركة فتح �صيا�صياً.

)انتهى الن�ص(

تقييمي  من  جانباً  تغطي  مرزوق  اأبو  اإليه  تطرق  مما  وغريها  املوا�صيع  هذه 

م�صرية حركة حما�ص وجتربتها يف احلكم، بيد اأنَّ اأموراً اأكرث نقداً مل تطُف على �صاحة 
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موا�صيع  من  �صابه  وما  “احلكم”  نتحدث  عندما  خ�صو�صاً  له،  املوجهة  الأ�صئلة 

خمتلفة، عموماً �صاألُت اأبو مرزوق ب�صكٍل عام عن الُفر�ص التي مل ت�صتثمرها حركة 

حما�ص بال�صكل املطلوب، اأجاب مبا يلي: 

اأخطائها  من  التعلم  وعليها  وُت�صيب،  ُتخطئ  كالأفراد  احلركات  اأنَّ  �صّك  ل 

ومراكمة جناحاتها، فال�صيا�صة تقع يف باب الظنيات، ولي�ص يف باب اليقينيات، لذا قد 

اأكون خمطئاً اأي�صاً فيما اأعتقد اأنَّه �صواب، وقد اأكون م�صيباً. 

منع  والتي  م.ت.ف،  يف  الدخول  فر�صة  ظني  يف  الفر�ص  تلك  اأبرز  فاإنَّ  وعليه؛ 

دخولنا يف ذلك الوقت )1993( يف لقاء اخلرطوم هو �صعود حما�ص وارتفاع �صقفها، 

ومل تدرك اأثر ال�رشعية العربية والدولية للمنظمة، وكذلك �صيا�صة التدرج يف دخول 

املنظمة )املتاأخر(، وكان العر�ص اأن ندخل بنف�ص العدد حلركة فتح ر�صمياً. 

الأوروبي بو�صعنا على  للتهديد  �صليم  تقدير  الثانية هي عدم وجود  الفر�صة 

قائمة “الإرهاب” عند ال�صتمرار يف ا�صتهداف املدنيني يف العمليات ال�صت�صهادية، 

وكان  املدنيني،  ا�صتهداف  عدم  هي  الثابتة  احلركة  �صيا�صة  اأن  من  الرغم  على 

اأدى  الذي  الأمر  وهو  املدنيني،  ا�صتهداف  بعدم  املقرة  ب�صيا�صاتنا  نلتزم  اأن  الأوىل 

اجلدار  وبناء  �صارون  خطة  واإقرار  “الإرهاب”،  قائمة  على  و�صعنا  اإىل  النهاية   يف 

الفا�صل. 

الثالثة هي تعديل ميثاق حما�ص الذي �صدر يف بداية النتفا�صة، ومت  الفر�صة 

اإقراره وترجمته وتوزيعه، وكان لن�رشه الكثري من اللغط حول عدة ق�صايا متعلقة 

و�صيا�صاتها،  احلركة  وعالقات  احلركة،  وهوية  امليثاق،  ولغة  امليثاق،  ب�صياغة 

والدولية،  والإقليمية  الوطنية  امل�صتويات  كافة  على  �صلبية  �صورة  اأعطى  مما 

ال�صيا�صية  الوثيقة  اإ�صدار  مّت  حتى  �صنوات،  ال�صحيحة  ال�صورة  لعك�ص   واحتجنا 

يف 2017. 

1996، وهي انتخابات تاأ�صي�صية  الفر�صة الرابعة هي رف�ص دخول انتخابات 

خو�صها،  اعتقادي  يف  الأجدر  وكان  الفل�صطيني،  ال�صعب  م�صتقبل  �صتبني 

يف  مانهاتن  �صجن  يف  واأنا  معي  مقابلة  امل�صلمة  فل�صطني  جملة  اأجرت  ولقد 
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نيويورك، و�ُصئلت عن دخولنا النتخابات، وكان جوابي هو دخول النتخابات، 

ال�صلطة  هم  وكان  والإجابة،  ال�صوؤال  حذف  ومّت  النزاهة  هو  و�رشطنا  وخو�صها، 

واإقليمي،  فل�صطيني  اإجماع  عليه  والقطاع  ال�صفة  يف  الأر�ص  على  يجري  ما  اأن 

بعد   2006 انتخابات  يف  املوقف  وتعدل  ذلك،  كل  عن  تبتعد  اأن  حما�ص   واختارت 

وفاة اأبي عمار رحمه اهلل.

ال�صام  بالد  عن  بعيداً  التنظيمي  العمل  بلورة  يف  التاأخر  هي  اخلام�صة  الفر�صة 

لطبيعة املرحلة واملهمات، فهناك ثورة يف فل�صطني، ودولة يف الأردن، وهناك تنظيم 

مقاوم، وتنظيم اإ�صالحي، وهناك اختالف يف الأهداف والهتمامات، واإن مّت ذلك 

10
يف فرتة لحقة.

هذه جملة من الفر�ص التي يظن اأبو مرزوق اأنَّ حركة حما�ص تاأخرت يف اإن�صاجها 

اأنها ا�صتدركت بع�صاً منها، وقامت بت�صحيحها واإن  اإل  بال�صكل املطلوب يف حينه 

كان متاأخراً؛ لأنَّها ُت�صكل حلقة مهمة على طريق الكفاح الفل�صطيني. 

لكنه  اخل�صو�ص،  وجه  على  حما�ص  بحركة  يتعلق  ل  ا�صتدراك  مرزوق  لأبو 

اجلامعات  يف  ن�صيطاً  طالباً  كان  اأن  يوم  و�صلوكها  الإ�صالمية  باحلركة   يتعلق 

امل�رشية. 

يقول اأبو مرزوق:

الإ�صالمية  احلركة  اأن�صطة  يف  انغم�صنا  امل�رشية  اجلامعات  يف  طالباً  ُكنا  عندما 

احتاد  كان  الفل�صطينيني؛  الطلبة  احتاد  مع  املطلوب  بال�صكل  نتفاعل  ومل  اخلا�صة 

�صيب بنك�صة اإّبان مقتل يو�صف 
ُ
الطلبة ي�صج بالأن�صطة الوطنية والفكرية اإىل اأْن اأ

الفل�صطينيني، وخ�صو�صاً من  ال�صباعي؛ فقد ح�صل عملية ترحيل كبرية للطالب 

كان فاعالً يف اأن�صطة الحتاد، لقد مت ترحيلهم من م�رش اإىل لبنان مروراً ب�صورية 

اإىل الأردن وبعدها اإىل فل�صطني املحتلة. بيت الق�صيد اأننا مل نندمج باحلركة الوطنية 

واحتاد الطلبة الفل�صطينيني بال�صكل الذي يكننا من اأن ن�صتفيد من بع�صنا، ونطور 

مقابلة اأجراها الكاتب مع مو�صى اأبو مرزوق، 2018/11/23.  
10
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من ت�صوراتنا الوطنية، لقد اأ�صعنا فر�صة ذهبية كانت باإمكانها اأن تردم فجوات 

كبرية بني توجهات الف�صائل الفل�صطينية وطرق مواجهة الحتالل ال�صهيوين. 

تعتزلهم،  اأن  من  اأف�صل  اأذاهم  على  وت�صب  النا�ص  تخالط  اأن  اعتقادي  يف  اأنا 

اأبو �صنب رحمه اهلل كان مثالً رائعاً لهذا الت�صور،  اإ�صماعيل  اأنَّ ال�صهيد  واحلقيقة 

ُيقيم  كان  فتح،  حركة  وخ�صو�صاً  التنظيمات  جميع  مع  طيبة  عالقاته  كانت  فقد 

العالقات ويعززها من خالل الدرا�صة، فاأبو �صنب كان متفوقاً يف الدرا�صة، وكان 

حت�صيله دائماً الأول على الكلية، وكان طالب فتح ي�رشفون اأغلب اأوقاتهم بالعمل 

الطالبي واأن�صطته املتنوعة، فكانوا يف نهاية العام ياأتون اإىل اأبو �صنب حتى ي�رشح 

املواد  ُيدر�صهم  الليل  طوال  �صنب  اأبو  الأخ  يجل�ص  وفعالً  املا�صية،  الدرو�ص  لهم 

املختلفة، ثم يح�صلون على درجات عالية، واأحياناً يتفوقون عليه يف بع�ص املواد، 

لذلك كنُت اأحياناً اأعرت�ص على اإفراطه الكبري يف تدري�صهم على ح�صابه ال�صخ�صي، 

فاأقول له ملاذا تبذل وقتاً وجهداً كبريين على من يلعب طوال العام دون تركيز يف 

الدرا�صة؟ فكان ُيقابل هذا العرتا�ص بابت�صامته املعهودة، كانت عالقاته طيبة مع 

11
اجلميع، يرحمه اهلل رحمة وا�صعة.

 ثــالثــًا: الو�صــع الفل�صــطينــي الــداخلــي وامل�صــارات

           املحتملــة:

للدرا�صات  الزيتونة  مركز  مرزوق  اأبو  مو�صى  د.  �صارك   ،2016/2/11 يف 

ا�صرتاتيجي  تقييم  فل�صطني:  “ق�صية  بعنوان  موؤمتر  يف   وال�صت�صارات 

2015 – تقدير ا�صرتاتيجي 2016” يف بريوت، وقد حتدث يف ثالثة حماور رئي�صية 
حتت عنوان “الو�صع الفل�صطيني الداخلي وامل�صارات املحتملة”، فقال:

والإقليمي،  الوطني،  ال�صعيد  على  املتغريات  من  العديد   2015 �صنة  �صهدت 

والدويل، والتي �صكلت حمطات متباينة على م�صار الق�صية ال�صيا�صي، واإن متيزت 

مقابلة مركز التاأريخ والتوثيق الفل�صطيني مع الدكتور مو�صى اأبو مرزوق، ت�رشين الأول/ اأكتوبر    
11

2012. )بت�رشف(
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هذه ال�صنة ب�صمود ال�صعب الفل�صطيني يف مواجهة العدو ال�صهيوين؛ ففي غزة كان 

2015، خ�صو�صاً ما دمرته  2014 واآثاره املرتتبة يف �صنة  �صموده يف حرب �صنة 

احلرب وا�صتهلكته من القدرة لديها بالرغم من موا�صلة احل�صار وا�صتداده، ويف 

خ�صو�صاً   ،2016 �صنة  يف  اآثارها  تنعك�ص  قد  ما  القد�ص،  انتفا�صة  انطلقت  ال�صفة 

فيما يتعلق بحماية امل�صجد الأق�صى واملقد�صات.

1. االأو�شاع الفل�شطينية:

اأ. القد�س:

متكامل  مب�رشوع  احلكومة،  باإدارة  حممومة،  تهويد  حلملة  القد�ص  تتعر�ص 

لتكري�ص ف�صل القد�ص عن باقي الأرا�صي الفل�صطينية يف ال�صفة الغربية جغرافياً 

من  عملياً  عنها  �صكانها  وف�صل  ا�صتيطانية(،  اأحياء  واإ�صافة  واحلواجز،  )اجلدار، 

خالل فر�ص �صحب الهويات والإبعاد من مدينة القد�ص. وعلى الرغم من النتفا�صة 

اأن  الوا�صح  ومن  تتوا�صل،  تزال  ما  املدينة  �صكان  جتاه  الحتالل  اإجراءات  فاإن 

يف  املتوقع  من  ذلك.  من  بالرغم  م�صتمرة  زالت  ما  لكنها  خّفت  الإجراءات  وترية 

�صنة 2016 اأن تتوا�صل حملة الحتالل لتهويد املدينة من خالل مزيد من مظاهر 

التهويد يف البناء )م�رشوعني لبناء ُكن�ص، اأحدها يف �صاحة الباق(، واحلفريات حتت 

الأق�صى، اإ�صافة لإغراق اأبناء القد�ص يف �صل�صلة جديدة من الإجراءات التي ت�صيق 

اخلناق عليهم، وهناك احتمال لإجراءات عملية تعّمق اأزمة اأبناء القد�ص، من قبيل 

امل�رشوع املقرتح لت�صكيل �رشطة مقد�صية عربية، تعمل يف البيئة العربية وترتبط 

ببلدية الحتالل، ول عالقة لها بال�صلطة الفل�صطينية، ما يعني ا�صتمرار املخططات 

لعزل القد�ص عن بيئتها الفل�صطينية �صيا�صياً، و�صتكون القد�ص �صنة 2016 اأحد اأهم 

عناوين املواجهة فل�صطينياً مع الحتالل.  

ب. االنتفا�شة:

�صعى الإ�رشائيلي لتنفيذ خمططات ال�صتيالء على امل�صجد الأق�صى—وباحلد 

الأدنى اأجزاًء اأ�صا�صية منه—من خالل م�رشوع التق�صيم الزماين واملكاين للم�صجد، 

غري اأن ذلك ا�صطدم باإرادة ال�صعب الفل�صطيني الذي فجر انتفا�صة القد�ص يف وجه 

املحتل.
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�صكلت نقطة حتول يف مواجهة الحتالل الذي كان يعتقد اأنَّ ال�صفة قد ا�صتكانت، 

ل �صيّما يف ظّل التن�صيق الأمني مع ال�صلطة، و�صكلت فر�صة على ال�صعيد الوطني 

يف ظّل ان�صداد الأفق ال�صيا�صي، غري اأنها ما تزال ل حتظى مب�صاركة ودعم تنظيمات 

الف�صائل ب�صكل كاٍف، كما اأنَّها �صكلت يف 2015 وحدة فل�صطينية ميدانية يف اأماكن 

احلكومة  دفع  الذي  الأمر   ،48 فل�صطينيي  من  معها  كبري  وبت�صامن  اندلعها، 

 1948 اأرا�صي  يف  الإ�صالمية  احلركة  باإخراج  تاريخي،  قرار  لتخاذ  الإ�رشائيلية 

مالية  الفل�صطينيني، ب�رشف موازنات  املواطنني  تهدئة  القانون! وهي حتاول  عن 

مرتفعة ن�صبياً—للمرة الأوىل—للبلديات العربية.

يف  حا�صماً  عامالً  ال�صهيوين  العدو  ممار�صات  تكون  اأن   ،2016 ل�صنة  املتوقع 

واملقد�صات  القد�ص  جتاه  ال�صهيوين  العدوان  ي�صبب  واأن  النتفا�صة،  وترية  رفع 

من جهة، وعلى ال�صعب الفل�صطيني من جهة اأخرى، مزيداً من الت�صعيد، وبالتايل 

الف�صائل  �صاركت  اإذا  خ�صو�صاً  ال�صعبية،  قاعدتها  وات�صاع  النتفا�صة،  ت�صاعد 

فيها بقوة اأكب.  

ج. امل�شاحلة واالنق�شام:

�صهدت �صنة 2015 تراجعاً يف جهود اإنهاء حالة النق�صام، وبالرغم من ت�صكيل 

حكومة  تق�صري  من  وبالرغم  ينتِه،  مل  النق�صام  اأنَّ  اإل  الوطني  الوفاق  حكومة 

حممود  الرئي�ص  اأن  اإل  عملياً،  النق�صام  اإنهاء  اأو  غزة،  جتاه  بواجباتها  الوفاق 

جتاه  دورها  لتعطيل  عمل  فقد  للحكومة،  النجاح  فر�ص  توفري  من  وبدلً  عبا�ص، 

القطاع، واأدار احلكومة بطريقة �صلبية؛ فقد اأقال معظم وزرائها وعنّي اآخرين دون 

الت�صاور مع ال�رشكاء. اإنَّ الت�صالت توا�صلت بني حركتي حما�ص وفتح على عدة 

الداخل  الفل�صطينية يف  القوى والف�صائل  م�صتويات، كما توا�صلت الت�صالت مع 

واخلارج. و�صهدت نهاية �صنة 2015 لقاءات بع�صها ر�صمية وبع�صها غري ر�صمية 

العقبات ما تزال تعرت�ص تطبيق  اأنَّ  اإل  بني �صخ�صيات قيادية من حما�ص وفتح، 

العقبات املتمثلة يف عدم  امل�صاحلة، بالرغم من ت�صكيل حكومة الوفاق، خ�صو�صاً 

الت�رشيعي،  املجل�ص  انعقاد  وعدم  التحرير،  ملنظمة  املوؤقت  القيادي  الإطار  انعقاد 
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ال�صلطة  اأجهزة  طرف  من  حما�ص  حركة  و�صّد  املقاومة  �صّد  الأمنية  والإجراءات 

بتن�صيق تام مع الحتالل واأجهزته الأمنية.

د. ح�شار غزة:

توا�صل ح�صار غزة يف �صنة 2015 للعام التا�صع على التوايل، وارتفعت وترية 

كما   ،2015 �صنة  طوال  يوماً   21 من  اأكرث  فتحه  يتم  مل  والذي  رفح،  معب  اإغالق 

املانحني  بع�ص  اإيفاء  عدم  اإىل  بالإ�صافة  الأخرى،  املعابر  عب  احل�صار  توا�صل 

بتعهداتهم، وهو ما اأعاق ب�صكل كبري اإعادة عملية اإعمار قطاع غزة نتيجة ما اأ�صابه 

من دمار يف العتداءات ال�صهيونية �صنتي 2012 و2014، وذلك بالرغم من العديد 

من املبادرات الهادفة لإنهاء احل�صار. 

هـ. املقاومة:

اأ�صاب  اإعادة بناء وترميم ما  2015 بالن�صبة للمقاومة يف غزة �صنة  كانت �صنة 

اإ�صافية  قدرات  بناء  وكانت   ،2014 �صيف  ال�صهيوين  العدوان  خالل  بنيتها 

ا�صتعداداً ملواجهة جديدة من جانب العدو، قد تفر�ص عليها م�صتقبالً. كما متيزت 

�صنة 2015 باإبداع فل�صطيني جديد؛ حتولت فيه اأب�صط الو�صائل العادية اإىل و�صائل 

اأربك  ما  بال�صكاكني(،  والطعن  بال�صيارات،  )الده�ص  ال�صفة  يف  نرى  كما  مقاومة 

ال�صهيوين،  الكيان  داخل  الجتماعي  الواقع  واأربك  الأمنية،  واأجهزته  الحتالل 

وهو ما يوؤ�ص�ص لدفع اإ�صايف ل�صالح فعل املقاومة يف ال�صفة الغربية �صّد الحتالل 

وم�صتوطنيه. يف املقابل، ولالأ�صف ال�صديد، ما زال التن�صيق الأمني قائماً بني ال�صلطة 

والحتالل يف ال�صفة الغربية على الرغم من اإدانته يف اتفاقيات امل�صاحلة يف القاهرة 

�صنة 2011، وعلى الرغم من قرار املجل�ص املركزي ملنظمة التحرير بوقفه، بل زاد 

تت�صاعد  اأن   ،2016 �صنة  املتوقع  من  ال�صلطة.  من  ال�صيا�صي  الغطاء  توفر  ظّل  يف 

�صهيوين  عدوان  فر�ص  اأن  كما  النتفا�صة،  ت�صاعد  جانب  اإىل  ال�صفة  يف  املقاومة 

على قطاع غزة �صنة 2016 تبدو �صعيفة.
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2. العالقة مع االحتالل:

�صهدت �صنة 2015 حالة من ال�صتقرار اإىل حّد ما على جانبي احلدود يف قطاع 

التن�صيق  من  الرغم  وعلى  جديدة.  حرب  يف  الطرفني  كال  رغبة  لعدم  نتيجة  غزة، 

اإل  الأمني، واجلهود التي تبذلها ال�صلطة واأجهزتها الأمنية ملنع عمليات املقاومة، 

اأن انتفا�صة جديدة انطلقت يف القد�ص اأولً ثم يف ال�صفة اأواخر �صنة 2015، واأخذت 

من  العديد  يف  باحلجارة  والر�صق  بال�صيارات،  والده�ص  بال�صكاكني،  الطعن  �صكل 

نقاط التما�ص. ومتوقع يف �صنة 2016 اأن ي�صتمر م�صتوى ال�رشاع مع الحتالل من 

خالل املقاومة ال�صعبية، والنتفا�صات، واملواجهات مبوجات موؤثرة.

3. العالقة الفل�شطينية الداخلية:

اأ. مع حركة فتح وال�شلطة الفل�شطينية ومنظمة التحرير الفل�شطينية:

ال�صيا�صي، حيث مل ي�صجل  ال�صعيد  الركود على  2015 حالة من  �صجلت �صنة 

الرئي�ص  التي كان  املبادرات والأطروحات  اأّي حراك بارز با�صتثناء بع�ص  خاللها 

حممود عبا�ص ي�صعى من خاللها لتحريك املياه الراكدة، و�رشاء املزيد من الوقت، 

حول  للحوار  الوزراء  بع�ص  واإر�صال  الوطني،  املجل�ص  عقد  حماولة  اأبرزها  من 

م�صاكل قطاع غزة و�صبل حلها. اأزمة احتمالت انهيار ال�صلطة كانت اأبرز املحطات 

التي عاي�صتها حركة فتح خالل �صنة 2015، والتي يظهر اأنها �صت�صتمر، ليبقى ملفاً 

�صاخناً بحاجة اإىل روؤية وا�صحة للتعامل معه، وذلك يف ظّل ال�صيا�صات ال�صهيونية، 

يف  الداخلية  والنق�صامات  ال�صتيطان،  وا�صتمرار  املوقعة،  لالتفاقيات  والتنكب 

حركة فتح، والتي اأ�صبحت اأكرث و�صوحاً خالل �صنة 2015، خ�صو�صاً فيما يتعلق 

وت�صاعد  بـ“مرحلة ما بعد حممود عبا�ص”، والتي بداأت تطرح على كافة ال�صعد، 

اخلالفات داخل اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير، والتي كان اأبرز حمطاتها م�صكلة 

ما زالت  لها لالنعقاد.  التي دعي  الوطني  املجل�ص  يا�رش عبد ربه، وتعطيل جل�صة 

مع  العالقات  ذلك  يف  مبا  العربي،  ال�صعيد  على  جيدة  بعالقات  حتتفظ  ال�صلطة 

الأمنية  الأجهزة  بني  الأمني  بالتعاون  اأ�صا�صي  ب�صكل  ترتبط  والتي  �صورية، 

الفل�صطينية وال�صورية.  
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ب. امل�رشوع الفل�شطيني:

واإن كان هناك  ماأزق، حتى  الفل�صطيني يعي�ص يف  الوطني  امل�رشوع  اأنَّ  �صّك  ل 

عنوان ا�صمه “املقاومة”، فاإنها قد ا�صتنزفت يف اأكرث من حمطة مع معيقات اإقليمية 

 2016 خالل  يتطلب  الأمر  فاإن  وبالتايل  �صيا�صياً،  ا�صتثمارها  اإمكانية  متنع  حتى 

ال�صعي للخروج من حالة ال�صتنزاف هذه. مع مرور الوقت يرت�صخ غياب مرجعية 

التحرير  كمنظمة  املعروفة  العناوين  ذلك  يف  مبا  عليها،  متفق  وا�صحة  فل�صطينية 

وموؤ�ص�صاتها، والتي تاآكلت �صورتها ب�صكل كبري يف ال�صنوات املا�صية. بالرغم من 

اأن انتفا�صة القد�ص مثلت حدثاً حمورياً يف ال�صاأن الفل�صطيني مع نهاية 2015، اإل 

الذي  الأمر  فيها،  ت�صارك  التي  بال�رشائح  ومرتابطة  اجلغرافيا،  اأ�صرية  بقيت  اأنها 

يتطلب ا�صتثمارها لتكون مبثابة رافعة �صيا�صية للعمل الوطني الفل�صطيني، وعنواناً 

جامعاً ومتفقاً عليه، يكون الأر�صية ال�صلبة لأي حراك �صيا�صي. �صنة 2015 اأكدت 

لروؤية  الو�صول  يتطلب  الذي  الأمر  امل�صاحلة،  ملف  اإجناز  اإمكانية  �صعف  على 

حا�صمة حول هذا امللف �صنة 2016 باجتاه تفعيله واإجنازه.

ج. االنق�شام بني فتح وحما�س:

كل  له  يتعر�ص  مما  الرغم  على  النق�صام  حالة  ك�رش  من  احلركتان  تتمكن  مل 

منهما، ومب�صتويات خمتلفة، من قبل الحتالل ودول اأخرى، وجرت حماولة لإحياء 

احلوار وتطبيق اتفاقات امل�صاحلة �صنة 2015، ولكن دون حتقيق اإجناز مهم، لكن 

ثمة بوادر وموؤ�رشات اأولية على وجود بيئة فل�صطينية جديدة اأو حوارات بني فتح 

وحما�ص، تب�رش باإمكانية حتريك ملف امل�صاحلة، واإعادة بناء النظام ال�صيا�صي بكل 

الف�صائل  كل  من  الفل�صطيني  لل�صباب  امليدانية  الوحدة  ولعل   ،2016 �صنة  اأ�صكاله 

حوارات  و�صكلت  امل�صاحلة.  هذه  لتحقيق  قوية  رافعة  ت�صكل  القد�ص  انتفا�صة  يف 

اأولية يكن البناء عليها، وهي بحاجة  الدوحة الأخرية بني الطرفني نقطة انطالق 

اإىل اإ�صناد من كل القوى وال�صخ�صيات املخل�صة يف ال�صعب الفل�صطيني، للم�صاركة 

نهاية  قبل  �صامل  وطني  برنامج  على  والتوحد  النق�صام  اإنهاء  ثمرة  قطف   يف 

�صنة 2016. 
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2015 �صكلت نقطة مراجعة وتفكري، كما �صكلت نقطة حتوٍل  ختاماً، فاإن �صنة 

لكنها  اإيجابي،  وب�صكل  واإعالمياً  �صيا�صياً  الفل�صطينية  الق�صية  و�صع  يف  ن�صبيٍ، 

بال�صكل  الحتالل  مقاومة  ا�صتئناف  ول  الوطنية  الوحدة  حتقيق  من  تتمكن  لـم 

د�صنت   ،2016 �صنة  لكن  منه.  الأخري  الربع  يف  القد�ص  انتفا�صة  عن  عدا  ال�صامل، 

وحما�ص  فتح  بني  جادة  �رشيحة  حوارات  وانطالق  القد�ص،  انتفا�صة  بنجاحات 

لإنهاء النق�صام وبناء الوحدة الوطنية على اأ�صا�ص برنامج وطني م�صرتك لإنهاء 

الحتالل، وهو ما قد يحمل فر�صة حتول مهٍم يف الق�صية الفل�صطينية، خ�صو�صاً يف 

حال انتهاء احلروب الداخلية والطائفية يف عدد من البالد العربية ل�صالح ال�صتقرار 

وامل�صاحلات الوطنية.

)انتهت ورقة د. اأبو مرزوق(

حركته  عالقة  يخ�ص  فيما  امل�صتجدة  املواقف  بع�ص  مرزوق  اأبو  قدم  وقد 

ال�صقيقة، والتطورات الأخرية يف مو�صوع امل�صاحلة مع حركة فتح، ففي  مب�رش 

2018/10/11، قال اأبو مرزوق يف حديث خا�ص ب�صحيفة الر�صالة:

لقاءات احلركة باجلانب امل�رشي كانت مثمرة، وجاءت مّكملة ل�صابقاتها، حيث 

ا�صتمرت اللقاءات طيلة اأربعة اأيام التقينا خاللها بال�صيد الوزير عبا�ص كامل رئي�ص 

املخابرات العامة امل�رشية وم�صاعديه، وا�صتعر�صنا خاللها العالقات الثنائية بيننا، 

الق�صية  اأو�صاع  اإىل  بالإ�صافة  والتهدئة،  الفل�صطينية  امل�صاحلة  ملفي  تناولنا  كما 

التي حُتيط بها، واأو�صاع قطاع غّزة واأزماته  الفل�صطينية، والتهديدات واملخاطر 

الإن�صانية.

ب�صورة  رفح  معب  بفتح  تعليماته  اأعطى  اأنه  كامل  عبا�ص  الوزير  اأبلغنا  وقد 

املواد  من  بكثري  غزة  لقطاع  امل�رشيني  الأ�صقاء  تزويد  يف  وال�صتمرار  م�صتمرة، 

مزيداً  اللقاءات  هذه  ُتثمر  اأن  اآملني  والدواء،  والبرتول  الغاز  خ�صو�صاً   املعي�صية 

من التعاون ملا يف ذلك منفعة متبادلة لل�صعبني الفل�صطيني وامل�رشي.
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مباحثات التهدئة بعد مرحلة التعرث:

عّدة  يف  الإ�رشائيلي  والحتالل  الفل�صطينية  املقاومة  بني  التهدئة  جهود  ت�صري 

م�صارات اأممية واإقليمية، ومن هذه اجلهود ما يبذله الأ�صقاء امل�رشيون وهي جهود 

مقّدرة ومهمة، وقد يحدث اأن يتعطل موؤقتاً م�صار بعينه اأو تتعار�ص امل�صارات فيما 

حركة  يف  فنحن  البع�ص،  لبع�صها  ومّكملة  م�صتمرة  باملجمل  اجلهود  لكن  بينها، 

غزة،  قطاع  يف  الفل�صطيني  املواطن  بها  وي�صعر  ثمارها  توؤتي  اأن  لها  ُنريد  حما�ص 

ونحن ن�صري مع اجلهود بقدر قدرتها على حتقيق ما نحن متم�صكون به ومبا يخدم 

ق�صيتنا الوطنية.

اإىل جانب اجلهد امل�رشي، هنالك جهد الأمم املتحدة بقيادة نيكولي مالدينوف 

ثمارها  توؤتي  اجلهود  هذه  ولعل  القطري،  اجلهد  وكذلك   ،Nikolay Mladenov
وتنعك�ص على اأهلنا مبا�رشًة، واجلميع يدرك اأن التاأخري يف الإجناز املطلوب �صببه 

خالل  من  يتعامل  والإقليمي  الدويل  املجتمع  لأن  وذلك  بالتهدئة،  امل�صاحلة  ربط 

تاأخرت  هنا  ومن  غزة،  وقطاع  الغربية  بال�صفة  يتعلق  فيما  الفل�صطينية  ال�صلطة 

التهدئة عند ربطها بامل�صاحلة املتعرثة، وهذا �صبب التعرث الذي ن�صاأل عنه. واأعتقد 

حتقيق  على  والعمل  بينهما،  الرتباط  فّك  اإىل  امل�صار  هذا  لتجاوز  طريقنا  يف  اأننا 

اأهدافنا الوطنية من خالل امل�صارين معاً.

الو�شاطة امل�رشية ملو�شوع التهدئة، وملف امل�شاحلة:

احلركة ل ترى اأنَّ ق�صية امل�صاحلة مرتبطة بالتهدئة، فهما ق�صيتان منف�صلتان، 

فامل�صاحلة �صاأن فل�صطيني داخلي بني مكونات ال�صعب الفل�صطيني، والتهدئة نتاج 

حلرب بني الفل�صطينيني والعدو ال�صهيوين، وهذه احلرب اأنتجت اتفاقية مل يلتزم 

بها العدو يف 2014 �صواء كان من فتح املعابر، اأم حرية احلركة، اأم حرية التنقل، اأم 

م�صاحة ال�صيد، ونحن نرى باأن و�صع التهدئة وامل�صاحلة يف �صلّة واحدة �صيقود 

اإىل تعرث امللفني، ومبا اأنَّ اللواء عبا�ص كامل اأعطى تعليماته بفتح معب رفح ب�صورة 

اإىل  يدعوها  ما  والدوافع  الأ�صباب  من  �صتجد  كبري  حّد  اإىل  القاهرة  اإذن  م�صتمرة، 

اأو�صاع قطاع غزة  اأن  التعامل مع امللفني ب�صورة منفردة لكل ملف، وخ�صو�صاً 
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يوؤدي  مما  اهلل،  رام  من  املفرو�صة  والعقوبات  احل�صار  ب�صبب  كارثية  اأ�صبحت 

اإىل ال�رشر بالأمن القومي امل�رشي، ولهذا �صيحول الأ�صقاء يف م�رش دون انهيار 

الو�صع يف قطاع غزة.

عالقات احلركة مع ال�صقيقة م�رش يف اأح�صن اأحوالها، كما اأن العالقة يف حت�صن 

م�صتمر، فالت�صالت م�صتمرة وامللفات الثنائية حا�رشة يف كل لقاء وتتعمق وحدة 

التطور  نلم�ص جيّداً حجم  بيننا، ونحن يف قيادة حركة حما�ص  الثنائي فيما  الفهم 

يف العالقة، كما اأن املواطن يكنه اأن يلم�ص ذلك. واأبرز هذه الأمثلة هو ا�صتمرارية 

فتح معب رفح لعدة اأ�صهر لأول مرة منذ اإغالقه �صنة 2006. وحركة حما�ص ُتدرك 

بتطوير  ومعنيون  الفل�صطينية،  بالق�صية  املتعلق  التاريخي  م�رش  ودور  حجم 

العالقة وجتّذرها، كما اأنَّ جمهورية م�رش ُتدرك وزن حركة حما�ص وتاأثريها على 

م�صتوى ال�رشاع مع الحتالل والوزن املحلي والدويل.

اأبو مرزوق مواقف  وفيما يتعلق مبو�صوع امل�صاحلة الفل�صطينية، فقد خل�ص 

حركته بالنقاط التالية:

1. ال�رشاكة الوطنية.

2. عدم الهيمنة اأو التفرد يف ال�صاأن الفل�صطيني.

3. التفاق على برنامج وطني ملواجهة التحديات.

4. حكومة وحدة وطنية.

5. نظام �صيا�صي واحد.

6. قيام املجل�ص الت�رشيعي مبهامه.

7. امل�صاركة ودون هيمنة يف منظمة التحرير الفل�صطينية واإ�صالح موؤ�ص�صاتها.

و�صط  املركزي،  املجل�ص  عقد  على  فتح،  حركة  اإ�رشار  حول  �صوؤال  على  ورداً 

تهديد بفر�ص املزيد من الإجراءات �صّد غزة، وكيف �صتتعامل حما�ص على ال�صعيد 

ال�صيا�صي مع اأي م�صتجدات تتعلق بزيادة اخلناق على غزة، قال اأبو مرزوق: 

يكن حلركة فتح والرئي�ص عبّا�ص تنفيذ تهديداته، فقد �صبق واأن ك�رش اخلطوط 

احلمر الدينية والوطنية والقانونية دون اأن تطرف له عني، وهو ينع حليب الأطفال 
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خم�ص�صات  ويقطع  اخلارجية،  التحويالت  من  املر�صى  وينع  �صعبنا،  اأبناء  عن 

ذوي ال�صهداء والأ�رشى وهم الذين �صّحوا وبذلوا لأجل فل�صطني؛ ولهذا فاإننا يف 

حركة حما�ص لن نقف مكتويف الأيدي حيال ت�صديد احل�صار على اأبناء �صعبنا وباأيٍد 

فل�صطينية، و�صنتدار�ص مع الف�صائل الفل�صطينية ومكونات �صعبنا �صبل الرد، على 

اأن تكون خطواتنا م�صرتكة يف مواجهة هذه الوح�صية.

ثالثة  �صلّم  اأو�صلو  اتفاقية  وّقع  حينما  ال�صهيوين  العدو  اأنَّ  املعلوم  ومن 

اجلي�ص  من  من�صق  وهناك  املدنية  ال�صوؤون  ملف  الفل�صطينية؛  لل�صلطة  ملفات 

الأجهزة  مع  امل�صتوى  عايل  تن�صيق  وهنالك  الأمنية  وال�صوؤون  اخل�صو�ص،  بهذا 

جعلت  التي  باري�ص  واتفاقية  البنوك،  وقطاع  واملال  التجارة  وهنالك  ال�صهيونية، 

اأن  اجلميع  يعلم  وكما  ال�صتقاللية.  على  يقوى  ل  تابعاً  الفل�صطيني  القت�صاد 

اإحالة  هي  اأعاله  التفاقيات  وكذلك  حمتلة،  زالت  ما  وغزة  ال�صفة  يف  الأرا�صي 

�صالحيات الحتالل لأجهزة ال�صلطة غري امل�صتقلة. ولذلك اأي اإجراءات عقابية من 

قبل ال�صلطة، الوكيل احل�رشي لالحتالل، يف اإدارة �صوؤون املناطق يف غزة وال�صفة 

معناه اأن الكيان ال�صهيوين هو امل�صوؤول املبا�رش عن هذه الإجراءات العقابية. ومن 

هذا املنطلق نحن لن نواجه بع�صنا بع�صاً، و�صنحمل امل�صوؤولية للكيان ال�صهيوين.

ويف ظّل اإ�رشار عبا�ص على تر�صيخ مرجعيات وموؤ�ص�صات بدون توافق وطني، 

ل  طاملا  عنها  ال�صادرة  القرارات  اأو  املوؤ�ص�صات  هذه  ب�رشعية  احلركة  تعرتف  لن 

يجري  وما  ال�صعب،  وقوى  الف�صائل  كل  م�صوؤولية  فهي  الفل�صطيني،  الكل  متثّل 

عبارة عن اإنهاك لقوى �صعبنا، وت�صييع ملوؤ�ص�صاته، واإنهاء لأدوار قطاعات وا�صعة 

من ال�صعب الفل�صطيني، وتنذر ب�رش و�رشر كبريين.

م�صتعد  اأنه  عاماً   13 قبل  احلكم  توليه  منذ  عبا�ص  الرئي�ص  يظهر  مل  وللحقيقة 

للتخلي عن ا�صتحقاقات اأو�صلو، يف حني اأنَّ الكيان ال�صهيوين نبذ ما اتفق عليه مع 

اأّي  اأنَّ �صلوك الرئي�ص عبّا�ص ل ي�صري اإىل  منظمة التحرير ول يخجل من ذلك. كما 

نية للتخل�ص من هذه ال�صتحقاقات، وكلنا يعلم ت�رشيحه الأخري باأنه يلتقي رئي�ص 

ال�صاباك Shabak �صهرياً، ويتفق معه بن�صبة 99%، ويا ليته يتفق مع اأبناء �صعبه 

على ن�صف هذه الن�صبة.
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ال�صفة  عليها  تتواجد  التي  الأر�ص  وتتاآكل  اأفول،  يف  الفل�صطينية  ال�صلطة  اإنَّ 

الإ�رشائيلي،  ال�صتيطان  بينها  يف�صل  ُجزر  على  تعي�ص  باتت  حتى  يومياً  الغربية 

اإىل ترتيبات الدولة  اأنه ل يلك ال�صيادة حتى على مقر حكمه، فكيف �صينتقل  كما 

وهو يقود �صعباً منق�صماً؟ وبتعمق النق�صام وال�رشخ يف موؤ�ص�صات املنظمة وحتى 

حركة فتح نف�صها مل ت�صلم من ذلك، وعليه يجب على اأبي مازن حتمل م�صوؤولياته 

كاملة جتاه وحدة �صعبه ووحدة قواه الوطنية، وتعميق ال�رشاكة، واإ�صاعة احلرية 

ورفع  كرمها  اهلل  لأن  انتهاكها؛  دون  الإن�صان  حقوق  وتقدي�ص  والديوقراطية، 

قدرها، ويجب التفاق على برنامج وطني نتفق فيه على املقاومة واآلياتها واأدواتها 

واأوقاتها وت�صري بج�صد رجل واحد.

رابعًا: الفل�صطيني املفرتى عليه!

12
بقلم الدكتور/ مو�صى اأبو مرزوق

امل�رشيني،  املواطنني  اأحد  وبني  بينه  دار  ما  الفل�صطينيني،  اأحد  يل  نقل  بالأم�ص 

حني فطن امل�رشي اإىل اأنَّ لهجة الفل�صطيني خمتلفة، وكعادة امل�رشيني يف احتفائهم 

بالغريب اأو ال�صيف، اأحب اأن يتعرف عليه، فلما عرف اأنه فل�صطيني اأ�صاح بوجهه 

متبماً!

الظّل  خفيف  وهو  اإيهاب،  اأخي  ابن  مع  ح�صلت  طرفة  له  ونقلت  عليه،  نت  هوَّ

عا�ص يف م�رش طويالً، وكالمه كاأبي عمار باللهجة امل�رشية، ل يخطئها، اأوقفه رجل 

اإيهاب:  اأمن، وحينما �صاأله عن جن�صيته، متعر وجه ال�صابط لفل�صطينيته، قال له 

“�صايف قلة الأدب، اأنا فل�صطيني م�ص كده!”.

اأولدهم،  تعليم  يف  م�صكلة  العمل،  يف  م�صكلة  م�رش؛  يف  الفل�صطينيني  حال  هذا 

م�صاكل  ال�صارع،  يف  حتركاتهم  يف  م�صكلة  واأخرياً  عي�صهم،  �صبُل  تدبري  يف  م�صكلة 

تتكرر مع كل اختالف اأو تغيري يف ال�صيا�صة. حدث مثل ذلك، واإن اختلفت العناوين، 

من  اآلف  هناك  معروف،  هو  وكما  البحر،  عب  مل�رش  املهاجرين  مع   1948 يف 

الفل�صطيني املفرتى عليه!، القد�س العربي، 2014/4/4. )بت�رشف(  
12
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اإىل لبنان وم�رش، وو�صعوا جميعاً يف حْجر  الفل�صطينيني ركبوا البحر، مهاجرين 

�صحي ي�صمى “املزاريطة”، وكان حمافظ بور �صعيد اآنذاك فوؤاد �صريين بك، ومّت 

اإىل  َل  ُرحِّ اآلف   4 بـ  يقدر  ق�صم  اأق�صام،  ثالثة  على  ال�صحي،  احلجر  من  اإخراجهم 

اإما  ت�صفريهم  مّت  اآلف،   3 بـ  يقدر  وق�صم  املغازي،  خميم  اإىل  وحتديداً  غزة،  قطاع 

“جمع �صمل  العربية حتت عنوان  الدول  لبنان، بوا�صطة جامعة  اإىل  اأو  الأردن  اإىل 

كل  امتالك  اأثبتوا  احلال،  مي�صوري  كانوا  اآلف  ب�صبعة  يقدر  والباقي  العائالت”، 

منهم 10 اآلف جنيه فل�صطيني )مرادف لالإ�صرتليني(، ح�صب قرار رئي�ص الوزراء 

العمل  من  وزاري  بقرار  ومنعهم  الوقت  نف�ص  يف  و�صارع  با�صا،  النقرا�صي  اآنذاك 

حتى بدون اأجر! 

اأما ق�صة بيع الفل�صطينيني لأر�صهم، فقد اأ�صاعها بائعو ال�صاي يف الريف امل�رشي 

مبكراً؛ لأّن �صاحب وكالة ال�صاي يهودي، وبعد عدوان 67 امل�صوؤوم وعادت ق�صة 

اأنَّ الفل�صطينيني باعوا اأر�صهم. ح�صل ذلك، عند حرب رم�صان املجيدة يف اأكتوبر 

يف  ت�صبب  من  هم  باأنهم  الفل�صطينيون  اُتهم  حيث  الدفر�صوار،  ثغرة  وبعد   1973

اإحداث الثغرة، لأنَّ “كتيبة عني جالوت” كانت تقيم مع�صكرها على القناة، يف منطقة 

فايد، وعلى الرغم من اأ�صلحتهم اخلفيفة، وبعدهم عن الثغرة، فاإن الإ�صاعة انت�رشت 

كالنار يف اله�صيم، و�صببت �رشراً للفل�صطينيني يف م�رش، اأيا �رشر. وح�صل قبل 

ذلك، مع رف�ص مبادرة روجرز 1970، حيث مّت ترحيل املئات اإىل العراق و�صورية، 

ب�صخو�صهم وبدون اأي متاع، اأو اأغرا�ص، اأو حتى اأوراق ثبوتية، اأو �صهادات علمية. 

اتفاقية كامب ديفيد والعتداء على كل ما هو فل�صطيني واإغالق  وتكرر ذلك عند 

واعتقال  الفل�صطينيني”،  ال�صحافيني  الكتاب  و“احتاد  الطلبة”  “احتاد  مكتبي 

ال�صباعي  يو�صف  الأديب  ا�صت�صهاد  عند  ذلك  وح�صل  ذلك.  غري  اإىل  منهم،   الكثري 

“ل  الأبرز  ال�صعار  وكان  للفل�صطينيني،  والإيذاء  الهجوم  مّت  حيث  اهلل(،  )رحمه 

فل�صطني بعد اليوم”! ونال الفل�صطينيون من ال�رشب وال�صتم يف املدار�ص وال�صوارع 

وو�صائل املوا�صالت الكثري. هذا جندي فل�صطيني ُيلقى من مرتو املطرية، وبنات 

الفل�صطيني  امل�صوؤول  ابنة  ومنهن  زميالتهن،  اأمام  ُي�رشبن  والثانوية  بالإعدادية 



290

د. مو�سى اأبو مرزوق: يف العمق

�صالح خلف )اأبو اإياد(، حيث كانت عائلته تقيم يف القاهرة، وانتقموا منها اإثر ذلك. 

ومّت �صحب كل المتيازات من الفل�صطينيني، وما خفي كان اأعظم. 

قد يكون هذا حال الفل�صطيني يف اأكرث من قطر عربي ولأ�صباب متنوعة، اأغلبها 

�صيا�صية، ل ذنب للفل�صطيني بها، فهم يف بالد اللجوء والبعد عن الوطن، ق�رشياً، 

ت�رشفاتهم تكون يف غاية احل�صا�صية، لأن اخليارات التي اأمامهم، البقاء اأو الهجرة، 

اأن وطنهم حتت الحتالل، ولذلك يبحثون يف كل اجتاه،  لي�صت �صهلة، ذلك  وهي 

اأوروبا  اأمريكا وكندا، والبع�ص الآخر يف  عن حّل لهذه امل�صكلة، البع�ص وجدها يف 

املعا�ص يف بالد  الواقع  التعامل مع  ا�صتثناًء من رحلة  وا�صرتاليا، لكن يبقى هوؤلء 

العرب العزيزة.

ارتكاب  اأو  هناك،  اأو  هنا  حماقة  فعل  من  الفل�صطينيني  بع�ص  تبئة  يكن  ول 

جناية، ولكن اأن يتحمل كل الفل�صطينيني تبعات هذه الأعمال هو الأمر امل�صتغرب.

واملعرفة  العلم  نقلوا  من  هم  اأنهم  من  الرغم  على  للفل�صطينيني،  هذا  يحدث 

والتعليم ملعظم بالد الغرتاب، ومعظم رجالت اخلليج ولبنان والأردن و�صورية 

ال�صفري  �صحيفة  حترير  رئي�ص  كتبه  ما  باقتبا�ص  هنا  �صاأكتفي  بذلك.  يعرتفون 

“الفل�صطينيون  الرائع  مقاله  مقدمة  يف  لبنان  يف  الفل�صطينيني  فعل  حول  البنانية 

الذي  الدور  حجم  منكم  الكثري  يتخيل  “ل  قال:  حيث  الأو�صط”،  ال�رشق  جوهرة 

لبنان، واإن كان ذلك  اقت�صاد  اليوم يف  الفل�صطينيني يلعبونه، حتى  لعبه، وما زال 

عليه تعتيم �صديد، فالفل�صطيني يف لبنان اإن كان خمطئاً فهي ف�صيحة وعليها �صهود، 

واإن كان منجزاً فتكتم على الأمر ول تعلنه”، وحتدث يف مقاله عن كيفية م�صاهمة 

اأنهم اأطلقوا فورة اقت�صادية �صديدة  الفل�صطينيون، يف بناء وتطوير لبنان، وكيف 

الإيجابية، يف العمران ويف تطوير ال�صهول ال�صاحلية اللبنانية، وكيف اأن الراأ�صمال 

النقدي الفل�صطيني اأ�صاع حالة من النتعا�ص ال�صتثماري الوا�صع يف لبنان. 

وتعليم  وكرامتهم  بحقهم  يتعلق  فيما  احل�صا�صية،  منتهى  يف  الفل�صطينيون 

ولكنهم  يرف�صوها،  اأو  بعينها،  �صيا�صات  مع  يختلفوا  اأن  املمكن  فمن  اأبنائهم، 

فيه،  يعي�صون  الذي  البلد  جتاه  �صلبيني  واحدة،  للحظة  ولو  يكونوا،  مل  قطعاً 

الرئي�ص  غزة  قطاع  يف  اأهلنا  عار�ص  لقد  لهم.  �صدي 
ُ
اأ جميل  لأي  ناكرين   اأو 
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جمال عبد النا�رش )رحمه اهلل( يف اأكرث من موقف، وخرجت هذه املظاهرات، ولكنه 

القطاع، واأوقف  اأبناء  ا�صتجاب لهم، وفتح لهم اجلامعات، ووظف خريجيهم من 

م�صطفى  )كتائب  مبكراً  الفدائية  الكتائب  واأن�صاأ  يرف�صونها،  التي  امل�رشوعات 

حافظ(، وفتح لهم الكليات الع�صكرية، ونظم قواهم، وجمع كلمتهم على م.ت.ف، 

ذلك،  الفل�صطينيون  له  حفظ  ولذلك  واحدة،  حلظة  خميلته  عن  َتِغْب  مل  وفل�صطني 

واأ�صبح  انتماءاتهم،  اأو  توجهاتهم  اختالف  على  منازع  بال  مع�صوقهم  فاأ�صبح 

قطاع غزة رمزاً للوطنية، ومنبعاً للجهاد واملقاومة، ور�صيداً لكل حركات التحرر، 

وكان ع�صياً على ال�صهاينة، ي�صعب بلعه، واإن ح�صل، مل ي�صتطيعوا ه�صمه.

اأبناء  خ�صو�صاً  الفل�صطينيني،  على  ثم  ومن  “حما�ص”،  على  اليوم  احلمالت 

القطاع املحا�رش، ي�صعب علينا تقبلها، لي�ص لأنها افرتاءات، وتاأليف حمبك لبع�صها، 

“حما�ص”، ول قطاع  وفج ملعظمها فح�صب، ولكن لأن ما يقال لي�ص من م�صلحة 

غزة، ول يكن اأن ي�صنع اأولئك املحا�رشون ذلك يف اأحب الأقطار اإىل اأنف�صهم، حيث 

هم اجلريان والأن�صاب والأ�صهار، واعتمادهم على م�رش يف كل �صيء. وم�رش هي 

من اأر�صلت املئات من املعلمني والق�صاة و�صباط ال�رشطة واخلباء اإىل قطاع غزة، 

لريفعوا من م�صتواه، وي�صدوا العجز فيه.

ولكن  ذلك،  اأحد  ينكر  ول  وللفل�صطينيني،  للعرب  الكثري  قدمت  م�رش  نعم 

الفل�صطينيني، واإن جثم على �صدرهم وفوق اأر�صهم ال�صهاينة، وكانوا اأداة ترويع، 

وتهديد، واأداة قتل لآلف من العرب، ل �صيّما امل�رشيني، فكيف تنقلب الأو�صاع، 

لي�صبح هوؤلء ال�صهاينة هم الأ�صدقاء، واأهل غزة هم الأعداء؟ على الرغم من اأن 

اأذى، وقد كانوا حتت الإدارة امل�رشية، ومل يكونوا قط  اأهل غزة مل يت�صببوا باأي 

مع  حربهم  يف  اهلل(  )رحمهم  امل�رشيني  وباجلنود  بال�صهداء  ذهبت  التي  ال�رشارة 

العدو ال�صهيوين.

العرب  يدهم  باأن  وتو�صالتهم،  الفل�صطينيني  رجاء  كان   1948 عام  ففي 

بال�صالح والعتاد، وهم قادرون على مواجهة الع�صابات ال�صهيونية، ولكن القرار 

الوطنية  احلركة  راأ�ص  احل�صيني  اأمني  احلاج  طلب  وُرف�ص  ذلك،  غري  كان  العربي 

الفل�صطينية اآنذاك )رحمه اهلل( وذهبت اجليو�ص، وكانت النكبة. ويف حرب 1956 مل 
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يكن اأهل قطاع غزة، واإن مّت احتالله ك�صيناء، �صبباً فيما حّل مب�رش العزيزة، ولكن 

تكالب الغرب وحر�صه على انتزاع قناة ال�صوي�ص من اأ�صحابها، وكان خملب القط 

 ،1967 وحرب  والفرن�صيني.  الإنكليز  اإىل  بالإ�صافة  ال�صهاينة،  الثالثي  للعدوان 

�رشارتها كانت يف حتويل جمرى نهر الأردن واإغالق م�صائق تريان، وطرد قوات 

اأخذت مهماتها على احلدود ويف م�صائق تريان ويف قطاع  التي  الدولية،  الطوارئ 

املحا�رشين يف قطاع غزة،  1956، ولي�ص  ال�صهيوين يف �صنة  الن�صحاب  غزة بعد 

�صيناء  من  الن�صحاب  مّت  حينما  وحتى  واجلولن،  �صيناء  لتحرير   1973 وحرب 

بقي قطاع غزة حتت الحتالل. ما ذنب قطاع غزة، اليوم، حتى ُتكال لأهله، وملن 

يديرونهم، كل هذه التهم، الأنفاق مل تكن رغماً عن اجلي�ص امل�رشي، ول بعيداً عن 

اأعينهم، ولكنها اأنفاق غري قانونية، مت غ�ص الطرف عنها، حفاظاً على معي�صة اأهل 

القطاع، وعدم جتويعهم ورفع قدرتهم يف الدفاع عن اأنف�صهم، وكل امل�صوؤولني يف 

م�رش يعلمون ذلك. �صحيح كانت هناك وجهتا نظر حول ال�صيا�صة مع قطاع غزة، 

جنوِّع  اأن  يكن  ل  اأننا  مبارك،  ح�صني  الأ�صبق  الرئي�ص  اتخذه  الذي  القرار  ولكن 

اأخرياً، يف وثيقة  العامة للجي�ص امل�رشي كانت، كما ات�صح  قطاع غزة، وال�صيا�صة 

13
املخابرات احلربية التعاون مع “حما�ص” ولي�ص حماربتها.

ودارت  العك�ص،  ولي�ص  القطاع،  اإىل  جزء  منه  لنا  ت�رشَّب  �صيناء،  يف  الإرهاب 

“حما�ص” معارك ما تزال ذكراها حيًة واآثارها بادية. نعم، قد تكون  بينهم وبني 

هناك عالقة بني هوؤلء النا�ص وبع�ص من �صاطرهم الفكر يف غزة، ولكن هوؤلء لهم 

اإىل  عالقات عابرة للحدود، يف كل مكان. تهريب ال�صالح كان وما يزال من �صيناء 

قطاع غزة، ولي�ص العك�ص، فلي�ص هناك من طريق لتزويد القطاع بال�صالح، �صوى 

�صيناء، ولي�ص العك�ص يا �صادة. وكثرياً ما يقال مّت ال�صتيالء على �صالح �صبيه مبا 

ي�صتخدم  العامل  ن�صف  “حما�ص”،  على  حكر  الأمر  وكاأن  “حما�ص”،  ت�صتخدمه 

الأ�صلحة عينها!

اإدارة املخابرات احلربية وال�صتطالع موّقعة با�صم اللواء  ح�صلت اجلزيرة على وثيقة م�رشبة من   
13

 ،2013/7/3 انقالب  قبل   2012 مايو  اأيار/  اأواخر  اإىل  تعود  لها،  مديراً  كان  الذي  حجازي،   حممود 

وهي تدعو اإىل تكثيف التوا�صل مع حما�ص، انظر: اجلزيرة.نت، 2014/3/27. 
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هذه الفرتاءات التي �صورت “حما�ص” قوة عظمى، ليواجهها اجلي�ص امل�رشي 

العظيم، حني يقال عنها اإنها هي من قتل املتظاهرين، يف اأحداث 25 يناير ]2011[، 

وهي من اقتحمت ال�صجون وهي من اأحرقت امل�صاجد والكنائ�ص، وهي وراء حماية 

�صارة  يقولون  دليل،  يطلب  وحينما  هذا؟  اأُيعقل  “الإخوان”،  وقادة  “الحتادية” 
“رابعة” وعر�ص ع�صكري، ومالب�ص مكتوب عليها “كتائب الق�صام”، اأو اأن القذيفة 
لكنهم  بها!  البوح  نريد  ول  الأدلة،  عندنا  اأو  “الق�صام”  ي�صتخدمه  مبا  �صبيهة  هي 

يوماً مل يقب�صوا على اأّي من اأبناء “حما�ص” اأو “الكتائب”، ول حتى من اأبناء قطاع 

غزة، لأن اأبناء قطاع غزة، حتديداً اأو الفل�صطينيني عموماً، لن يفعلوا �صيئاً من ذلك، 

ملعرفتهم مكانة وتاأثري واأهمية م�رش، بالن�صبة لكل واحد منهم.

اأو هناك، من ل عقل لهم، وهذا غري م�صتبعد،  الأفراد من هنا  وقد جند بع�ص 

لكننا حتى اللحظة، مل ن�صاهد اأياً من هوؤلء يفعل �صيئاً �صّد م�رش العزيزة، و�صهادة 

14
امل�صري طنطاوي وعنان توؤيد ذلك يف هذا ال�صدد.

فهذا  �صهداء،  جنودها،  قبل  قادتها  تقدم  فل�صطينية،  وطنية  حركة  “حما�ص” 
واملقادمة،  والرنتي�صي،  من�صور،  وجمال  �صليم،  وجمال  يا�صني،  اأحمد  �صيخها 

وحممود اأبو هنّود، و�صالح �صحادة، واإ�صماعيل اأبو �صنب، ويحيى عيا�ص، وعماد 

عقل، وغريهم املئات من ال�صهداء. وهناك �صحى ع�رشات اآلف بزهرات �صبابهم 

يف املعتقالت �صجناء، من اأجل وطنهم، “حما�ص” حركة جماهدة، �رشبت تل اأبيب 

وقاومت  فل�صطني،  مدن  كل  يف  با�صت�صهادييها،  قبل  ومن  ب�صواريخها،  والقد�ص 

اأمامهم  ت�صمد  ومل  و2012،   2009/2008 حربني  يف  ال�صهاينة  اأمام  و�صمدت 

ارة. جيو�ص عربية جرَّ

هذا ما جاء يف �صهادة طنطاوي، وحتديداً يف اإجابته على ال�صوؤال التايل:  
14

�ص 27: هل اأبلغت بدخول عنا�رش من حما�ص اأو حزب اهلل عب الأنفاق اأو غريها لإحداث ا�صطرابات؟

 ج 27: هذا املو�صوع مل يحدث اأثناء املظاهرات، واإحنا بنقاوم املو�صوع ده، واللي بنكت�صفه بندمره، 

       واإذا كان فيه حد حمّول ملحكمة فهذا لي�ص اأثناء املظاهرات.

القاهرة،  ال�شابع،  اليوم  �صحيفة  املتظاهرين،  قتل  ق�صية  يف  طنطاوي  ح�صني  امل�صري  �صهاد  انظر: 

.2012/6/2
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“حما�ص” حركة اأ�صولها اإخوانية، و“الإخوان” يف غري فل�صطني حركة دعوية 
وعودة  اأر�صها،  لتحرير  وطنية،  جهادية  حركة  فل�صطني  ويف  �صلمية،  اإ�صالحية 

�صعبها. “حما�ص” اقت�رش جهادها على ثرى وطنها، وعملها بني اأبناء �صعبها، حيث 

وجدوا دعماً وح�صداً لهم من اأجل وطنهم، مل ي�صفها اأحد بالإرهاب �صوى عدوها 

ال�صهيوين، وداعميه، واخلالف ال�صيا�صي يف الإطار الوطني، اأو القومي، يجب األ 

يتخطى حدوده، باإدانة املقاومة، اأو امل�صا�ص بها اأو بقدراتها. 

الذين يهاجمون “حما�ص”، ملاذا ل يفعلوا ذلك �صد ال�صهاينة، و�صد اتفاقيات 

لل�صهاينة  اعرتفت  التي  والتفاقيات  واأو�صلو،  عربة،  ووادي  ديفيد،  كامب 

باغت�صابهم لفل�صطني، وح�رش اأولئك املهاجمني خالفاتهم بالطرق ال�صلمية لإقامة 

الأمنيني،  واخلباء  الإعالميني،  ت�رشيحات  اإن  الوطن.  بقايا  من  فل�صطينية  دولة 

الفل�صطينيني،  �صد  امل�رشيني  كراهية  ولَدّ  “حما�ص”،  �صد  ال�صيا�صيني  وبع�ص 

ما  يعرفون  ل  امل�رشيني  من  الكثري  اأن  خا�صة  فح�صب،  “حما�ص”  �صد  ولي�ص 

الفل�صطينية، فمنذ خريف  الف�صائل  “فتح”، ول يعرفون  “حما�ص”، وما هي  هي 

من  الأخرى  الف�صائل  كل  وحرمت  وتنظيمها،  لفتح  م�رش  اأبواب  فتحت   ،1967
الفل�صطينية جميعها  للف�صائل  اللحظة ل يوجد  اأر�ص م�رش، وحتى  الوجود على 

�صوى تنظيم “فتح”، اأي وجود يذكر، لإبراز املعلومات، والتعريف بالق�صية، ول 

مكاتب �صيا�صية، ول منابر اإعالمية، ول وجود تنظيمي. 

ال�صائك،  امل�رشي  الو�صع  وا�صتغلوا  الو�صع،  هذا  اأغراهم  “فتح”  يف  والإخوة 

الفل�صطينية،  ال�صاحة  يف  اآخرون  ومالأهم  �صيا�صية،  بدوافع  احلرام،  اللحم  واأكلوا 

ثم  طويالً،  �صعبنا  وجّربها  اأ�صحابها،  تركها  حاقدة،  اأيديولوجيات  من  انطالقاً 

حت�ص  م�صاحلها،  تعرف  ملبادئها،  وفية  “حما�ص”  �صتبقى  ذلك  كل  مع  لفظوها. 

بافرتاءات  الإعالمية  الفرتاءات  ول  مبثله،  العدوان  تبادل  فلن  �صعبها،  بنب�ص 

م�صادة، ولن تتدخل يف �صوؤون اأحد، اأيا كان، خا�صة م�رش. 

فم�صاحلنا  مفتوحة،  القنوات  و�صنبقي  عليه،  �صنحر�ص  الت�صال،  قطعوا  اإن 

مع من يحكم، ويختاره ال�صعب امل�رشي العزيز، ول دخل لنا، من قريب اأو بعيد، 

ب�صيا�صات م�رش الداخلية، و�صنو�صح للعيان حقيقة التهامات بدون األفاظ نابية، 
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ول كلمات جارحة، ولن نقابل الإ�صاءة بالإ�صاءة، رغم كل ال�رشر الذي ح�صل لنا، 

وللمقاومة، ولل�صعب الفل�صطيني يف قطاع غزة. 

فاحل�صار ال�صهيوين لنا هو الأطول يف التاريخ الب�رشي، ثماين �صنوات طوال، 

وال�رشاب  والطعام  وال�صالح  باملال  القطاع  اأمدت  التي  الأنفاق،  كانت   وب�صببه 

فقدان  من  اجلميع  يعاين  وباإغالقها  احلياة،  وم�صتلزمات  البناء  ومواد  والدواء 

بالتزاماتها جتاه �صعب حتت  تقوم  قانونياً، ل  املحتلة  الدولة  اأن  كل ذلك، خا�صة 

�رشوطاً  يقبل  حتى  الدولية،  والراعية  هي  ح�صاراً،  عليه  وفر�صت  الحتالل، 

�صيا�صية تنتق�ص من حق �صعبنا، وثواتبه الوطنية، وم�صتقبل اأبنائه.

اأو  نحن ندفع نحو مت�صكنا بحقنا يف املقاومة، ورف�صنا العرتاف بال�صهاينة، 

بالتزامات الآخرين جتاه )اإ�رشائيل(، والأمر لي�ص متعلقاً بنا كحما�ص، بل مبواقفنا 

يعطون  مما  اأكرث  لأعطونا  اإليهم،  ركنا  ولو  لنا.  ملالوا  عنها،  ملنا  ولو  ال�صيا�صية، 

الآخرين، ولكنه الوطن، لكنه الدين، لكنه املقّد�ص.

عدة  هناك  قلت:  الكثري،  وغريه  الرو�صي،  ال�صفري  ذلك  �صاألني  هذا؟  كل  ملاذا 

اأ�صباب، ن�صتطيع اأن نوردها، وقد يكون اأحدها اأو بع�صها اأو كلها:

النا�ص يعتقدون  الداخلية حوله، وجعل  1. اختالق عدو خارجي، لتوحيد اجلبهة 

يف  هدف  وهذا  البلد.  داخل  من  ولي�ص  احلدود،  خارج  من  تاأتي  م�صاكلهم  اأن 

ال�صيا�صة يكن تفهمه، خا�صة اإذا كان العدو ذا كيان ه�ص، ل يقدر على املواجهة، 

اأو ل ي�صتطيع اأن يدافع عن نف�صه. بعد احلرب الباردة جعلت الوليات املتحدة 

الأمريكية بن لدن عدوها املركزي، وباتت تطارده يف كل مكان. وهذه م�صاألة 

ل ن�صتطيع حيالها فعل �صيء، اإل التذكري باأننا ل يكن اأن نكون عدواً حمتمالً، 

فم�صاحلنا وتاريخنا وعالقاتنا تاأبى ذلك، حتى لو فر�صت علينا، فر�صاً، فلن 

نقابل ال�صيئة مبثلها.

“الإخوان” بداأ مبكراً  اأن الهجوم على  “حما�ص” بالإخوان: من املعلوم  2. ارتباط 

اأحد غري  لي�ص باجلديد، فلم يقل  الأمر  الوقت وهذا  الربط بيننا لبع�ص  وتاأخر 

ذلك. واإن غابت العالقة الع�صوية التنظيمية، بل اإنَّ منهج “الإخوان” اإ�صالحي، 
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دعوي خريي، اأما “حما�ص” فحركة وطنية فل�صطينية مقاومة، تواجه احتاللً 

عن  بعيدة  الوطنية  “حما�ص”  فاأولويات  م�رشّد،  لجئ  و�صعبها  لأر�صها، 

اأقمنا  اأقطارهم املختلفة، وكما يعلم اجلميع فاإننا  “الإخوان”، يف  اأولويات بقية 

عالقات مّميزة مع احلكومة ال�صورية، وهي معادية لالإخوان، بل حتكم قوانينها 

عليهم بالإعدام.

وال�صغوط  وحركتها  املوقعة،  التفاقيات  اأقلها  ال�صهاينة،  جتاه  التزامات   .3
الأمريكية، وكلنا يعلم اأن �صغوط ال�صهاينة والأمريكان ل تتوقف على م�رش 

والعرب، حتى ُتنبذ “حما�ص” ويبقى ح�صارها.

لهم،  الأ�صعف والهجوم عليهم والتهامات  الطرف  “حما�ص” والفل�صطينيون   .4
اأي  اإيذاوؤهم، ل يرتتب عليه �رشر داخلي يف م�رش، تخيل لو حدث هذا مع  بل 

قطر عربي، خا�صة اإذا كانت فيه عمالة م�رشية ظاهرية، خذ مثالً اخلالف مع 

اجلزائر على الكرة، كم كلّف م�رش من خ�صائر يف ال�صتثمار والعمالة امل�رشية؟ 

اأما نحن، فاملثل امل�رشي يقول )احليطة الواطية( هوؤلء هم نحن.

5. هروب بع�ص الأجهزة من حتملها مل�صوؤوليتها، واأ�صهل �صيء فبكة التهامات 
والإكثار من الإ�صاعات وفتح بوابة القنوات الف�صائية، واأ�رشب لذلك اأمثلة:

ابتداأت حكاية اتهام “حما�ص” بتفجري كني�صة القدي�صني، وثبتت براءة احلركة،   •
اقتحام  وق�صية  املفبكة،  املكاملات  وت�رشيبات  يناير،   25 ثوار  بقتل  وكذلك 

عن  واحدة  كلمة  تذكر  ومل  احلقائق،  تق�صي  جلنة  فيها  حققت  التي  ال�صجون، 

“حما�ص”، �صوى هتاف بع�ص البدو لها اأمام �صجن وادي النطرون، الذي لي�ص 
فيه اأي اأجنبي، ح�صب �صهادة د. �صعيد حممد عبد الغفار، الواردة يف تقرير جلنة 

 
15

تق�صي احلقائق، التي �صكلها املجل�ص الع�صكري.

على  القب�ص  األقوا  ثم  زوّيد،  وال�صيخ  رفح  يف  اجلنود  بقتل  “حما�ص”  اُتهمت   •
القاتل، ح�صب بيانات اجلي�ص امل�رشي ووزارة الداخلية.

الأول،  اجلزء  يناير،   25 ثورة  اأحداث  حول  احلقائق  وتق�صي  والأدلة  املعلومات  جمع  جلنة  تقرير   
15

2012، بقرار جمهوري 2012/10، واملعدل بالقرار اجلمهوري 2012/12. 
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حادثة العتداء على امل�صت�صار الزند، واتهام خم�صة �صباب باأنهم من “حما�ص”،   •
وبعد ذلك تبني كذب الدعاء، واأنهم م�رشيون، اإل واحداً، كان م�رشياً من اأ�صل 

فل�صطيني، ولي�ص له انتماء �صيا�صي.

ال�صبعة املرّحلون من مطار القاهرة، واتهامهم واتهام “حما�ص” بحمل خرائط   •
و�صور لأماكن ا�صرتاتيجية، ثم تبني غري ذلك، ومّت ت�صفريهم اإىل غزة.

الّدعاء باإر�صال “كتائب الق�صام” مرة 300 عن�رش ومرة اأخرى 7,000 عن�رش،   •
الأثر، ومل  حلماية د. حممد مر�صي، وق�رش الحتادية، ثم غاب اخلب لنتفاء 

يوجد عن�رش واحد من كتائب الق�صام يف م�رش، ومل ي�صاهد اأحد هذه الآلف.

فتنة اخل�صو�ص، والكاتدرائية بالعبا�صية، واتهام “حما�ص” و“كتائب الق�صام”،   •
ال�صحفي  �صكت  ثم  احلادث،  يف  فعالً،  ت�صبب  ممن  غريهم  للمحاكمة  يقدم  ثم 

الذي اأطلق الإ�صاعة.

“حما�ص”  الع�صكريون  اخلباء  اتهم  ما  �رشعان  ال�صبعة،  اجلنود  خطف   •
باختطافهم، وتبنّي، بعد اإطالق �رشاحهم، غري ذلك.

امل�صموعة  امل�رشية  الإعالم  وو�صائل  ال�صحف  تداولتها  التي  النماذج  ومن   •
واملرئية، ق�صة الفل�صطينيني الأربعة، من عائلة حّجاج وعيّاد، والدعاء اأنهم من 

املقطم،  يف  ومتفجرات  �صالح  وبحوزتهم  عليهم،  القب�ص  اإلقاء  ومّت  “حما�ص”، 
مبقر جماعة “الإخوان امل�صلمني”، وتبنّي كذب ذلك.

اّدعوا كذلك اأن حرا�ص املر�صد، عند ظهوره يف ميدان رابعة، كانوا فل�صطينيني،   •
“كتائب الق�صام”، ومّت القب�ص على املر�صد،  اأنهم من  و�صموا ثالثة منهم، على 

ومل يكن معه اأحد، وتبني بعد ذلك اأن بع�ص الأ�صماء املذكورة مل يدخل م�رش، 

اإطالقاً، واأحدهم مّر عب م�رش متوجهاً للعمرة.

وزعموا  العمارات،  واعتالء  “رابعة”،  بحماية  الق�صام”  “كتائب  البع�ص  اتهم   •
فل�صطيني،  اأي  يتهم  ومل  يعتقل،  ومل  العت�صام،  يف  ُكرُث  فل�صطينيني  وجود 

بعد  نف�صه،  الداخلية  وزير  وب�صهادة  الق�صام”،  “كتائب  من  كونه  عن   عو�صاً 

ف�ّص “رابعة”.
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“الإخوان”،  قادة  اختباء  مقولة  وال�صرتاتيجيني  الأمنيني  اخلباء  بع�ص  رّدد   •
مثل حممود عزت، واأ�صامة يا�صني، وع�صام العريان وحممد البلتاجي، يف غزة، 

وتبني عند اعتقال بع�صهم، كذب الرواية و�صخفها.

ومثال اآخر، ما ن�رشته “الأخبار” يف اجلريدة �صبه الر�صمية بتاريخ 2014/1/28،   •
املجاهد  بقيادة  الق�صام”  “كتائب  باإر�صال  قامت  “حما�ص”  حركة  اأنَّ   من 

يناير   25 لثورة  الثالثة  الذكرى  احتفالت  لتخريب  اإىل م�رش،  اأحمد اجلعبي، 

املجيدة، مع العلم اأنَّ اجلعبي ا�صت�صهد يف �صهر 2012/11. وما ي�صاع، اأخرياً، 

م�رش  اأر�صلته  الذي  الر�صا�ص  هو  الثوار  قتل  يف  امل�صتخدم  الر�صا�ص  اأنَّ  من 

الأجهزة  وّجهته  الر�صا�ص  هذا  ولالأ�صف   ،2007 يف  الفل�صطينية،  لل�رشطة 

ومل  الداخلية،  الفتنة  اأثناء  اإخوانهم  �صدور  اإىل  “فتح”  حلركة  التابعة  الأمنية 

ُي�صلّم حلما�ص منه �صيء، والر�صا�ص باأيدي مقاومينا لي�ص ر�صا�صاً م�رشياً 

قطعاً، وغريها الكثري.

اأكرث  وهم  للم�صاحلة،  الراعي  م�رش  وكون  الفل�صطينية،  الداخلية  اخلالفات   .6
مّت ت�رشيب  �صيّما يف قطاع غزة، فقد  الفل�صطينية، ل  ال�صاحة  يف  تاأثرياً   الأقطار 

هذه  من  مئات  ن�رش  ومّت  املزعومة،  والروايات  الكاذبة،  الأخبار  من  املئات 

ف�صفري  الر�صمي،  الإطار  اأو  احلزبي  بالإطار  �صواء  ذلك،  ومّت  الت�رشيبات. 

ال�صاأن  يف  التدخل  لعدم  “حما�ص”  ويدعو  اإل  حادثة  متر  ل  مثالً،  فل�صطني، 

طرف  من  ملٌز  ولكنه  الداخلي،  بال�صاأن  حلما�ص  عالقة  األ  يعلم  وهو  امل�رشي، 

خفي، وكذلك يفعل الرئي�ص الفل�صطيني، فهو ل يكّل عن دعوة “حما�ص” بعدم 

التدخل يف ال�صوؤون العربية، ولعله اأي�صاً، يعلم من هم الذين يتدخلون يف ال�صاأن 

العربي، ويوؤيدون اأطرافاً على ح�صاب اأطراف اأخرى. وهناك فئة اأخرى، األِفت 

النفاق، طلباً يف الر�صى، على ح�صاب �صعبهم ومبادئهم، وواهلل اإن من يفتحون 

لهوؤلء القنوات الف�صائية واجلرائد ل ير�صون لهم هذه الوقفات، وي�صتهجنون 

تلك املواقف، لأنه يف النهاية، املت�رشر الوحيد من كل ذلك هو ال�صعب الفل�صطيني.

اإل  ندخلها  ول  عقود،  منذ  م�رش،  دخول  من  ممنوعة  الأخوة،  اأيها  “حما�ص” 
بالتن�صيق الأمني، حتى يف فرتة رئا�صة د. حممد مر�صي، ول وجود حلما�ص يف 
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م�رش، ل مكاتب ول موؤ�ص�صات ول مراكز معلومات، وال�صعب امل�رشي ل ييّز 

بني “فتح” و“حما�ص”، والدليل على ذلك ما ح�صل مع �صائق نبيل �صعث، حيث 

�صجن اأ�صابيع بتهمة “حما�ص” وهو م�رشي، ولكنه كان يحمل كوفية مكتوباً 

عليها “حركة التحرير الوطني الفل�صطيني )فتح( اإقليم م�رش”، ف�رشب �رشباً 

مبحاً على اأنه جعل م�رش اإقليماً عند “فتح”.

تنظيم  عن  ونبتعد  الوطني،  انتماءنا  نعلن  باأن  ينا�صدنا  من  هناك  ذلك،  اإىل 

 ،1936 عام  فل�صطني  يف  ن�صئ 
ُ
اأ الذي  التنظيم  ذلك  الفل�صطيني،   “الإخوان” 

وما زال ممتداً، حتى يومنا هذا، وهو تنظيم م�صتقل، اإدارياً وتنظيمياً، وقيادًة 

قنوات  خالل  من  اإل  م�رش،  يف  امل�صلمني”  “الإخوان  مع  نتعامل  ومل  واأع�صاء، 

الدولة الر�صمية، فاإن هي �صمحت ات�صلنا بهم وبغريهم، واإن منعوا امتنعنا.

7. ما اعرتف به اأخرياً حممد دحالن باأنَّ له رجالً وطنيني يف م�رش، واأنه هو من 
هذا  يف  امل�صاعدة  يقدم  واأنَّه  واخلليج،  م�رش  يف  “الإخوان”  تقوي�ص  يف  �صاهم 

بها  يزودهم  تقارير  من  الإمارات  عند  ما  جممل  لأن  �صحيح  وهذا  ال�صدد، 

لدينا  املعلومات  هذه  وكانت  هنا،  م�رش  يف  الإخوة  اإىل  متريرها  ومّت  دحالن، 

معلومات يقينية، ولكن بعد اأن ذكرها حممد دحالن بنف�صه، يف دفاعه عن ذاته، 

بعد اتهامات اأبي مازن له، باتت دليالً على من يتدخل يف �صوؤون الآخرين. 

8. وجود عالقة بني ما يحدث يف �صيناء وبع�ص املتطرفني يف قطاع غزة، والعالقة 
قد تكون تدريباً اأو ت�صليحاً اأو معلومات، اأو غري ذلك، و“حما�ص” م�صوؤولة عن 

قطاع غزة. وبحكم الأمر الواقع، هي م�صوؤولة عن كل ذلك، فهي مطالبة ببذل 

كل اجلهد ل�صد كل �رشر، ياأتي من القطاع، وهذه م�صوؤولية “حما�ص” عليها اأن 

تتحملها وتقوم بها، وهي تفعل ذلك. ولكنها ل ت�صتطيع �صمان الأمن %100، 

حتى اإن بذلت من اجلهد اأق�صاه.

البيت يحرم  الفل�صطينية )مالنا ومالهم(، و)واللي يلزم  الق�صية  اليد من  9. غ�صل 
على اجلامع(، و)عندنا ما يكفينا من امل�صكالت(، واأرجو اأن اأكون خمطئاً يف كثري 

مما ذكرت.
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اأنه جاء  يف النهاية، اأروي طرفة ل�صعوبة حقيقة ما ي�صعر به الفل�صطيني، ذلك 

اغوه  الي�صري…  بالأمر  الب�رش  اإغواء  تظن  ل  بني  يا  قائالً:  ابنه،  ين�صح  اإبلي�ص 

مزارعاً  كان  واإذا  ال�رشير،  بدفء  ذّكره  لل�صالة  قام  واإذا  فقرياً،  كان  اإذا  بالنقود 

اذكر له �رشقة احلمري، واإذا كان مهند�صاً اغوه بالإ�صمنت واجلري. فقال ابن اإبلي�ص 

ال�صغري، يا اأبتي واإن كان فل�صطينياً؟

فبكى اإبلي�ص الكبري وقال لبنه ل تكن �رشيراً، دع الفل�صطيني فاأمره ع�صري، ويف 

دنياه يعي�ص يف �صعري، دعه يا بني فعمره ق�صري.

)انتهى مقال د. اأبو مرزوق(

خام�صًا: مل�صة وفاء:

“هناك بع�ش الوجوه التي اإذا نظرت اإليها �صعرت بالراحة 
رحاب  يف  اأنك  وجدت  معها  تعاملت  واإذا  والطماأنينة، 
اخلرّيين من اأبناء هذه االأمة، واإذا ا�صتمعت اإليه يف دائرة 
التحليل ال�صيا�صي اأدركت عمق الوعي الذي يتمتع به وحجم 
املعطيات التي تر�صح منها قراءاته وتف�صرياته للأحداث.. 
والدعوية  احلركية  م�صريته  يف  مرزوق  اأبو  مو�صى  االأخ  اإنَّ 
ومنظومته القيمية يعطيك م�صهدًا ل�صحابي جليل يف مدوناته 

ال�صلوكية مع اأهل بيته واإخوانه من حوله” 
                )د. اأحمد يو�صف(

اأو  فكرية  عالقة  يا�صني  اأحمد  بال�صيخ  مرزوق  اأبو  مو�صى  د.  عالقة  تكن  مل 

اأبو مرزوق على ال�صيخ يا�صني  اأعمق من ذلك، فقد تعّرف  تنظيمية فقط بل كانت 

منذ اأن كان طالباً يف املرحلة الثانوية، والتقى به مراتٍ عدة، واأدرك فكره التنظيمي 

على  وبقي  امل�صلمني،  الإخوان  جماعة  �صفوف  يف  ر�صمي  ب�صكل  ينتظم  اأن  قبل 

اأخوية  تو�صيات  منه  ي�صتقبل  وظلَّ  للدرا�صة،  م�رش  اإىل  �صفره  بعد  معه  توا�صل 

بخ�صو�ص الطالب اجلدد، ومل ينقطع عن زيارته كلما �صمحت له فر�صٌة لزيارة 

على  املبا�رشة  الإ�صارة  يف  �صبباً  يا�صني  ال�صيخ  كان  حتى  امليامني،  واأهلها   غزة 
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يا�صني  اأحمد  ال�صيخ  لقد كان  الع�صي،  نادية  الفا�صلة  بالأخت  ليقرتن  اأبو مرزوق 

مبثابة الروح التي حُترك ال�صباب الثائر للعمل والعطاء يف امليادين كافة.

الظاهرة  اأحمد يا�صني،  لل�صيخ  اأبو مرزوق �صهادة وفاء وتقدير  د.  لذلك �صطر 

املعجزة يف القرن الع�رشين، فبداأ هذه ال�صطور باأبرز املواقف التي جمعت بينهم، 

وعمق  والت�صحيات،  العمل  م�صرية  على  �صاهدًة  بقيت  التي  الذكريات  واأجمل 

الإخوة والعطاءات.

يقول الدكتور مو�صى اأبو مرزوق: مواقفي مع ال�صيخ يا�صني عديدة واإْن كانت 

متقطعة ومتباعدة؛ ب�صبب �صفري املبكر من غزة، وتواجدي خارج فل�صطني وهو يف 

16
داخلها، اإل اأنَّ الذاكرة مليئة باملواقف التي ل ُتن�صى، اأبرزها ما يلي:

املوقف الأول يتعلق يف التوجيه الذي �صاحبني ومل اأ�صتطع تنفيذه؛ لأنه خارج 

قدراتي، وذلك باأن األتحق بالكلية احلربية يف م�رش عند النتهاء من الثانوية العامة، 

ويف ال�صنة نف�صها 1969 مّت اإلغاء دخول الفل�صطينيني للكلية احلربية.

املوقف الثاين يوم اأن عدُت اإىل غزة بعد تخرجي مبا�رشة من اجلامعة وقابلته 

اتخاذ  الأمر  واقت�صى  م�رش،  يف  الطالب  بني  كثرية  م�صاكل  هناك  وكانت  يومها، 

اإىل ف�صل  اأدى  التنظيم يف اخلارج، مما  اأو عن قيادة   اإجراءات وقرارات بعيدة عنه 

عبد العزيز عودة من اجلماعة. وعندما �صاألني عن تلك امل�صاكل اعتذرت عن الإجابة؛ 

التفا�صيل،  بكل  علم  عنده  باأن  �صعور  عندي  كان  واإن  املوقف،  وامتدح  ذلك  فَقبَِل 

ولكنه احرتم موقفي كم�صوؤول، انطالقاً من ق�صية �رشعية، وانتهى الأمر. 

املوقف الثالث عند خروجه من ال�صجن يف �صفقة اأحمد جبيل، �صاألته هل اأنت 

نادم على ما اأقدمت عليه بخ�صو�ص العمل الع�صكري؟ فكان جوابه: “ل، بل ازددُت 

قناعة باأن ل م�صتقبل للجماعة بدون مواجهة الحتالل ع�صكرياً والإعداد له ونحن 

�صعوبة  من  بالرغم  الع�صكري  العمل  يف  ا�صتمر  هذا  وعلى  نف�صه”،  الطريق  على 

الظروف وو�صعه ال�صحي.

مرا�صلة للكاتب مع الدكتور مو�صى اأبو مرزوق، ت�رشين الأول/ اأكتوبر 2018.   
16
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ال�صجن ونقله لالأردن للعالج، وا�صتقبلته بعد  الرابع عند خروجه من  املوقف 

الوفد  وياأتي  واأردنيني،  فل�صطينيني  ال�صعبية  الأردن  وفود  وبداأت  طويل،  غياب 

احلكاية،  “اإيه  ف�صاألته:  عقود،  منذ  يعرفه  وكاأنه  ال�صم  يذكر  به  واإذا  عليه  م�صلماً 

“لقد �صاهدتها  تقابلها بعد؟” فقال:  ال�صخ�صيات واأنت مل  اأ�صماء  الكثري من  تذكر 

واإين  ن�صيانها،  ال�صعب  ومن  ذاكرتي  يف  فانطبعت  التلفزيون  على  مرات  اأو  مرة 

لل�صيخ ذاكرة مل  اأحداث”، فقد كان  النا�ص ما ير بهم من  لأ�صتغرب كيف ين�صى 

اأ�صاهد مثلها يف حياتي.

املوقف اخلام�ص يوم ا�صتقبايل للرئي�ص عرفات وامللك ح�صني رحمهم اهلل، حيث 

فا�صتقبلت  معك،  احلديث  يريد  امللك  جاللة  باأن  يهاتفني  امللكي  بالديوان  فوجئت 

يف  معي  واأريدك  امل�صت�صفى،  يف  ال�صيخ  عيادة  يريد  عمار  اأبو  يقول  به  فاإذا  املكاملة 

باب  على  عرفات  الرئي�ص  وا�صتقبلنا  تلطفه،  وح�صن  ثقته  له  ف�صكرت  ا�صتقباله 

غرفة  يف  وجل�ص  اجلل�صة  من  امللك  وان�صحب  ال�صيخ  عند  و�صعدنا  امل�صت�صفى، 

ويف  امللك،  جاللة  مع  ومرة  عمار  واأبو  ال�صيخ  مع  مرة  اأتردد  اأنا  وبقيت  جماورة 

 اإحدى املرات كنُت جال�صاً عند ال�صيخ واأبو عمار فاإذا باأبي عمار يقول يل هل تعلم 

يا مو�صى باأننا اأبناء مدر�صة واحدة، و�صف واحد، ولكن لالأمانة كان ال�صيخ اأ�صطر 

مني يف ال�صف، ا�صاأله يقول لك! واأنا مل اأ�صاأله ومل ُيكذب ال�صيخ رواية اأبي عمار، 

ال�صيخ  واأنَّ  �صنوات،  ع�رش  العمر  يف  بينهما  اأن  اأعلم  كنُت  �صامتاً،  ال�صيخ  وبقي 

در�ص يف مدار�ص الوكالة يف غزة، واأبو عمار در�ص يف املدار�ص امل�رشية يف العبا�صية 

اللقاء الأول بينهما،  اأبا عمار يف حياته، وهذا هو  ال�صيخ مل يقابل  القاهرة، واأن  يف 

اأبي عمار، وهذا الأ�صلوب  اأدب ال�صيخ وح�صن تلطفه مل يعرت�ص على كالم  ولكن 

ي�صتخدمه اأبو عمار رحمه اهلل لك�صب القلوب والتقرب لل�صخ�صيات. 

املوقف ال�صاد�ص كان يوم اأن �صدر موقفه الكرمي جتاه معاجلة م�صاألة الداخل 

واخلارج، والالئحة الداخلية للحركة، ومواقف اإخواين يف اخلارج املت�صلبة وغ�صبه 

اأن يراين، وطلب الن�صيحة وبيده كانت �رشعية  ال�صديد من ذلك، ويف امل�صاء طلب 

كل  على  مقدم  ال�صف  وحدة  له  فقلت  الداخل،  يف  القيادة  واأمر  اخلارج  يف  القيادة 

اأن  ويجب  وكرمي،  حمفوظ  مكانك  لكن  اإداري  �صاأن  فهذا  القيادة  هي  ومن  �صيء، 
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اأمام ما حدث، وقد  نتوقف كثرياً  الإدارية وتقلباتها فال  ال�صوؤون  عن  بعيداً  يبقى 

كان بعدها عند عودته لغزة حينما �صاأله اأحد ال�صحفيني عن القيادة فاأ�صار باأن قائد 

احلركة الأخ اأبو الوليد.

كانت  وم�صوؤوله،  اأخ  بني  كونها  من  اأكرث  يا�صني  اأحمد  بال�صيخ  عالقتي  كانت 

ال�صغري، عالقة فيها من اخل�صو�صية  اأخيه  الكبري مع  الأخ  اأو  بابنه  الوالد  عالقة 

ُيو�صيني  واأحياناً  وحتدياته،  العمل  هموم  يل  يبث  اأحياناً  فكان  الكثري،  ال�صيء 

اأرعى م�صاحلهم، واأحل  اأنا�صاً يف اخلارج حتى  ُير�صل يل  اهتماماً بفالن، واأحياناً 

مل  وم�صتمراً،  خا�صاً،  توا�صالً  معي  ال�صيخ  توا�صل  كان  م�صاكلهم،  من  بع�صاً 

بامتياز،  اأخوي  توا�صل  تنظيمي،  فوق  توا�صل  اأنَّه  واأعتقد  واحدة،  حلظة  ينقطع 

وللحق اأقول كانت العالقة نف�صها مع الأخ خريي الأغا، وكنُت حمل اأ�رشارهما وما 

ل يريدان اأن يبوحا به رحمهما اهلل رحمة وا�صعة.

اأما عن ليلة ا�صت�صهاد ال�صيخ يا�صني، فقد حدث اأمٌر عجيٌب مع اأبو مرزوق، كما 

ت�صفه نادية الع�صي، اإذ تقول:

كان اأبو عمر م�صافراً اإىل بريوت للعمل، ورجع اإىل البيت يف دم�صق بعد الواحدة 

ليالً، وراأيته يحاول الت�صال، فقلت له: “اجلميع الآن نائم مبن �صتت�صل؟” قال: 

وي�صتيقظ  �صاعة  بقي  نائماً،  دعه  عليك  “حرام  قلت:  يا�صني”،  اأحمد  ال�صيخ  “يف 
عن  �صاألته  وعندما  حينئذ”.  الت�صال  ت�صتطيع  عندها  الفجر،  و�صالة  للقيام، 

الأخوة  باأحد  فاإذا  لبنان  يف  “كنُت  قال:  ال�صباح،  اإىل  املوؤجل  غري  الهام  املو�صوع 

يبلغني اأن مفتي �صيدا—وهو رجل �صالح فوق الت�صعني—يريد روؤيتي باإحلاح، 

فذهبُت اإليه، فاإذا به يقول: “اإنه راأى ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف املنام وكنُت حزيناً ملا و�صل 

الإ�صالمية  الإ�صالم؟ فالأمة  الأمة، ف�صاألته: يا ر�صول اهلل كيف ينت�رش  اإليه حال 

اأنا  ملسو هيلع هللا ىلص: ينت�رش بالعلماء واملجاهدين، وكوين عاملاً �صاألته:  فيها فنٌت كثرية، فقال 

اأن تو�صل هذه الإ�صارة  اأحمد يا�صني منهم”، فاأردُت  منهم يا ر�صول اهلل؟ فقال: 

لل�صيخ اأحمد، لقد فرحُت جداً لل�صيخ يا�صني بهذه الروؤيا واأريد اأن اأب�رشه، لكن مل 

ن�صتطع الت�صال به”.

على  ن�صتيقظ  بنا  واإذا  الب،  �صفر  من  متعباً  مرزوق  اأبو  كان  فقد  ومننا، 

 تلفون املتحدث من غزة لينقل لنا خب ا�صت�صهاد ال�صيخ، فقلت: �صبحان اهلل ياأبى 
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اهلل عز وجل اإل اأن تكون الب�صارة عملياً لل�صيخ نف�صه، ن�صاأل اهلل له القبول والرحمة، 

املرهف والذي  واأبا عمر—�صاحب احل�ص  اأن يكرمني  العظيم  العلي  اهلل  واأ�صال 

عمر  اأبا  يرزق  واأن  الأعلى،  الفردو�ص  يف  ال�صيخ  ال�صيخ—بلقاء  بروؤيا  جداً  تاأثر 

الإخال�ص يف القول والعمل والقبول ويكتب على يديه اخلري لهذه الأمة والن�رشة 

17
لل�صعيف ون�رشة احلق واحلفظ حفظاً تاماً كامالً.

اهلل  اأكرمها  اهلل—التي  �صبيل  يف  اجلميلة—ال�صهادة  النهاية  بهذه  يتعلق  وفيما 

تعاىل لل�صيخ يا�صني، واحلب الذي قذفه اهلل تعاىل يف قلوب ماليني الب�رش، فقد و�صفه 

اأبو مرزوق بقوله:

وفجاأة  التلفزيون،  اإىل  تنظر  عمر  اأم  زوجتي  كانت  بقليل  الفجر  �صالة  بعد 

انتقلت الكامريا اإىل قطاع غزة، حيث خب ا�صت�صهاد ال�صيخ اأحمد يا�صني وال�صور 

التي بداأت تتدفق ب�صكل مت�صارع، عندها نبهتني اأم عمر اإىل هذا اخلب الذي مل يكن 

املجاهد  فراحة  منه،  انزعاجي  من  اأكرث  ُمريحاً  خباً  كان  بل  يل،  بالن�صبة  مفاجئاً 

اأكن  مل  فعالً  ا�صطفاء،  اإل  ُتنال  اأن  يكن  ول  بثمن،  ُتقدر  ل  اجلميلة  املكافاأة  بهذه 

مل  فتوا�صلي  مر�صه،  مدى  اأعرف  كنُت  لأين  يا�صني  ال�صيخ  �صهادة  من  منزعجاً 

ينقطع معه حتى يف اأحلك الظروف، اآخر مكاملة بيننا كانت قبل ا�صت�صهاده بيوم اأو 

 يومني، كان �صوته �صعيفاً، وكنُت اأعتقد اأنَّ اأف�صل �صيء هو اأن نودعه فجاء الوداع 

ب�صكل اآخر.

وفاة  منذ  اأنه  �صابقاً  ذكرُت  جلل،  اأمر  يا�صني  اأحمد  ال�صيخ  ا�صت�صهاد  �صّك  بال 

الر�صول ملسو هيلع هللا ىلص اإىل الآن مل يخرج اأحد من امل�صلمني كما خرج النا�ص يف جنازة ال�صيخ 

اأحمد يا�صني، الأعداد التي خرجت ل ي�صتطيع اأحد اأن يح�رشها؛ لأنها خرجت من 

جميع اأنحاء العامل، يف اأمريكا، واأوروبا، واأ�صرتاليا، بالإ�صافة اإىل كل عوا�صم العامل 

العربي والإ�صالمي، اجلميع خرج م�صيعاً ال�صيخ اأحمد يا�صني، وم�صتنكراً اجلرية 

التي ارتكبت بحقه.

الدوحة،  الع�صي،  نادية  ال�صيدة  مرزوق  اأبو  مو�صى  الدكتور  زوجة  مع  غزة،  للكاتب،  مرا�صلة   
17 

ت�رشين الأول/ اأكتوبر 2018.
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كانت  يا�صني  اأحمد  ال�صيخ  ت�صييع  يف  حا�صداً  عدداً  �صجلت  التي  غزة  اأنَّ  اأعتقد 

اأقل الأماكن عدداً مقارنة بال�صاحات الأخرى، وهذا يعك�ص مدى حب النا�ص لهذه 

القامة الوطنية والقيمة الإن�صانية، فال�صيخ يا�صني كان �صيئاً اآخر يف وجدان النا�ص 

اإذا  اأننا  مبعنى  �صخ�صي،  تاأثري  اأنها  من  اأكرث  ربانية  امل�صاألة  اأنَّ  اأعتقد  واأذهانهم. 

حتدثنا عن جانب القيادة التنظيمية على الأر�ص فهناك من قاد قبله مبراحل مثل 

الأ�صتاذ ح�صن القيق، ولو حتدثنا عن القيادة داخل قطاع غزة ن�صتطيع القول باأنَّ 

للعمل الدعوي والتنظيمي، ولو  الأ�صتاذ عبد الفتاح دخان هو الذي كان مت�صدراً 

بارزاً  اأنَّ الأخ خالد م�صعل عنواناً  التنفيذي للحركة جند  النظر على اجلهاز  األقينا 

لهذا الأمر ومل يكن ال�صيخ اأحمد يا�صني، واإذا حتدثنا عن املنظمات الدولية يا�صني مل 

ينتمي لأي منظمة دولية �صوى الإخوان امل�صلمني وحركة حما�ص، اإذن كيف و�صل 

حب هذا الرجل اإىل الدنيا باأ�رشها؟ كيف اندفع النا�ص اإىل ال�صوارع ليهتفوا با�صمه! 

ويتوعدوا من قتله باملحاكمة الق�صائية، براأيي اإنَّه حب اهلل تعاىل، الذي اأمر مالئكته 

ال�صالح  النا�ص، وهذه من عالمات  فاأحبه  اأحبوه،  اأن  الأر�ص  اأهل  بحبه فنادوا يف 

لهذا الرجل، الذي مل يكن با�صتطاعته اأن يتحكم باأطرافه الأربعة ول اأجزاء اأخرى 

من ج�صمه، وملا اغتاله الحتالل ال�صهيوين مل يجدوا من ج�صده �صيئاً لدفنه. 

اإنَّ عبقرية الوفاء وال�صت�صهاد لهذا الرجل العظيم جاءت رحمة من رب العاملني، 

فيا�صني منذ اخلم�صينيات حتى ا�صت�صهاده �صنة 2004 كان يف معاناة حقيقية، نحن 

احليوية  بكامل  يتمتع  كان  �صاب  يعي�صها  التي  املعاناة  حجم  نتخيل  اأن  يكن  ل 

قادر  غري  عمره،  من  مبكرة  مرحلة  يف  امل�صي  على  قادر  غري  ُي�صبح  ثم  والن�صاط 

على الكتابة، ويف مرحلة متقدمة ُي�صبح غري قادر على الأكل وال�رشب، ويف ومرحلة 

اأخرى ل ي�صتطيع اأن يخدم نف�صه، اأعتقد اأنَّ هذا يحتاج اإىل قدرات نف�صية هائلة، ل 

ي�صتطيع تقديرها اإل رّب العاملني.

عن  ال�صتغرابي  بت�صاوؤله  يا�صني  ال�صيخ  عن  حديثه  مرزوق  اأبو  وُيوا�صل 

با�صم  تهتف  ونيجرييا  واأندوني�صيا  ماليزيا  يف  خرجت  التي  الغفرية  اجلماهري 

ال�صيخ يا�صني دون اأن تعرفه، اأو تقابله، ومل يتحدث يا�صني معها يف اأي مكان، حتى 

اأنه مل  العام كان �صوته منخف�صاً، كلماته قليلة، ُمقل يف حديثه، مبعنى  يف خطابه 
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ل  اآخر  �صيئاً  النا�ص  يف  تبعث  كانت  اأخرى  قوة  هناك  بالتاأكيد  مفوهاً.  خطيباً  يكن 

ت�صتطيع تف�صريه غري اأنَّ اهلل تعاىل و�صع له القبول يف الأر�ص.

 ا�صرتاتيجياً بالن�صبة 
ً
اإن اإقدام الحتالل ال�صهيوين على اغتيال يا�صني كان خطاأ

له؛ لأّنه َعّمق الفكرة التي نادى بها، وو�صح الجتاه الذي �صار فيه، وزاد من �صعبية 

النا�ص حلما�ص، وزاد النتماء العربي ملقاومة الحتالل واأعوانه الفا�صدين، واأظهر 

قيادات جديدة. ولو ُترك يف تلك اللحظات دون اغتيال لكان من املمكن اأن يذهب اإىل 

ال�صماء دون احلاجة اإىل تلك ال�صواريخ، لكنه قدر اهلل تعاىل وحكمته الغالبة.

ويذكر اأبو مرزوق نقطًة فارقة يف حادثة ا�صت�صهاد ال�صيخ يا�صني، وهي تبخر 

�صوى  ج�صده  من  جتد  مل  احلادثة  اأدركت  التي  فالنا�ص  الأر�ص:  اأرجاء  يف  ج�صده 

وهذا  جرام.  كيلو   2 وزنة  يتعدى  ل  بال�صتيك  كي�ص  يف  دفنت  التي  البقايا  بع�ص 

اأو �صخ�صية فاعلة يف  اأحمد يا�صني مل يكن قيمة حلما�ص فقط،  اأنَّ ال�صيخ  يوؤكد لنا 

الب�صطاء منهم،  الفل�صطينية، بل كان قيمة للنا�ص كافة، وخ�صو�صاً  الثورة  تاريخ 

الذين اأخذوا ق�صطاً وافراً من جهد يا�صني ووقته الثمني. واأذكر هنا اأين كنُت اأزوره 

الق�ص�ص  نف�صك بهذه  ُتتعب  ملاذا  له:  فاأقول  بابه،  اأمام  الأ�رش تقف  فاأجد ع�رشات 

يا �صيخ؟ ُت�صلح بني زوجني اأو متخا�صمني اأو متعاركني، فاأنت ل مت�صع يف وقتك 

اأنَّ  اأن يقوموا بها، فكان ُيجيب رحمه اهلل  ملثل هذه املوا�صيع التي يكن لالآخرين 

الجتماع  اأهمية عن  تقل  ل  املختلفة  باملجتمع وفئاته  امل�صاكل والهتمام  حل هذه 

اهلل تعاىل  لذلك رفع  واأ�صا�صه،  التنظيمي  العمل  اأ�صل  املجتمع  فاإ�صالح  التنظيمي، 

من قيمة اإ�صالح ذات البني، وجعله من ال�رشوريات التي ُتبيح للمعتكف يف امل�صجد 

اأن يخرج من اعتكافه لالإ�صالح بني النا�ص. 

قيادة  يف  مهماً  وفراغاً  كبرياً،  فارقاً  اأحدث  يا�صني  اأحمد  ال�صيخ  ا�صت�صهاد  اإن 

للحركة  نوعية  اإ�صافة  ا�صت�صهاده  كان  ذاته  الوقت  يف  لكن  وكوادرها،  احلركة 

فاحلركة  عام.  ب�صكل  الفل�صطينية  وللق�صية  اخل�صو�ص،  وجه  على  الإ�صالمية 

نفو�صاً،  اأحيا  ال�صهادة  طريق  عن  اجل�صدي  فغيابه  ومنعة،  وقوة  متانة  ازدادت 

املوت،  ولي�ص  احلياة  هي  ال�صهادة  حقيقة  لأنَّ  الطريق؛  واأو�صح  عزائَم،   وقوى 
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قال اهلل تعاىل: )گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ( 

املعلقة  اأو روحه  169]. واحلياة ل تقت�رش على ج�صده  الآية:  اآل عمران،  ]�صورة 
يرى  كان  فمن  مببادئه.  وتتعمق  باأفكاره،  ت�صتمر  حياته  اإنَّ  بل  فقط،  بالقناديل 

فيه رمزاً وهو حّي يحاول اأن ُيعو�صه بالنتماء، وح�صن القتداء، وهذا ما ح�صل 

وتعمقت،  وجتذرت،  وات�صعت،  احلركة  قويت  يا�صني؛  ال�صيخ  غياب  ففي  حقيقة 

الروح  كانت  اجل�صد،  من  ال�صيخ  روح  خرجت  عندما  بارزاً  انت�صارها  واأ�صبح 

كل  فى  النا�ص  فخرجت  الزكية؛  الرائحة  بهذه  الأر�ص  ُملئت  وبخروجها  مقيدة، 

العامل لت�صتم رائحته الزكية، وهذا �صكل انت�صاراً وا�صعاً حلما�ص مل تعهده من قبل، 

18
واإل فدلني على اإن�صان خرجت له الدنيا كما خرجت لل�صيخ اأحمد يا�صني.

�صاد�صًا: الإن�صان موقف:

“ال�صجاعة اأهم ال�صفات االإن�صانية؛ الأنها ال�صفة التي ت�صمن 
باقي ال�صفات”

                   )اأر�صطو(

�صخ�ص   من  مقربة  زالت  وما  كانت  جمموعة  مع  توا�صلُت   ،2018/10/5 يف 

�صدرت  التي  الإن�صانية  املواقف  اأهم  ر�صد  بهدف  مرزوق؛  اأبو  مو�صى  د. 

بردات  ُتعرف  والتي  م�صبق،  ترتيب  دون  اأو  برتتيب  مرزوق  اأبو  �صخ�ص  عن 

باملعا�رشة  اإل  معدنه  يظهر  ل  نعلم  كما  فالإن�صان  املختلفة،  املواقف  نتيجة  الفعل 

له  مرزوق  اأبو  اأنَّ  اأعلم  اإليها،  ينتمي  التي  واأخالقه  الدفني  طبعه  تك�صف  التي 

خ�صية  ال�صخ�صيات  من  حمدد  عدد  على  اقت�رشُت  اأنني  اإل  الكثري  الأحباب   من 

الإفراط املكرر.

مقابلة مركز التاأريخ والتوثيق الفل�صطيني مع الدكتور مو�صى اأبو مرزوق، ت�رشين الأول/ اأكتوبر    
18

2012. )بت�رشف(
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ومن اجلميل اأن نبداأ براوية ال�صيدة نادية الع�صي، زوجة اأبو مرزوق، فهي اأكرث 

19
النا�ص دراية به واأعمقها و�صفاً.

1. �شهادة نادية الع�شي: 

تقول الأ�صتاذة نادية اإنها مواقف ل ُتن�صى يف م�صوار حياتي مع د. مو�صى اأبو 

مرزوق، ويف ت�صوري ومن خالل معاي�صتي له اجتمعت فيه الغالبية ال�صاحقة من 

ٺ ٺ  )ڀ ڀ ڀ  وجل:  عز  اهلل  بقول  الإن�صاين،  والكمال  اخلريية  �صفات 

ٺ ( ]�صورة التِّني، الآية:4]. 

اإنَّ من اأف�صل واأجمل ما ُيو�صف به ابن اآدم اأنه “اإن�صان”، فاأنت متدح �صخ�صاً 

والرحمة،  احلب،  منها:  كثرية  الإن�صانية  وال�صفات  اإن�صان،  اأنه  ت�صفه  حينما 

والإيثار،  والفرا�صة،  والكرم،  النبيلة،  والعاطفة  وال�صدق،  وال�صفافية،  والعطف، 

والهدوء، وغري ذلك.

وهذه كلها من مكارم الأخالق اإذ يقول ملسو هيلع هللا ىلص: “اإمنا بعثُت لأمتم مكارم الأخالق”، 

القلم،  ]�صورة  ں}  ڱ  ڱ  {ڱ  بقوله:  الكرمي  نبيه  وجل  عز  اهلل  مدح  وقد 

الآية: 4]، وبعد.

الرجل  عمر،  اأبي  مع  حياتي  يف  ُتن�صى  ل  مواقف  عن  اأكتب  اأن  مني  ُطلب  لقد 

اإن�صانيته، واإن  اأ�صعر بالتق�صري يف و�صف  اإنني  الإن�صان، واإنني ل�صادقة لو قلت 

اأردت اأن اأوفيه حقه فاأحتاج كتاباً مف�صالً عما راأيته من اإن�صانيته العظيمة، واأخالقه 

الإ�صالمية الراقية خالل اأربعني �صنة ع�صتها زوجًة له، وقد يقول قائل: كل زوجة 

قد تتحدث عن زوجها بهذه الطريقة، فاأقول: اإنني اأظن اأنَّ الرجال الذين يتمتعون 

ب�صفاته املتكاملة قليلون، واأح�صبه كذلك وح�صبي وح�صبه اهلل تعاىل ول اأزكي على 

اهلل اأحداً، على الرغم من عدم انعدام الأخطاء فيه فهو من الب�رش، وقد قال ملسو هيلع هللا ىلص: “كل 

ابن اآدم خطاء وخري اخلطائني التوابون”، لكن اخلريية فيه غالبة واهلل اأعلم.

عقد الدكتور مو�صى اأبو مرزوق قرانه على ال�صيدة الفا�صلة نادية الع�صي �صنة 1979، وقد رزقه اهلل   
19

الذرية، وهم: عمر، وطارق، واأن�ص، وحممد، وبالل، وربا، وحر�صا على تربيتهم  تعاىل ب�صتة من 

تربية �صاحلة.
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فمثالً  احلميدة،  ال�صفات  هذه  فيه  اكت�صفُت  زواجنا  بعد  الأوىل  اللحظة  منذ 

اأحتدث عن كرمه—وهي �صفة من اأجمل �صفات الرجال—يف فرتة اخلطوبة كان 

لأربعني  الزواج  خالل  لكني  اخلطوبة،  ب�صبب  اأنها  حينذاك  وظننُت  عجيباً،  كرمه 

�صنة اكت�صفُت كرمه العظيم الذي ُجبل عليه، لي�ص فقط معي ومع ذريته واأهله، بل 

مع جميع النا�ص، وقد كان ُيوؤكد كالمي دوماً كثري من الأهل والأ�صدقاء واجلريان 

والعاملني معه يف الدعوة.

وهنا ل بّد من ذكر موقف ي�صهد على ذلك، مل ولن اأن�صاه يوم، اأن كنا ن�صرتي 

تكلفة  العرو�ص  اأهل  يتحمل  اأن  غزة  يف  عادتنا  من  وكان  اخلطوبة،  حلفلة  ف�صتاناً 

الف�صتان، وكل ما يتعلق بحفلة اخلطوبة، اأما العر�ص فنفقته على اأهل العري�ص.

وقال:  الثمن،  يدفع  اأن  على  ُي�صمم  عمر  باأبي  فاإذا  الف�صتان  اخرتُت  وعندما 

“عيب كيف اأنت تدفعي واأنا واقف”، قالت اأختي: “عاداتنا هكذا”، ف�صحك وقال: 
“يا ريت عندي ع�رش بنات  اأمي وقالت:  “بال عادات بال كالم فارغ”، فا�صتغربت 

اأزوجهم ل�صباب الإخوان”.

وح�صن  احلكم،  يف  والرتوي  والتزان  الهدوء  ُخلق  عمر،  اأبو  به  يتمتع  ومما 

اأنه يح�صن الظن بزيادة، وهو  اأعتقد  اأنه ا�صتعجل بحكم، بل  اأعهد عليه  الظن، فلم 

الذي فهم وربى نف�صه على اأخالق دعا لها الر�صول ملسو هيلع هللا ىلص “التم�ص لأخيك عذراً فاإن 

مل جتد فتواجد اإىل �صبعني عذر”. فهو فعالً نادر الغ�صب، يتعامل مع اأ�صد املواقف 

بهدوء، وكان ما اأ�صهل اأن يتنازل عن حقه ال�صخ�صي، ويغ�صب حلق من حقوق اهلل 

تعاىل، عزيز النف�ص ل يحب اأن يطلب اأّي �صيء ولو كوب ماء، يخدم نف�صه بنف�صه 

بل ويخدم غريه.

هو من علمني تدبري البيت والطهي والكي، و�صب علّي، ثم بداأ م�صوار العزائم 

واإكرام ال�صيف، فما اأن يدخل �صيف اإىل البيت اإل وتبداأ الطلبات حتى لو قمنا بكل 

الواجبات.

اإىل قلبه وهو مبت�صم حني ي�صع طفالً يف ح�صنه وقت  اأ�صعد اللحظات  كان من 

اأبداأ  اأن  قبل  اأطعمهم  كنُت  فقد  اأحب،  كنت  ما  غري  على  باأ�صابعه،  ويطعمه  الطعام 

حتى ولو كانوا اأبناء ال�صيوف. كان ُي�صعدهم وي�صعد معهم، وقد ُعرف عنه لعبتان، 
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الأوىل ركوبهم على ظهره وم�صيه بهم كاحل�صان، والثانية لعبة “الختباء” وهي 

اأن يختبئ هو ويبحثوا عنه اأو يبحث عنهم هو. على الرغم من �صيق وقته وكرثة 

لل�صغري  م�صاعدة  اأي  تقدمي  يف  يتوانى  ل  كان  البيت  يف  وجوده  وحال  واجباته، 

لبنه  يراجع  غريه  اأو  فيزياء  كتاب  وبيده  الغداء  على  يكون  قد  فمثالً  والكبري، 

لمتحان الغد.

الختبار  ورقة  على  التوقيع  يقبل  ل  اأنه  اأولده،  مع  مرزوق  اأبو  طرائف  ومن 

اإل اإذا كانت يف معدل املمتاز، واإن كان املعدل اأقل من ذلك يقول: “اأعطها لأمك اأنا ل 

اأوقعها”.

ل اأن�صى معاناته—ولكن متعته—عند اإيقاظ الأطفال ل�صالة الفجر، حيث كان 

يكن اأن يعيد كلمة “بابا” مرات كثرية دون اأن ي�رشخ بالولد، على غري ما كنت اأنا 

عليه فقد كان يعلو �صوتي واأ�صع املاء على وجوههم.

حممد  بجامعة  التحقُت  فقد  درا�صتي،  لإكمال  م�صاعدتي  يف  مواقفه  اأن�صى   ل 

بن �صعود يف الريا�ص فرع وا�صنطن للدرا�صات الإ�صالمية، كنُت اأ�صتيقظ اأحياناً على 

رائحة الطبخ لأجده قد اأعد طعام الغداء لذلك اليوم مبكراً، ومل ينم بعد الفجر اأو بعد 

اأو  اأفكر مبو�صوع الطعام  اأن  اأذهب للدرا�صة واأعود دون  اأن  اأ�صتطيع  القيام حتى 

البيت كثرياً، واأتفرغ بعد عودتي لالأطفال ودرا�صتهم وواجباتهم واأن�صطتهم داخل 

البيت اأو خارجه فهي م�صوؤوليتي.

پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  وجل:  عز  اهلل  قول  يفهم  اهلل  حفظه  كان 

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 
ٹ ڤ ڤ( ]�صورة الفتح، الآية: 29[.

اأ�صلفوا من  فالرحمة عطاء من اهلل يهبها �صبحانه للخا�صة من عباده نتيجة ما 

اإذ كان وما زال مثالً يف تعامله  اإخوانه فحّدث ول حرج،  ال�صالح، فمعامالته مع 

عن  ونتجاوز  باحل�صنى  النا�ص  ُنعامل  اأن  بّد  “ل  يقول:  القيادي،  اأو  ال�صيا�صي 

اإخوتنا، فنحن منثل  ال�صيطان على  ُنعني  نقابل اخلطاأ باخلطاأ، ول  اأخطائهم، واألّ 

حركة جماهدة ينظر اإليها النا�ص باأمل يف حتقيق اخلري، وقبل ذلك ن�صعى لنيل ر�صى 
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اهلل عز وجل، والفوز باجلنة”، وُيردد دائماً قول اهلل تعاىل: )ڄ ڃ ڃ ڃ 

)ڍ  تعاىل:  وقوله   ،]199 الآية:  الأعراف،  ]�صورة  چ(  چ  ڃ 
ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ( ]�صورة ال�صعراء، الآية: 215[. 

هكذا تربى يف �صفوف احلركة، وهكذا ربى اأجيالً كثرية، ومن �صفاته العظيمة 

“احلزم”، فمثالً مع اأولده، بالرغم من حنانه ورحمته بهم كان حازماً معهم، فقد 
كان احلزم مع اأولده اخلم�صة �رشورياً، وهذا ما ح�صل مع ابنه بالل الذي اأهمل 

دار�صته يف اأحد الف�صول الدرا�صية، فوعده اإن ح�صل اآخر العام على جمموع حمدد 

اأن ينحه رحلة اإىل اأمريكا يزور اأ�صقاءه هناك، وكان يف ال�صف التا�صع، وفعالً اأبدع 

بالل يف الدار�صة وقدم جهداً مميزاً، لكن لالأ�صف قلَّ جمموعه درجتني عن املجموع 

هباًء  يذهب  مل  بالل  اجتهاد  اأنَّ  اإل  الرحلة،  على  عمر  اأبو  ُيوافق  فلم  عليه،  املتفق 

منثوراً، فقد نفعه يف ال�صنوات التالية، وبهذا اأراد اأبو عمر اأن يثبت موقفه يف الرتبية 

والعهد وال�صدق مع النف�ص والآخرين.

من  الرغم  على  اأقرانهم  كمتو�صط  كان  فقد  اليومي  الأولد  م�رشوف  اأما 

كان  ما  وهذا  الأمهات  كمعظم  اخللف  من  اأدعم  اأنا  اأكن  ومل  اأكرث،   ا�صتطاعته 

يطمئن اإليه.

ومن ق�ص�ص احلزم عنده اأننا خرجنا جمموعة من الفل�صطينيني مبعية اإخواننا 

ويف  منا،  �صخ�صاً  ثالثني  حملت  طائرة  يف  اأمريكا  يف  املخيمات  اأحد  اإىل  الكويتيني 

وهي  الطائرة  اأر�ص  على  منا  الكثري  ف�صقط  �صديدة،  ا�صطرابات  اأ�صابها  الطريق 

اإذ كان �صيزور  اأبو عمر معنا  يف اجلو، وانت�رش الرعب واخلوف والهلع، ومل يكن 

خميمات كثرية ثم ياأتينا يف النهاية، ويف العودة اأراد ال�صباب اأن يغريوا الطائرة التي 

ا�صتاأجروها فرف�ص اأبو عمر وقال: “كانت ال�صطرابات ب�صبب اجلو، والآن اجلو 

�صافٍ، ونحن قد دفعنا اأجرة الطائرة ذهاباً واإياباً”، وقال: “لن ُي�صبنا اإل ما كتب 

اهلل لنا، ول يحق لكم اخلوف لهذه الدرجة”، وما كان من اجلميع اإل ال�صمع والطاعة 

والتوكل على اهلل، وركبنا الطائرة نف�صها، وعدنا ب�صالم بحمد اهلل.
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مل تقت�رش رحمة اأبو مرزوق على اإخوانه، بل و�صل الأمر به اأن يرحم احليوان، 

هديت له يوماً فر�ٌص جميلة �صماها “لطيفة”، وكانت 
ُ
فقد كان له مزرعة يف دم�صق، واأ

تبداأ  حتى  �صيارته  �صوت  ت�صمع  اأن  وما  املزرعة،  ي�صل  حتى  تنتظره  به  متعلقًة 

اأرجلها يف الأر�ص كاأنها ترق�ص حتى ينزل من �صيارته وي�صح على راأ�صها  بدق 

حزناً  عليها  حزن  وقد  فوراً،  تاأتيه  بعيد  من  با�صمها  عليها  نادى  واإذا  ويطعمها، 

�صديداً عندما ماتت.

من هوايات اأبو مرزوق حبه ال�صديد للزراعة، اإذ كان دائماً يقول: “هناك رابط 

والعناية  الهتمام  قدر  وعلى  “تزرع  ويقول:  والدعوة”،  والرتبية  الزراعة  بني 

يكون احل�صاد”، وبالرغم من �صيق الوقت كان اأينما حّل يبحث عن كيفية غر�ص 

اأي �صيء.

كان وقت و�صوله عّمان بعد خروجه من �صجن اأمريكا قد ا�صرتى بيتاً واهتم 

جداً بالزراعة حوله، وعندما اأبعد من الأردن كان العنقود الواحد من �صجرة العنب 

يزيد عن اثنني ون�صف كيلو جرام، وحّدث ول حرج عن امل�صم�ص الذي زرعه والده 

له، وعن �صبع وثالثني �صجرة مثمرة اأخرى من الفواكه.

وعندما اأبعدنا اإىل �صورية ع�صنا يف �صقة �صغرية وكنت، كلما اأتيته اأجد غر�صاً من 

النعناع اأو الريحان اأو الب�صل اأو اأي عرق اأخ�رش يف كاأ�ص.

ما يتميز به اأبو مرزوق، قلة �صاعات نومه، والقدرة على موا�صلة عمله، وال�صهر 

باأربع  يكتفي  اأن  على  اعتاد  لقد  يومياً.  عليه  نف�صه  عّود  الذي  القيام  ثم  والقراءة 

بالعمل  مليء  كله  فوقته  اهلل،  من  نعمة  وهذه  والليلة،  اليوم  يف  النوم  من  �صاعات 

بعد  للراحة  لوقت  كغريه  يحتاج  ول  فوراً،  يقف  اإل  عينيه  يفتح  اإن  ما  والن�صاط. 

النوم حتى يرتك ال�رشير، فالذي كان ُي�صعده هو عمله واإجنازه، فهو يحب البيت 

اأجلنا وبعد �صغط منا،  اأو غداء فهو يخرج من  واملكتب والعمل، واإن خرج لنزهة 

نزهته مكتبه وعمله، وراحته بني اأوراقه وات�صالته واهتماماته بال�صعب والق�صية 

والدعوة.
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�صمته وتفكريه اأكرث بكثري من حديثه، كلماته معدودة، واإن اأردت اأن اأفهم منه 

التلفزيون لأفهم ما يدور  اأنتظر مقابلة له على  اأو تعليقاً  اأو خباً  �صيا�صياً  حتليالً 

حوله من اآراء وحتليالت وتوقعات، اأو ات�صالً مع اأحد الأخوة جميباً عن ا�صتف�صار 

اأو �صوؤال.

حادثة اعتقال اأبو مرزوق يف نيويورك ترتك اأثراً ال مُيكن اأن ين�شاب ب�شكل 

عابر:

الإ�صارة  من  مرزوق  اأبو  مو�صى  د.  مع  حياتي  م�صوار  عن  احلديث  عند  بّد  ل 

لق�صة �صجنه يف اأمريكا.

مع اقرتاب حّل ق�صية اعتقال اأبو عمر بنيويورك مّت التفاق باأن يتنازل اأبو عمر 

عن الإقامة الدائمة مقابل ترحيله لبلد يقبله، وتبقى املعاهدة �رشية حتى تنفيذها، 

توقيع  يوم  وُحدد  لغية،  املعاهدة  تعد  ال�رشط  بهذا  اأخّل  الطرفني  من  اأحد  واإن 

التفاقية التي يجب اأن ل نتكلم عنها اأبداً لالإعالم وغريه.

ذهبُت مع اأحد اأبنائي لنيويورك حل�صور اجلل�صة مع املحامني فاأخبنا املحامي 

جل�صة  وهذه  املحكمة،  يف  فارغة  قاعة  وجود  لعدم  اجلل�صة؛  تاأجيل  اإمكانية  عن 

اأر�صي بني  اأخرى، ل �صيّما واأنها تتميز بنفق  طارئة ول ي�صمحون بنقله ملحكمة 

ال�صجن واملحكمة. عموماً اقرتح املحامي عليهم اأن يعقدوا اجلل�صة يف غرفة زيارات 

و�صل  حتى  �صاعة  تاأخر  مع  ذلك  على  فوافقوا  فيها،  نزوره  كنا  التي   ال�صجن 

وفد احلكومة.

بداأ التجهيز وو�صل عدد من املخابرات بق�صميها التابع لدائرة الهجرة ومكتب 

 Federal Bureau of Investigation )FBI( اآي(  )اأف بي  الفيدرايل  التحقيقات 

وعدد من موظفي وزارة اخلارجية، ومثله من وزارة العدل، والقا�صي واملحاميان 

Stanley Cohen واأ�رشف نوباين، وو�صلُت مع ابني، وكان من  �صتانلي كوهني 

املفرت�ص اأن يكون املحامي �رشيف ب�صيوين، لكن �صبباً ما منعه من الو�صول، وقد 

كان �رشيف ب�صيوين اخلبري الذي اأ�ص�ص حممكة اجلنايات يف البو�صنة التابعة لالأمم 

املتحدة، فهو خبري قانون دويل. ومن املعروف يف د�صتور اأمريكا اأنَّ العلم الأمريكي 
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نظرهم،  يف  العدالة  رمز  لأنه  املحكمة؛  قاعة  يف  وحا�رشاً  مرفوعاً  يكون  اأن  بّد  ل 

 ُفتح الباب، ودخل اأبو عمر و�صلّم علينا فاإذا بالعلم ي�صقط على الأر�ص، وملا �صاأل 

اأ�صقط  و�صالمه  �صوته  “اإنَّ  وقلت:  معه  فمزحُت  وال�صجة،  الربكة  عن  عمر  اأبو 

العلم”، ف�صحك و�صحكنا. ا�صتغرقوا ن�صف �صاعة تقريباً لإيقاف العلم وت�صليح 

ح�صور  دون  التفاق  على  التوقيع  ومت  جانباً،  فو�صعوه  ي�صتطيعوا،  فلم  ن�رشه 

العلم، واأخذوا اأبو عمر من الباب نف�صه.

بعد خروج اأبو عمر اأوقفوا العلم فاإذا به يقف فانده�ص اجلميع، ونظر القا�صي 

بالإجنليزي  فاأجبته  ح�صل؟”  الذي  ما  اأفهم،  ل  اأعرف،  “ل  بالإجنليزي:  وقال  يل 

واجلميع �صامت منده�ص اأنَّ العلم عندكم رمز العدالة، األي�ص كذلك؟ ويف هذه الق�صية 

ل يوجد عدالة، فاأبى العلم اأن يرتفع واأبو مرزوق يف القاعة، واأكمل املحامي اأ�رشف 

احلديث معهم عن بع�ص العبادات؛ ليفهمهم ظلمهم وعدم عدالتهم. هكذا عقدت اأول 

جل�صة يف تاريخ اأمريكا بدون رفع العلم لتبقى م�صجلة يف تاريخهم.

حادثة حماولة اغتيال االأ�شتاذ خالد م�شعل:

اإنَّ من املواقف التي ل بّد من ذكرها يف هذا املقام، حماولة اغتيال الأ�صتاذ خالد 

م�صعل، رجع اأبو عمر للبيت وكل هموم الدنيا يف عينيه، كان �صارد الذهن، م�صغول 

اهلل  ويدعو  يبكي  اأنه  �صعرُت  ال�صجود،  فيهما  اأطال  ركعتني  و�صلى  تو�صاأ  الفكر، 

جميع  مع  كنُت  قليل  قبل  �صعب،  الو�صع  قال:  الوليد،  اأبي  عن  �صاألته  وملا  تعاىل، 

الأخوة يف امل�صت�صفى، جاء اأمر من امللك ح�صني بنقله ملدينة احل�صني الطبية، اإل اأنَّ 

ولكنني  اأحد،  لإيذاء  وتعر�صه  �صالمته  على  خوفاً  الطلب  رف�صوا  الأخوة  جميع 

�صعرُت اأنَّ املو�صوع كبري ول ن�صتطيع كحركة عالج اأخينا، واإنَّ رف�صنا نقله يعني 

اأننا لن ن�صتطيع نقله لبلد اآخر عند احلاجة، اأما اإن توىل امللك الأمر بنف�صه، والأردن 

رف�ص  احلكمة  من  ولي�ص  وعالجه،  اخلارج  اإىل  باإر�صاله  فعالً  ف�صيقومون  كدولة 

نقله  عدم  الإخوان  قرار  اللحظة  حتى  لكن  فوراً،  نقله  يجب  بل  ح�صني،  امللك  اأمر 

ذلك،  لفعل  �صاأذهب  والآن  اإخواين،  اإقناع  اأ�صتطع  ومل  الإ�صالمي،  امل�صت�صفى  من 

دعواتكم.
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وفعالً ُنقل اإىل امل�صت�صفى، وبعدها كان طلب امللك ح�صني من العدو الإ�رشائيلي 

اإر�صال م�صاد لل�صم الذي ُحقن به اأبو الوليد، وا�صعاً حياة الأخ اأبي الوليد مقابل 

ا�صتجاب لأبي عمر دعاءه  اأنَّ اهلل تعاىل  ال�صالم، حينها �صعرُت  اتفاقيات  ا�صتمرار 

20
عندما كان ي�صلي، وكان جلووؤه اإىل اهلل يف اأ�صعب الظروف هو اأف�صل و�صيلة.

)انتهى كالم الع�صي(

2. �شهادة يا�رش ب�شناق: الهدوء مع الغ�شب:

ل�صان  على  جاء  ما  مرزوق  اأبو  حّق  يف  ُرويت  التي  الإن�صانية  املواقف   ومن 

وع�صو  بوا�صنطن  العاملية  الت�صامن  ملوؤ�ص�صة  الأ�صبق  الرئي�ص  ب�صناق؛  يا�رش  د. 

جلنة الدفاع عن اأبو مرزوق، ورفيق دربه يف اأمريكا، فقد قال:

للنظر،  وامللفتة  الطيبة  اخل�صال  من  بالكثري  يتميز  مرزوق  اأبو  مو�صى  د.  اإنَّ 

حيث اإنه كان ل ُيبدي غ�صباً يخرجه عن الوقار اأو ي�صتفزه بعيداً عن اإن�صانيته التي 

اأ�صواتنا  اجتماعاتنا نتحاور وتعلو  يف  اأحياناً  كنا  النا�ص، فقد  طبعت تعامالته مع 

نا الوطني. وبينما نحن كذلك، ياأتيه هاتف من زوجته  ونحن نناق�ص ق�صايانا وهمَّ

واأولده، فرناه وهو يرد عليهم بكل هدوء، ويالطفهم القول مبا ل يبدو عليه اأنه يف 

حالة ان�صغال اأو انفعال، وكان ُينهي مكاملته معهم بكلمات با�صمة فيها الكثري من 

ل�صان  وكاأن  يبت�صم،  وجوهنا  على  ال�صتغراب  يرى  كان  وعندما  والر�صى.  الود 

حاله يقول: يكفيهم ما هم فيه من غربة، وما ت�صببه لهم معاناة الغياب عن الأهل 

والوطن، فنحن �صواطئ الرحمة لهم.

ومن جانب اآخر، فقد لفت نظري بينما كنُت اأتابع ق�صية اأبو مرزوق يف �صجن 

نيويورك، اأنه كان دائماً خالل فرتة اعتقاله، والتي قاربت ال�صنتني معزولً بغرفة 

يف �صجن نيويورك املعروف باإجراءاته الأمنية القا�صية، متما�صكاً و�صابراً حمت�صباً 

و�صامداً واثقاً باهلل، وخ�صو�صاً خالل زيارات زوجته واأولده الأ�صبوعية، حيث 

مرا�صلة للكاتب مع زوجة الدكتور مو�صى اأبو مرزوق ال�صيدة نادية الع�صي، ت�رشين الأول/ اأكتوبر   
20

  .2018
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كانوا حينها �صبية �صغاراً، كان يبدو اأمامهم با�صماً ومتفائالً، وكان ي�صكل، بالرغم 

من �صجنه، رافعة ملعنويات وم�صاعر اأهله وزائريه.

لالأمل  وباعثة  ومتما�صكة  �صامدة  اعتقاله؛  فرتة  طوال  زوجته  كانت  واأي�صاً   

وحمفزة لأ�صدقائه ومعارفه للدفاع عنه، ومل ترتك ن�صاطاً اأو جتمعاً اإل وخاطبته 

بقوة ور�صانة وثبات.

ملن  احلاجة  لذوي  ومعيناً  للملهوف  ومغيثاً  و�صخياً  كرياً  مرزوق،  اأبو  كان 

من  �رشفه  يف  ودقيقاً  متمهالً  كان  لكنه  والأ�صدقاء،  والزمالء  اجلريان  من  حوله 

الأموال العامة.

كان بعيداً عن الكب والتكّب على من هم حوله، ودوداً، ووا�صالً لكل من �صادقه 

وزامله من الطالب اأو العاملني معه، وكان بالغ العطف واحلنان على اأهله و�صغاره 

يجلب  مبا  ويهاديهم  ويالطفهم  يداعبهم  كان  حيث  واأ�صدقائه،  جريانه  و�صغار 

ال�رشور عليهم. 

 كان �صجاعاً مقداماً ل يرتدد يف اتخاذ القرارات ال�صعبة والقيام باملهام اجلريئة 

والقفز على الفر�ص حني تلوح بالأفق، وكان يقبل التحديات ول يرتدد يف خو�ص 

غمارها وال�رشف عليها.

كان مداوماً على �صالة القيام، وحري�صاً على ورده اليومي.

كان ي�صهر على خدمة ال�صالح العام واملجتمع املحلي وق�صايا العرب وامل�صلمني 

الق�صايا  لتلك  خدمته  كانت  اخل�صو�ص،  وجه  على  الفل�صطينية  والق�صية  عموماً 

ال�صخ�صية،  و�صوؤونه  واأولده  واأهله  بيته  خدمة  على  عنده  دائماً  تتقدم  والهموم 

وحتى على درا�صته و�صهاداته.

والراحة،  النوم  قليل  والجتماعات،  الأ�صفار  كرثة  من  يل  ول  يتعب  ل  كان 

“تع�صيلة”  ياأخذ  اأو  ا�صتلقاء(،  )دون  النوم  من  دقائق  بب�صع  يكتفي  اأحياناً  وكان 

ل�صاعة اأو نحو ذلك، ليعاود بعدها اأن�صطته ولقاءاته.

كان ُيار�ص العمل اجلماعي، وُي�صجع على بناء وحدات جديدة للعمل، ويحر�ص 

على اإن�صاء جماميع وموؤ�ص�صات عمل متخ�ص�صة، ويحر�ص على الت�صاور، وي�صجع 
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على الإجناز، وي�صعى اإىل توفري كل الو�صائل املادية واملعنوية لتحقيق ذلك، وكان 

ُي�صجع على خو�ص غمار التحديات، وُيبادر ول ينتظر اأحداً.

وعلى عك�ص ما درجت عليه العادات الفل�صطينية يف حينه، فقد طار فرحاً مبولد 

ب�رشاء  يخ�صها  دائماً  وكان  معارفه،  لكل  العقيقة  ولئم  لها  واأقام  الوحيدة  ابنته 

الهدايا الرمزية لها ولإخوتها.

اأنه قليل الكالم والنقا�ص، واأحياناً كانت تعوزه  اأبو مرزوق  ومن املعروف عن 

وعميق  الراأي،  وثاقب  البديهة،  �رشيع  كان  ولكنه  والإثارة،  الكلمات  تنميق  لغة 

اجلامعة،  القرارات  اتخاذ  يف  يرتدد  ل  التخطيط،  و�صامل  الروؤى،  وبعيد  التفكري، 

21
والعمل نحو تنفيذها واإجناحها.

)انتهى كالم ب�صناق(

3. �شهادة اأحمد يو�شف:

يقول د. اأحمد يو�صف:

حادثة غرق اأحمد:

ذات يوم من �صنة 1990، ذهبُت وبع�ص الأ�صدقاء من وا�صنطن مع عوائلنا اإىل 

ولية لويزيانا لزيارة اأخينا مو�صى، حيث مل يكن اأنهى درا�صة الدكتوراه بعد، قام 

الرجل وعائلته م�صكورين با�صطحابنا اإىل اأحد املتنزهات العامة بالولية.

تركنا الأولد يلعبون داخل املنتزه، وانخرطنا نحن يف جل�صتنا نتجاذب اأطراف 

فيما  الأمريكية،  ال�صاحة  على  الإ�صالمي  وعملنا  الفل�صطينية،  �صوؤوننا  يف  احلديث 

ان�صغلت الن�صاء يف اإعداد طعام الغداء.

اأحمد  وي�رشخ:  يبكي  مرزوق؛  اأبو  مو�صى  الأخ  اأبناء  اأحد  حممد؛  جاء  وفجاأة 

جاهداً  يحاول  اأحمد  فوجدنا  املاء،  مكان  اإىل  م�رشعني  هرعنا  غرق،  اأحمد  غرق، 

اخلروج من املاء ولكن دون جدوى، قفز الأخ مو�صى اإىل بركة املاء املثقلة بالطمي 

اأجرى   .2018 نوفمب  الثاين/  ت�رشين  الأردن،  عّمان،  ب�صناق،  يا�رش  الدكتور  مع  للكاتب  مرا�صلة   
21

الكاتب هذه املرا�صلة عن طريق الدكتور اأحمد يو�صف.
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اأنَّ  وجدنا  وانت�صلناه،  البكة  حافة  اإىل  دفعه  اأن  بعد  ولكن  اأحمد،  اإنقاذ   حماولً 

الأخ مو�صى هو الآخر على و�صك الغرق، انتابنا الهلع جميعاً، حيث احت�صدنا على 

اأو حتى غطاء  اأطلب حبالً  نفعل!! ويف حلظة وجدتني  البكة ل ندري ماذا  طرف 

راأ�ص اأحد الأخوات، حيث مددناه اإليه، و�صحبناه من و�صط الطمي بعد اأن امتالأت 

معدته باملاء امل�صبع بالطمي.

اأطرافها  اإىل  اأحمد  باإلقاء نف�صه يف البكة ودفع  اأن�صاه، فلول ت�صحيته  لن  يوماً 

لغرق ابني يف ذلك اليوم، اإنَّ ما فاجاأنا بعد احلادث، هو اكت�صافنا اأنَّ الأخ مو�صى مل 

يكن يجيد ال�صباحة، ومع ذلك األقى بنف�صه داخل بركة الطمي لإنقاذ طفلنا العزيز، 

َجٍل ِكتَاٌب”.
َ
ولول لطف اهلل لغرق الثنان معاً، ولكن “لُِكِلّ اأ

حدث االإبعاد اإىل مرج الزهور:

والتي   ،1992 �صنة  دي�صمب  الأول/  كانون  �صهر  من  الليلة  تلك  اأن�صى  لن 

ليطلبنا لجتماع عاجل يف بيته  الثالثة فجراً  اأبو مرزوق يف  اأيقظنا فيها د. مو�صى 

Fall Church يف ولية فرجينيا الأمريكية، حيث بلغه للتو  مبدينة فول ت�صري�ص 

منطقة  اإىل  حما�ص  حركة  قيادات  باإبعاد  الإ�رشائيلية  الأمنية  الأجهزة  قيام   خب 

قيادة  يف  اإخوانه  نحن  وا�صتدعانا  ليلته،  ينم  مل  اللبناين.  اجلنوب  يف  الزهور  مرج 

الإخوة  هوؤلء  معاناة  من  للتخفيف  عمله؛  يكن  ما  لتدار�ص  الفل�صطيني  العمل 

املبعدين واأ�رشهم املكلومة يف ال�صفة الغربية وقطاع غزة. 

يف تلك الليلة، ان�صابت دموع د. مو�صى اأبو مرزوق، وكان هو امل�صوؤول الأول 

يف ذلك الوقت، ب�صكل مل ي�صبق يل م�صاهدته من قبل على تلك احلالة، وخيّم علينا 

منلك  ما  كل  نبذل  اأن  على  اهلل  عاهدنا  ولكننا  عميق،  حزن  جميعاً  ولّفنا  ال�صمت، 

الإخوة، واأن نعمل على ت�صخري كل ما لدى جاليتنا  اأجل هوؤلء  اإمكانيات من  من 

العربية والإ�صالمية من طاقات، جلعل ق�صيتهم تنال من الهتمام واملتابعة، عربياً 

واإ�صالمياً، ما ت�صتحق، وح�صد مواقف الت�صامن يف اأمريكا واأوروبا لأجل عودتهم 

والدعاة  الأبطال  املجاهدين  لهوؤلء  وفاًء  املمكنة،  بال�رشعة  وديارهم  اأر�صهم  اإىل 

الأبرار.
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اأحد  جاء  حتى  الزهور،  مرج  لأر�ص  و�صولهم  على  اأيام  ب�صعة  اإل  مت�ِص  مل 

الحتياجات  وتوفري  طلباتهم،  كل  على  والتعّرف  لزيارتهم،  اأمريكا  من  الإخوة 

العاجلة لهم ولعوائلهم.

�شقاوة االأطفال وجمالهم: 

 Illinois اإلينوي  بولية  �صيكاغو  مدينة  يف  نقيم  كنا  الثمانينيات،  نهاية  يف 

الأمريكية، وذات يوم اأح�رش د. اأبو مرزوق اأولده عمر وطارق، وتركهم يف بيتنا؛ 

كثرياً  متقاربني  كنا  البالد.  خارج  الوقت  لبع�ص  وزوجته  �صياأخذه  �صفر  لدواعي 

كعائلة، مكث الأولد معنا يف البيت اأكرث من اأ�صبوع، وعندما عاد، �صاألنا: كيف كان 

عليه حال الأولد يف غيابه؟ قلت له: احلمد هلل جاءت ال�رشطة اأكرث من مرة، ب�صبب 

�صكوى اجلريان من حالة الإزعاج واأ�صوات الدربكة التي كانت ت�صدر عن الأطفال، 

حيث كان لجتماع هذا العدد من اأطفايل واأطفاله حتويل البيت اإىل حلبة م�صارعة، 

ب�رشورة  العمارة  �صاحب  واأبلغنا  اخل�صبية،  والأر�صيَّة  اجلدران  معها  ت�صدعت 

اإخالء ال�صقة، والرحيل عن العمارة.

لن يكون  العمل  لل�صكن قريب من  اآخر  اإيجاد مكان  كنا يف ورطة حقيقية؛ لأن 

�صهالً، كما اأن كلفة عملية النقل واملتطلبات املالية لعقد الإيجار اجلديد هي، اآنذاك، 

يل  واعتذر  الأطفال،  �صقاوة  ب�صبب  وقع  ملا  كثرياً  مو�صى  اأخي  تاأثر  طاقتي.  فوق 

فيه،  لالإقامة  اأف�صل  مكاناً  لك  �صنتدبر  اأحمد،  اأخ  يا  عليك  ل  يل:  وقال  ولزوجتي، 

الأخرى  الأتعاب  بكل  وتكفل  وزيادة،  الأ�رشار  لإ�صالح  املال  من  مبلغاً  وترك 

22
املتعلقة بعملية النتقال للمكان اجلديد.

)انتهى كالم يو�صف(

4. �شهادة م�شطفى اللداوي: 

الإن�صانية  املواقف  من  العديد  اللداوي  م�صطفى  د.  يروي  نف�صه  ال�صياق  ويف 

واجلوانب ال�صخ�صية يف حياة مو�صى اأبو مرزوق، فيقول: 

مرا�صلة للكاتب، غزة، مع الدكتور اأحمد يو�صف، غزة، اآب/ اأغ�صط�ص 2018.  
22
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العديد من  اأنه ترك الكثري من الق�ص�ص واحلكايات، واأ�صهم يف  على الرغم من 

وترك  واملنا�صبات،  املراحل  كل  يف  لفٌت  ح�صوٌر  له  وكان  واملوؤ�ص�صات،  امل�صاريع 

لفرتٍة  كان  وقد  والأزمات،  املحطات  خمتلف  يف  اآثارها  تزال  ما  كبى  ب�صماٍت 

طويلٍة من حياته ملء �صمع الدنيا وب�رشها، اإذ واكب البدايات ال�صعبة، واأ�صهم يف 

النطالقة املبكرة، وقاد احلركة يف اأ�صعب الظروف واأ�صواأ املراحل، وحتدى ال�صعب 

وركب اخلطر، ونزل اإىل الأر�ص املحتلة يف وقٍت كانت الأر�ص ت�صتعل ناراً باحلركة، 

 وتكاد متيد برجالها، وتع�صف باأبنائها الذين مالأوا ال�صجون واملعتقالت، لكنه كان 

بيديه ن�صج اخليوط وبناء  ُيعيد  اأن  الذي قرر  العنيد،  ال�صعب  الرجل  اأبو مرزوق 

هياكل احلركة التنظيمية والإدارية من جديد، وقد كان له ب�صمٍت وحنكٍة ما اأراد، 

وحقق يف اأياٍم ما عجز العدو عن اكت�صافه اإل بعد �صنٍة ون�صٍف من جناحه يف مهمته.

ال�صهل،  بالأمر  لي�ص  عنه  الكتابة  اأو  مرزوق  اأبو  مو�صى  د.  عن  احلديث  اأنَّ  اإل 

بل هو اأمٌر غاية يف ال�صعوبة، ويتطلب من الكاتب جراأة يف اقتحام حياته، وت�صلق 

اأ�صوار منجزاته، وقدرة كبرية على مالحقته من مكاٍن لآخر، ومن مهمةٍ لأخرى، 

الطالع  من  متكنه  مميزة  وحظوة  خا�صاً  وقرباً  وترحاله،  �صفره  يف  له  ومالزمًة 

واإليه  يتعبد  به  �رشاً  اهلل  وبني  بينه  ويبقيه  النا�ص  عن  يخفيه  كان  مما  الكثري  على 

�صبحانه وتعاىل يتقرب.

اأحيط  اأن  معه،  جنبٍ  اإىل  جنباً  فيها  عملت  طويلةٍ  ول�صنواٍت  ا�صتطعت  ولكنني 

اخل�صو�صية  به  ت�صمح  الذي  بالقدر  ال�صخ�صية،  و�صريته  حياته  جوانب  ببع�ص 

ويحققه الظرف والقرب منه، اإل اأن الكثري مما اأعرف واأعلم، يتعلق بجوانب العمل 

عدةٍ،  و�صاحاتٍ  خمتلفة  مراحل  يف  معه  عملت  اأنني  خ�صو�صاً  التنظيم،  وم�صار 

مكنني  الذي  الأمر  اأعماله،  من  للكثري  وم�صرياً  ملكتبه  مديراً   ٍ طويلة لفرتةٍ  وكنت 

اأنَّ د. بالل يا�صني مهتٌم يف كتابه  اإل  من التعرف على الكثري من مهماته ال�صعبة. 

عن د. مو�صى اأبو مرزوق باجلوانب الإن�صانية من حياته، وال�صفحات الوجدانية 

وملفات  التنظيم  ومهمات  العمل  اأ�رشار  عن  بعيداً  وتكوينه،  ب�صخ�صه  املتعلقة 

اأو  كاتٌب  بها  يحيط  اأو  كتاب،  دفتا  جتمعها  اأن  من  بكثريٍ  اأكب  هي  التي  احلركة، 

مدوٌن. وعليه �صاأحاول يف هذه ال�صهادة اأن اأذكر بع�ص الق�ص�ص واحلكايات التي 
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فيها  ي�صاركني  رمبا  التي  امل�صونة،  اخلا�صة  وحياته  الكرمي  �صخ�صه  عن  اأعرفها 

وفاًء  كتابه  يف  مني  م�صاهمٌة  ولكنها  اأكرث،  ورمبا  مثلي  اآخرون  ويعرفها   البع�ص، 

وحباً له.

كثريون هم اأولئك الذين ُيكنون يف حركة حما�ص باأبي عمر، فهي كنيٌة م�صهورة 

اخلطاب  بن  عمر  يف  امل�صلمني  حلب  حممد،  ا�صم  يبز  عمر  ا�صم  ويكاد  وحمبوبة، 

لكان  بعدي  نبي  كان  “لو  عنه  قال  الذي  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهلل  ر�صول  يحبه  كان  الذي   ،]
عمر”، فاأحبه امل�صلمون كثرياً، وتكنوا با�صمه تيمناً به وحباً له، ولعل مو�صى كان 

من بني من اأحبوه ف�صمى ولده البكر با�صمه تيمناً به وحباً له.

اإل اأنَّ اأبو مرزوق متيز بني حملة ُكنى اأبي عمر جميعاً، فال يحتاج املتحدث عنه 

بكنيته علماً، وبا�صمه  اأبو عمر  بل كان  اأو ييزه،  ليعرفه  اأْن يقرن كنيته مبو�صى 

اأبو عمر اآخر، ول يختلط �صخ�صه باأي عمر غريه، فاإذا ُذكر   معروفاً، فال يناف�صه 

اأبو عمر يف حديثٍ بني اأبناء احلركة فاإنَّ العيون اإىل اأبو مرزوق تتطلع، والعقول اإىل 

اأبي مرزوق تتجه، وكاأنه ل اأبا عمر بني اأبناء احلركة وعامة النا�ص غريه.

ومل يكن متيزه باأبي عمر فقط بني عامة اأبناء احلركة، بل اإن موؤ�ص�صات الدولة 

واحداً  رجالً  تعرف  كانت  والتنظيمية،  واحلزبية  وال�صيا�صية،  الأمنية  ال�صورية 

يف حركة حما�ص ُي�صمى باأبي عمر، معه تتعامل وبه تثق، واإليه ترنو وتتطلع لأن 

تلتقي ومعه جتتمع.

طفلتي ُتقلق نومه ومتنعه من الراحة:

اأبو مرزوق غرفة ال�صيافة يف بيتي الكائن يف اآخر �صارع الريموك، بداية  دخل 

احلجر الأ�صود جنوب مدينة دم�صق، الغرفة ب�صيطة متوا�صعة عربية الفرا�ص، فيها 

و�صائُد وفر�صاٌت ا�صنفجية، واأر�صها مفرو�صٌة بح�صري بال�صتيكي، وكان لها باٌب 

اإىل املرور ب�صحن  اإليها واخلروج منها دون احلاجة  الدخول  جانبي ي�صهل عبه 

البيت.

كان متعباً مرهقاً لطول ال�صفر، فقد كان قادماً من الوليات املتحدة الأمريكية، 

طفلتي  حيث  بيتي،  اإىل  ودخلت  الغرفة  يف  فرتكته  قليالً،  كعادته  ال�صرتاحة  فاأراد 
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ل  وعمرها  غزة  من  قليلة  اأ�صهٍر  قبل  وزوجتي  و�صلت  التي  “اإ�صالم”،  ال�صغرية 

يتجاوز ال�صنة ون�صف، فكانت تبكي وت�رشخ، فحر�صت اأن تهداأ ليتمكن اأبو عمر 

من النوم، واأخذ ق�صطٍ من الراحة، ولكن بكاءها ا�صتمر و�رشاخها ارتفع.

�صمعُت طرقاً على باب غرفة ال�صيافة، فاإذا باأبي عمر يطلب الطفلة اإ�صالم، فقلت 

له دعك منها اإنها تبكي، فقال يل لأنها تبكي اأريدها.

عيونه،  من  النوم  �صتذهب  اأنها  اأعتقد  وكنت  عنده،  الغرفة  اإىل  طفلتي  اأدخلُت 

و�صتجبه على اجللو�ص معها لتهدئتها وهدهدتها، ولكني فوجئت باأنَّ �صوتها قد 

خفت، وبكاءها قد توقف، ومل تعد ت�رشخ، دخلت عنده فوجدته اإىل جانبها يلعب 

حتى  دقائق  اإل  هي  وما  احل�صري،  على  اأمامه  جتل�ص  وهي  اإليها،  ويتحدث  معها 

غطت ابنتي يف نوٍم عميق، وهداأ املكان، فا�صتغرق اأبو عمر مثلها يف نومه.

بيتي  اإىل  مو�صى  د.  ياأتي  كان  مرٍة  كل  ويف  الزيارات،  وتكررت  الأيام  وم�صت 

اأن  على  يحر�ص  فكان  تبكي،  كانت  التي  الطفلة  اأين  ي�صاألني  كان  زائراً،  اأو  �صيفاً 

تاأتي عنده، وكانت اإليه ت�صكن ومعه تهداأ وكاأنها تعرفه منذ �صنواتٍ.

دائماً  نذكر  زلنا  وما  زوجها،  وتويف  واأجنبت،  وتزوجت  اإ�صالم  ابنتي  كبت 

اأبا عمر مو�صى ببكائها، ولكنها كانت معه تهداأ واإليه  التي كانت تقلق  الطفلة  اأنها 

ت�صكن، وكاأنها كانت تعرف حنوه على البنات، وحبه لهن، فقد راأيت بعد ذلك تعلقه 

ال�صديد بابنته الوحيدة ُربا، وحبه لها وحر�صه عليها، وكنت اأ�صمع منه اأن البيت 

الذي يخلو من البنات تغيب عنه الرحمة ويفتقد الراأفة، فالبنات وجودهن رحمة، 

وحياتهن نعمة، وتربيتهن طاعة.

حكايته مع االأ�شتاذ ب�شام جرار:

مطار  من  قادماً  الراحة،  من  ق�صٍط  لأخذ  كعادته  بيتي  اإىل  مرزوق  اأبو  و�صل 

دم�صق الدويل ويف طريقه اإىل خميم مرج الزهور، الذي اأبعدت اإليه �صلطات الحتالل 

املناطق  خمتلف  من  حما�ص،  حركة  من  جلُهم  كان  فل�صطينياً،   417 الإ�رشائيلي 

الفل�صطينية يف القد�ص وال�صفة الغربية وقطاع غزة، وكانوا قد و�صلوا قبل اأيامٍ عب 

بوابة زمريا اإىل منطقة مرج الزهور يف البقاع الأو�صط اللبناين، وكانوا من قبل يف 

املعتقالت ال�صحراوية وال�صجون املركزية الإ�رشائيلية.
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قد  فهم  ال�صب،  بفارغ  مرزوق  اأبو  ينتظرون  املبعدين  قيادة  يف  الأخوة  كان 

الإ�رشائيلي  الحتالل  �صلطات  بهم  واألقت  واملعتقالت،  ال�صجون  من  للتو  خرجوا 

الأرا�صي  اإىل   1992 �صنة  دي�صمب  الأول/  كانون  �صهر  من   ٍ بارد يومٍ  �صباح  ذات 

هذه  يواجهون  وكيف  يعملون  ماذا  اأمرهم  من  حريٍة  يف  املبعدون  وكان  اللبنانية، 

املحنة اجلديدة.

و�صل اأبو مرزوق اإىل دم�صق قادماً من اأمريكا، وتركته يرتاح يف غرفة ال�صيافة 

الأخوة  لزيارة  لبنان  اإىل  �صويًة  لننتقل  �صاعتني  بعد  اإليه  اأعود  اأن  واتفقُت  مبنزيل، 

مكتوبٍ  كرا�ٍص  على  عيناه  وقعت  لينام،  واأتركه  الغرفة  اأغادر  اأن  وقبل  املبعدين، 

بخط اليد وكانت بعنوان “زوال اإ�رشائيل حقيقية علميٌة اأم نبوءٌة قراآنية”، وعليها 

ا�صم الأ�صتاذ ب�صام جرار، وقد كانت الأوراق معدودة والكرا�ص �صغري، لكن اخلط 

كان جميالً وال�صكل العام للكرا�ص كان اأنيقاً.

اإل اأنَّ اأبو مرزوق قال يل م�صتنكراً وبدا غا�صباً: “ملاذا يكتب ال�صيخ ب�صام جرار 

يف هذا املو�صوع، األي�ص هو �صديقك ويعرفك جيداً وقت درا�صتك يف جامعة بريزيت 

واإقامتك يف مدينة رام اهلل، اأرجوك اأخبه اأن يكف عن هذه املهاترات واخلزعبالت، 

الغيب  الواقعية واملادية، فكيف نخو�ص غمار  نحن عاجزون عن جتاوز م�صاكلنا 

اأن يتوقف  اأبي عمرو ب�صام جرار  الأ�صتاذ  اأطلب من  اأن  والتنبوؤات”، ومتنى علي 

عن الكتابة واحلديث يف هذا املو�صوع، نحن يف غنًى عن اإثارة هذه الق�صايا الغيبية 

التي هي حمل جدلٍ وخالٍف.

وعدته خرياً، بالرغم من اأنني حاولُت اإقناعه باأن درا�صة اأبي عمر ب�صام جرار 

ت�صتحق  قراآنية  درا�صة  هي  بل  خيالية  نبوءة  لي�صت  وهي  الدرا�صة،  ت�صتحق 

من  اإقناعاً  واأكرث  اأكرث جاذبية  ب�صام  لل�صيخ  ال�صتماع  اأن  الهتمام والعناية، علماً 

قراءتها ورقياً.

تهكم علي اأبو عمر، ومل يعجبه كالمي، ومل يرق له و�صفي ملا حوى الكرا�ص، 

بدوري  وغادرت  وا�صتلقى،  احلوار  فاأنهى  النوم،  يف  ويرغب  متعباً  كان  لكنه 

الغرفة، على اأن اأعود له بعد ذلك، ومل اأكن يف حينها را�صياً عن كلماته، ومل اأرحت اأبداً 

ل�صتخفافه وحكمه ال�صطحي.
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عدُت اإليه بعد اأكرث من �صاعتني، ودخلت الغرفة بهدوءٍ �صديدٍ خمافة اأن اأزعجه 

في�صتيقظ من نومه، ولكنني فوجئت اأنه ما زال يقظاً ومل ينم بعد، ا�صتغربت حاله 

و�صاألته، ملاذا مل تنم؟ وخالل ذلك لحظت اأن بني يديه كرا�ص الأ�صتاذ ب�صام جرار 

يطالعها ويقراأها.

املخيم  يف  �صاألتقيه  ب�صام،  ال�صيخ  كالم  جداً  “مقنٌع  يل:  وقال  مبت�صماً  اإيل  نظر 

و�صاأ�صتمع اإليه، و�صاأناق�صه فيما قراأت وفهمت من بحثه”.

مبا  جداً  مقتنعاً  كنت  فقد  الفوز،  وفرحة  النت�صار  بن�صوة  و�صعرت  �صحكت 

كتبه الأ�صتاذ ب�صام، ولكني ما كنت اأقوى على جمالدة د. مو�صى واإقناعه، فرتكته 

لنف�صه ولالأيام تفعل معه ما مل اأقَو على اإقناعه به.

بالعبور   ٍ خا�صة  ٍ موافقة على  له  ح�صلت  قد  وكنت  الزهور،  مرج  اإىل  و�صلنا 

بال�صيارة اإىل املخيم، وهناك التقى بالأ�صتاذ ب�صام جرار، وطلب منه اأن يعيد �رشح 

ما جاء يف الكرا�ص، وكان الأ�صتاذ ب�صام يعيد تكرار املحا�رشة على ال�صيوف الذين 

يزورون املخيم، ومنهم �صخ�صيات �صيا�صية وع�صكرية واأمنية لبنانية، بالإ�صافة 

اإىل قيادات العمل الإ�صالمي واأبناء املخيم اأنف�صهم.

ح�رش  قد  �صخ�صٍ  كاأي  متلقياً  الأر�ص  على  اخليمة  يف  مرزوق  اأبو  جل�ص 

املحا�رشة، وكنت اأ�صرتق النظر اإليه من حنٍي اإىل اآخر، حيث مل يكتف بال�صتماع اإىل 

املحا�رش بل ناق�صه بعد ذلك، وجادله فيما علم وحفظ من التواريخ والأحداث، وقد 

بدا عليه القتناع.

وبعد اأن غادرنا املخيم طلب اأبو مرزوق مني اأن اأغطي تكاليف طباعة الكرا�ص 

الأبحاث،  هذه  تكاليف  له  يول  اأن  جرار  ب�صام  الأ�صتاذ  وعد  قد  وكان  كامالً، 

ب�صام  الأ�صتاذ  عاد  اأن  بعد  وفعالً  والبحث،  الدرا�صة  موا�صلة  يف  ي�صاعده  واأن 

من  ومبا�رش  خا�ٍص  بدعٍم  اأ�ص�ص  اهلل،  رام  مدينة  اإىل  الزهور  مرج  خميم  من   جرار 

 اأبو مرزوق مركز ميم للدرا�صات القراآنية، الذي اهتم بالنبوءة ووا�صل البحث فيها 

وتطويرها.
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يف الطريق اإىل مرج الزهور:

املقاومة  حلركة  ال�صيا�صي  املكتب  رئي�ص  مرزوق،  اأبو  مو�صى  د.  عن  ُعرف 

اأنه رجٌل ثرٌي وقادٌر، ولديه جتارته اخلا�صة، وكانت عنده  الإ�صالمية )حما�ص(، 

وظيفته املرموقة وراتبه املميز اإبان عمله يف دولة الإمارات العربية املتحدة.

اإل اأنَّ �صفته عالية املقام، وقدراته الذاتية اخلا�صة، قد دفعتني للتوقف طويالً 

طبيعته  عن  حقيقية  فكرة  اأعطتني  التي  وهي  احلادثة،  هذه  يف  منه  راأيت  ما  اأمام 

ال�صخ�صية الب�صيطة، وتوا�صعه اجلم، وتلقائيته الكبرية.

و�صلنا اإىل احلدود ال�صورية اللبنانية عب اخلط الع�صكري، وهو طريق خا�ص 

ير خالله العابرون دون احلاجة اإىل ختم جوازاتهم والتدقيق يف اأوراقهم الثبوتية 

من قبل الأمن العام يف الطرفني اللبناين وال�صوري، وقد متكنت من احل�صول على 

حما�ص  حركة  عالقة  تكن  مل  حيث  خالله،  للمرور  مرزوق  باأبي  خا�ص  ت�رشيٍح 

اخلا�صة  الع�صكرية  �صياراتنا  لنا  تكون  باأن  لنا  ي�صمح  الذي  احلد  اإىل  تطورت  قد 

المتيازات  بع�ص  على  نح�صل  اأن  علينا  ينبغي  فكان  امل�صتقلة،  الأمنية  وبرقياتنا 

لتحرير  ال�صعبية  اجلبهة  منها  املقدمة  ويف  الأخرى،  القوى  بع�ص  خالل   من 

فل�صطني - القيادة العامة.

الزهور  اإىل مرج  الو�صول  ا�صتخدام �صياراتنا اخلا�صة يف  مل نتمكن يومها من 

خا�صة  �صيارات  ا�صتخدام  بالإمكان  يكن  مل  كما  ال�صورية،  احلدود  من  انطالقاً 

بالنظر اإىل اأننا مل نح�صل على �صيٍء من الت�صهيالت اخلا�صة والكبى التي ح�صلنا 

عليها بعد ذلك، ومتيزنا فيها عن غرينا من القوى والف�صائل الفل�صطينية.

مل جند اإل �صيارة واحدة، وكانت مكتملة العدد، ولي�ص فيها مت�صٌع لأحد، ولكن 

الليلة ذاتها، وعلى  الزهور يف  اإىل خميم مرج  اأن ي�صل  د. مو�صى كان م�رشاً على 

املوعد املتفق عليه معهم، قال اإنه ل م�صكلة لديه يف املكان، ومال جهة �صائق ال�صيارة، 

يعلم  وكان  با�صتغراب،  ال�صائق  اإليه  نظر  ي�صارك،  على  اجللو�ص  يكنني  له  وقال 

ولكن  باحلرج،  ي�صعر  وهو  و�صكت  حما�ص،  حلركة  ال�صيا�صي  املكتب  رئي�ص   اأنه 

حتى  معهم  وانطلق  جانبه  اإىل  وجل�ص  ال�صيارة  باب  بفتح  باغته  مو�صى   د. 
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كلما  يتاأرجح  خارجها  الآخر  ون�صفه  ال�صيارة  داخل  كان  ون�صفه  الزهور،  مرج 

انعطفت ال�صيارة، حتى و�صلنا اإىل املخيم وهو يت�صبث حيناً بباب ال�صيارة املفتوح، 

الذي  الجتاه  يف  معه  ي�صري  ال�صيارة  بباب  وي�صك  قدميه  على  يقف  اآخر   وحيناً 

يتحرك فيه.

وخالل  اليوم  ذلك  يف  راأيته  كما  فرحاً  �صعيداً  من�رشحاً  مرزوق  اأبو  راأيُت  ما 

ق�ص�صه  معي  وملن  يل  لريوي  م�رشاعيه  على  الباب  فتحت  التي  احلادثة،  تلك 

اإىل  املدينة  �صوق  يف  وق�ص�صه  رفح،  يف  يبنا  مبخيم  الأونروا  مدار�ص  يف  الكثرية 

 جانب والده، وغريها من احلكايات القدية اجلميلة له خالل �صني درا�صته الأوىل 

يف رفح.

جتهيز املقاتلني وتاأهيل املقاومني:

كما  اجلزائرية،  بالعا�صمة  ملتقى  يف  يوٍم  ذات  مرزوق  اأبو  مو�صى  د.  �صاركُت 

�صاركته يف الكثري من الرحالت واملوؤمترات، وكان من بني مرافقيه �صاٌب من غزة، 

هذا  مني  فطلب  املالية،  القدرة  تنق�صه  كانت  ولكن  ثانية،  من  الزواج  يف  ويرغب 

ال�صاب اأن اأ�صاعده يف احل�صول على قر�ٍص اأو م�صاعدة لتمكينه من الزواج.

كانت تربطني عالقات جديدة بالعديد من الأخوة اجلزائريني، فحدثت بع�صهم 

فا�صتجاب اأحدهم �صعيداً باأن ي�صهم يف زواج هذا الأخ، ولكني راأيت من باب الأدب 

واللياقة اأن اأخب د. مو�صى بالأمر ومبا عملت من اأجله.

املالية  املنحة  ال�صاب  يوافق على منح  له طلبي، ومل  اأبو مرزوق مل يرق  اأنَّ  اإل 

التي ح�صلنا له عليها، وقال يجب اأن يعود هذا املبلغ اإىل مالية احلركة، وهي التي 

واللوائح.  القوانني  به  ت�صمح  الذي  بالقدر  ثانية  من  الزواج  يف  الراغب  الأخ  متنح 

واأ�صار اإىل اأننا يف حاجٍة اإىل جتهيز املقاتلني يف الداخل، وتزويج العازبني من املقاتلني 

هناك، فهم اأوىل ويف حاجٍة اأكرث. وطلب مني اأن اأعيد املبلغ اإىل اجلهة التي تبعت، 

اأو توافق على اأن يحال املبلغ اإىل ميزانية احلركة املركزية، وهي التي تت�رشف مع 

الأخ مبوجب القوانني والنظم.



327

الوقفة الواجبة والروؤية الواعدة

الأخوة  اأن  اإل  به،  تبعت  التي  اجلهة  اإىل  املبلغ  واأعدت  بتعليماته،  التزمُت 

د. مو�صى  راأي  لهم  املبلغ، ف�رشحت  اأعدت  ال�صبب وملاذا  �صاألوين عن  اجلزائريني 

والأولوية التي يراها يف هذا الباب، حيث يرى اأن الأولوية هي للمقاومة يف الداخل، 

مبرات  اأو  م�صاكل  عندهم  لي�ص  وممن  اأ�صالً،  للمتاأهلني  ثانية  من  للزواج  ولي�ص 

للزواج من ثانية.

اأن  اأحدهم وطلب مني  الأخوة وطلبوا مني النتظار قليالً، ثم جاء  ا�صتوقفني 

اأرتب لهم لقاًء مع اأبو مرزوق، وقال يل اإنهم �صيكونون اأكرث من اأربعة اأ�صخا�ص، 

اأبو عمر عن رغبتهم فرحب بهم وحددت لهم موعداً  اإىل طلبهم، وكلمُت  فاأجبتهم 

للقائه.

الأخوة  �صكر  اقرتبت،  قد  العودة  رحلة  كون  عجٍل  على  مّت  الذي  اللقاء  ويف 

وقام  و�رشاحته،  موقفه  وعلى  و�صفافيته،  حر�صه  على  مرزوق  اأبو  اجلزائريني 

اأحدهم وقدم له كلفة زواج مئة مقاوم فل�صطيني، وكان الأخ ال�صهيد اأحمد اجلعبي 

حينها رئي�صاً للجهاز الع�صكري يف قطاع غزة، فزف اإليه د. مو�صى هذا اخلب ف�صعد 

به، وعلمت فيما بعد اأنه ح�رش بنف�صه حفل زفاف العديد من ال�صبان الذين مّولت 

اجلزائر على يدي د. مو�صى زواجهم.

كرمه و�شخاوؤه وبذله وعطاوؤه:

15 عاماً، وع�صُت واإياه  عرفته عن كثٍب يف دم�صق وبريوت على مدى اأكرث من 

عن قرٍب فيهما خالل عملي معه مديراً ملكتبه، اأو م�صاعداً له يف اللجنة التح�صريية 

ملوؤ�ص�صة القد�ص الدولية، وبعد ذلك خالل لقاءاتي العديدة به، وكنت اأعرف الكثري 

من اجلوانب املتعلقة بنفقاته ال�صخ�صية حيث كان يكلفني اأحياناً ببع�صها، وكذلك 

بع�ص اجلوانب املتعلقة مب�صاعدته وعطاءاته، فراأيت عنده اجلود والعطاء والبذل 

وال�صخاء، فال يرد �صائالً من ماله، ول ينع حمتاجاً من بيته، يف الوقت الذي كان 

يقرّت فيه كثرياً يف مال احلركة، ول يعطي ال�صائل منها اإل بالقدر ال�صئيل، ورمبا ل 

يعطي الكثري من مال احلركة، اإىل الدرجة التي كان يغ�صب منه ب�صبب �صيا�صته هذه 

اإذ كان يعتقد  الكثري، ولكنه ما كان ياأبه اإىل غ�صبهم، ول يلتفت اإىل عدم ر�صاهم، 
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اأنه اأمني على هذا املال وحافٌظ له، و�صي�صاأله اهلل عنه يوم القيامة اأين اأنفقه وكيف 

وزعه، ولهذا كان �صديداً يف مال احلركة، ول يت�صاهل يف �رشفه، ول يرتدد يف منعه 

اإن راأى ذلك، كما مل يكن �صهالً يف املتابعة وال�صوؤال، ويف ال�صتف�صار وال�صتق�صاء 

واملحا�صبة. 

ويف اجلانب الآخر راأيته ينفق بال ح�صابٍ من ماله ال�صخ�صي؛ فخالل رحالتنا 

اخلا�صة  الأغرا�ص  بع�ص  في�صرتي  التعاونية  اإىل  يذهب  كان  حتديداً  لبنان   اإىل 

واحلاجيات  الب�صائع  من  الكثري  اإىل  تفتقر  �صورية  كانت  حيث  وبيته،  باأ�رشته 

املتوفرة يف لبنان وغريه.

حتى  التعاونية  من  يخرج  ول  ملرافقيه،  وي�صرتي  لنف�صه  ي�صرتي  اأراه  كنُت 

ير�صي من معه، وي�صاألهم ماذا تريدون وما الذي ينق�صهم، وكنت اأراه يدفع عنهم 

رواتب  ملرافقيه  اأن  من  بالرغم  ال�صخ�صي،  ح�صابه  من  الفاتورة  وي�صدد  جميعاً، 

وبدلت، ولكنه كان يوؤثر اأن يكرمهم من ماله، واأن ي�صرتي لهم من ح�صابه، حيث 

بيته ما ل ي�صتطيعون هم حمله  اإىل  واأن يحمل  بينهم مميزاً،  يبدو  اأن  كان يخجل 

و�رشاءه.

اأما الذين كانوا ي�صاألونه امل�صاعدة من احلركة اأو القرتا�ص منها، فكان ي�صيق 

الأ�صباب ويعرف مدى احلاجة، وعندما  ال�رشوط، وي�صاأل عن  عليهم ويت�صدد يف 

كان ي�صعر بوجاهة الأ�صباب والدوافع كان يحيلهم اإىل اجلهات املالية املخت�صة، اأما 

عندما يكون راأيه عك�ص ذلك، كان غالباً ما يعطي ال�صائلني من ماله، وينحهم من 

عنده قر�صاً وهو يعلم اأنهم لن ي�صددوه، وهو بدوره ل ينتظر �صدادهم له، ولكنه 

كان يكره اأن يخرجوا من عنده غا�صبني اأو غري را�صني، وكان يخ�صى اأن يكون قد 

ظلمهم بقراره اخلا�ص باحلركة، فكان يعو�صهم مبا ي�صتطيع من ماله ال�صخ�صي.

قدرته على جمع الكبار:

جلان  وت�صكيل  الكبار،  جمع  على  قدرته  هو  مرزوق  اأبو  به  متيز  مما  اإنَّ 

التح�صريية ملوؤ�ص�صة  اللجنة  مركزية من �صخ�صياتٍ ذات مراكز علية، فقد تراأ�ص 

ف�صيلة  راأ�صهم  وعلى  والإ�صالمية  العربية  الأمة  اأقطاب  وفيها  الدولية  القد�ص 
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النمر،  رفعت  الكبري  والقت�صادي  ب�صور  معن  والأ�صتاذ  مولوي،  في�صل   ال�صيخ 

ود. حممد عوي�صة، والوزير مي�صيل اإده، ود. حممد �صليم العوا وغريهم كثري من 

كبار ال�صخ�صيات العربية والإ�صالمية.

عّمان  يف  حما�ص  حركة  بقيادة  ع�صفت  التي  الكبى  الأزمة  اإثر  دم�صق،   ويف 

فذة  �صخ�صياتٍ  �صمت  وفل�صطينية  عربية  جلنًة  مو�صى  د.  �صكل   ،2000  �صنة 

منها د. ب�صري نافع، ومنري �صفيق، وحممد عوي�صة، ومروان فاعوري وغريهم، يف 

حماولة منه للخروج من الأزمة التي مرت بها احلركة، وا�صتطاع على مدى اأ�صهٍر 

الذي كان اجلميع يقبل  الوقت  اللجنة واأن يدير �صوؤونها، يف  اأن ينظم عمل  طويلة 

احلياة  دفة  اإدارة  على  والأقدر  الأقوى  اأنه  منهم  اعتقاداً  باإمرته،  وي�صلم  بقيادته 

ال�صيا�صية الفل�صطينية.

لهما،  اإدارته  طريقة  اأرى  وكنت  اللجنتني،  هاتني  اأعمال  مب�صاركته  �رُشفت  قد 

وكيف اأنه كان يجمع الآراء ويفند الأقوال ويرجح بع�صها وي�صعف غريها، وقّل 

اأن ي�صتخدم يف حديثهم معه ورقة، بل ي�صتعر�ص بطريقةٍ منظمةٍ وممنهجةٍ معتمداً 

على ذاكرته. وبالرغم من ذلك فما كانت تفوته ق�صية ول تغيب عنه م�صاألة، واأذكر 

عن  خروجاً  اأو  تاأففاً  اأحدهم  من  راأيت  فما  اللجان،  هذه  حما�رش  اأكتب  كنت  اأنني 

ن�ٍص اأو قراٍر، اأو اعرتا�صاً على �صكٍل اأو اأو�صلوب، بل كانوا جميعاً ي�صعرون اأنهم يف 

ح�رشة رجٍل فٍذ وقيادي بارع.

ذاكرته وحافظته:

يكلفني  كان  فقد  اأخرى،  �صنواٍت  له  وم�صاعداً  ل�صنواتٍ،  ملكتبه  مديراً  كنُت  ملا 

دائماً بالكثري من املهمات، ويلزمني بالعديد من امللفات، بع�صها يلزمها ات�صالت 

واأخرى كتابة، وغريها حما�صبية، وغري ذلك من امللفات املتجددة والكثرية، والتي 

لكرثتها. وقد عرفت  بها  القيام  بالعجز عن  واأ�صعر  اأنوء عن حملها،  كنت ب�صدق 

اأنه يكلف العاملني عنده ح�صب معرفته بقدراتهم، لكنه يكلفهم  طريقته يف العمل، 

اإن  يحا�صبهم  ولكنه  ا�صتكوا،  ولو  حتى  عنهم  يخفف  ول  الأق�صى،  احلد  حتى 

ق�رشوا اأو اأخطاأوا، وقد كانت لديه ملكة املراجعة والنقد وحتديد ال�صلبيات وتعداد 

الإيجابيات.
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كنُت اأحاول يف بع�ص الأحيان جتاهل بع�ص الق�صايا ل�صعوبتها، اأو لأنه يلزمها 

اأن  خا�صة  عمر،  اأبو  ين�صاها  اأن  واأمتنى  ذكرها،  على  اآتي  ل  فكنُت  الوقت،  بع�ص 

العاملني، وهو ل ي�صتخدم  الكثري من  تكليفاته كثرية ومتعددة ومت�صعبة، وعنده 

اهلل  اأحمد  فكنُت  احلافظة،  من  ويراجع  الذاكرة،  من  يكلف  وغالباً  وقلماً،  ورقًة 

�صبحانه وتعاىل اأن اجلل�صة قد انتهت ومل ياأت على بع�ص الق�صايا التي مل اأمتها ومل 

اأمتكن من اإجنازها، وكنت غالباً اأتهياأ للمغادرة خمافة اأن يتذكرها، ولكني وعلى ما 

اأذكر اأنني ما جنحت معه يوماً، اإذ كان ياأتي على القائمة كلها، ول ين�صى منها بنداً 

�صغرياً اأو كبرياً، ول تفوته م�صاألة ول تغيب عنه ق�صية، حينها اأدركت اأن التنا�صي 

معه ل ينفع، والإهمال عنده ل يجدي، فاآليُت على نف�صي اأن اأجنز كل ما يكلفني به، 

واأن اأمتم كل الق�صايا واأل اأترك �صيئاً لل�صدفة.

اأعمال  اأجنز  اأن  بعده  حياتي  يف  التزمت  فقد  علمني،  قد  الأ�صلوب  بهذا  ولعله 

الغد مت�صع. وقد  للغد ولو كان هناك يف  منها  اأياً  اأوؤجل  اليوم نف�صه، واأل  اليوم يف 

كان لطريقته ف�صل كبري علّي يف تربية نف�صي على متام املهام واإتقان الأعمال كلها، 

23
بغ�ص النظر عن وجود الرقيب اأو املحا�صب.

)انتهى كالم اللداوي(

5. �شهادة اإ�شماعيل الربع�شي: 

اأعرف  بقوله:  روايته  فبداأ  احل�صن(  )اأبو  البع�صي  اإ�صماعيل  ال�صيد   اأما 

د. مو�صى اأبو مرزوق منذ اأن كان طالباً يف اجلامعة مب�رش، عملُت معه يف مواطن 

كرية.  وروحاً  عزيزة،  نف�صاً  يتلك  كان  واحداً،  قر�صاً  حياته  يف  ي�صتَِدْن  مل  عدة، 

اأن ترجل  املرات وهو طالب يف جامعة حلوان، ذهب م�صواراً وبعد  اإحدى  اأذكر يف 

الأقدام  على  م�صياً  البيت  اإىل  يرجع  اأن  فا�صطر  مالً  جيبه  يف  يجد  مل  ال�صيارة  من 

م�صافة 20 كم تقريباً. وبعد اأن خرج اأبو مرزوق من �صجن نيويورك �صنة 1997 

�صاأل اإخوانه عن التكاليف التي مّت �رشفها جتاه الق�صية، فكان املبلغ ن�صف مليون 

على  الق�صية  تكاليف  حتمل  اأنه  اأي  دولر،  مليون  لإخوانه  فدفع  تقريباً،  دولر 

ح�صابه ال�صخ�صي وزيادة.

مرا�صلة للكاتب، غزة، مع الدكتور م�صطفى اللداوي، بريوت، ت�رشين الأول/ اأكتوبر 2018.  
23
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اإخوانه  اأ�صغر  ولكونه  و�صمرية،  حلمية  �صقيقاته  مع  ي�صكن  مرزوق  اأبو  كان 

م�رشوفاً  له  ير�صل   
24

املتقاعد اللواء  حممود  اأخوه  فكان  وطالباً،  البنني  من 

 �صهرياً. ا�صتطاع من م�رشوفه اأن يوفر ثمن �صقتني با�صمه؛ الأوىل كانت يف مدينة 

ن�رش 14 رابعة العدوية، والثانية يف م�صاكن عثمان �صارع عبا�ص العقاد، وبعد اأن 

اأنهى اأبو مرزوق درا�صته يف م�رش اأهدى ال�صقتني لأخيه حممود، ليعب عن جميل 

اإحداهما  يف  حممود  املتقاعد  اللواء  يجل�ص  والآن  طالب،  وهو  اإليه  اأ�صداه  معروف 

والأخرى ي�صتفيد مما جتلب له من الإيجار.

بعد  اإل  عنده  من  اأحد  يخرج  ول  الطالب،  جلميع  مفتوحاً  بيته  كان  م�رش  يف 

غداء اأو ع�صاء. كان يحت�صن اجلميع ب�صكل اأخوي، ُيظهر لهم احلب والود، وترى 

اأعياد  من  عيد  كل  يف  وكان  ت�رشفاته.  وجميع  عينيه  بني  من  تتقد  القائد  �صفات 

امل�صلمني ُيكرم من يعمل معه ويقدم عيدية جلميع العاملني دون ا�صتثناء، ويكرم 

اأخواته واإخوانه، واأبناء اأخواته من الذكور والإناث.

ن�صبة  من   %15 اأ�صا�ص  على  اأملنيوم  م�صنع  يف  العني(  )حمر  الإمارات  يف  عمل 

الأرباح، وقد حقق امل�صنع اأرباحاً كبرية يف ال�صنة الأوىل، الأمر الذي دفع �صاحب 

جعله  مما  الربح،  لن�صبة  وفقاً  مو�صى  د.  به  خرج  الذي  املبلغ  ي�صتكرث  اأن  امل�صنع 

غروره،  ُتر�صي  بن�صبة  مرزوق  اأبو  من  بدلً  جديداً  موظفاً  ويجلب  العقد  يف�صخ 

وقدر اهلل �صبحانه وتعاىل اأن يخ�رش �صاحب امل�صنع يف ال�صنة التي ترك اأبو مرزوق 

فيها العمل، مما ا�صطره اأن يت�صل باأبي مرزوق حتى يرجع اإىل العمل بالن�صبة التي 

ير�صى بها وذلك لأن املدير اجلديد هرب هو واملحا�صب الذي جلبه معه وقد اأخذ 

معه �صحنة الأملنيوم املخ�ص�صة ل�صنة، اإل اأنَّ الأخري رف�ص. 

اجتماع  اإىل  ُدعي  حما�ص  حلركة  ال�صيا�صي  املكتب  عن  م�صوؤولً  كان  عندما 

ظلم  هو  الطاولة  على  املطروح  امللف  وكان  ال�صوريني  الإخوان  �صورى  ملجل�ص 

العمل، وكان بع�صهم يتحدث عن �رشورة  الإخوان وما  ال�صوري لكوادر  النظام 

غرّي اللواء حممود �صقيق اأبو مرزوق درا�صته من كلية الطب اإىل الكلية احلربية حتى ي�صاعد اأ�رشته يف   
24

املعي�صة. 
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مرزوق  اأبو  فعار�ص  النار،  بقوة  املختلفة  واأجهزته  النظام  مواجهة  يف  ال�صتمرار 

هذا التوجه بقوة، وقال اإن كل معركة ل تتجه نحو الحتالل ال�صهيوين يف فل�صطني 

هي معركة خا�رشة، واأو�صح لهم اأنَّ النظام ال�صوري يقف مع املقاومة الفل�صطينية 

بالإ�صافة  الحتالل،  مواجهة  يف  اجلانب  هذا  ن�صتثمر  اأن  يجب  لذلك  ويدعمها، 

لي�ص  القوة  وا�صتخدام  فيها  منت�رش  ول  الدماء  فيها  تكرث  الداخلية  املعارك  اأن  اإىل 

يف  النظر  باإعادة  ت�صمح  �صورية  يف  الآن  والأو�صاع  امل�صلمني،  الإخوان  منهج  من 

 عودتكم ملمار�صة دعوتكم يف �صورية ولو فرادا. هذا املوقف ال�رشيح والوا�صح من 

اأبو مرزوق علمت به املخابرات ال�صورية يف حينه، وبعد تطور عالقة حركة حما�ص 

بالنظام ال�صوري، اأخب رئي�ص فرع فل�صطني اأبو مرزوق مبوقفه ال�صابق، و�صكره 

بقوة على موقفه.

قيادات  اأغلب  �صملت  ل�رشبة  حما�ص  حركة  تعر�صت  عندما   ،1989 �صنة  يف 

فل�صطني  داخل  اإىل  و�صافر  بنف�صه،  مرزوق  اأبو  خاطر  العاملة،  وكوادرها  احلركة 

املحتلة، واأعاد ترتيب املجموعات العاملة، و�صد الفراغ الذي ح�صل، وعادت حركة 

حما�ص ت�رشب الحتالل وتقارعه مبا متلك من قوة الإرادة وعنفوان ال�صمود. 

ويف �صنة 1992 اأبعد الحتالل ال�صهيوين 416 قائداً من قيادات حركة حما�ص 

الوعي  وواأد  الفل�صطينية  النتفا�صة  على  الق�صاء  اأجل  من  الإ�صالمي،  واجلهاد 

جميع  ا�صتنفر  اأمريكا،  يف  مو�صى  د.  كان  والقتل،  الإبعاد  خالل  من  الفل�صطيني 

القمر  يف  وحجز  كبرياً،  مالياً  دعماً  واأر�صل  لبنان،  يف  وخ�صو�صاً  احلركة  كوادر 

ال�صناعي وقتاً لتغطية اأحداث املخيم وفعالياته املختلفة. 

انتقل اأبو مرزوق بعد اأحداث �صنة 2011 يف �صورية اإىل م�رش، وبعد اأحداث �صنة 

2013 مل يوافق املجل�ص الع�صكري على تواجد اأحد اأع�صاء املكتب التنفيذي حلركة 

حما�ص يف م�رش �صوى د. اأبو مرزوق. بنى منزلً كبرياً يف منطقة التجمع اخلام�ص 

على ح�صابه ال�صخ�صي، ويف �صباط/ فباير 2014 ا�صتلم الدكتور املنزل، واأ�صبح 

من يومها حتى الآن مكتباً وم�صافة كبرية لوفود احلركة وكوادرها العاملني.
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التي  احلركة  قيادات  بع�ص  ت�رشيحات  ب�صبب  �صورية  من  مرزوق  اأبو  خرج 

النظام  جميء  وبعد  احلركة،  جتاه  �صلبياً  موقفاً  يتخذ  اأن  ال�صوري  النظام  دفعت 

اجلديد يف م�رش �صنة 2013 رف�ص اأبو مرزوق اأن يكرر جتربة اخلروج من �صورية، 

فبقي يف م�رش، وحتمل �صنة من املعاناة. فقد مكث يف بيته من حزيران/ يونيو 2013 

حتى حزيران/ يونيو 2014 وهو داخل بيته ل يخرج اإل ل�صالة اجلمعة، وبعد ذلك 

�صمحوا له بال�صفر، ثم جاء اإىل غزة. 

كرم  اأ�صبوع  كل  لديه  وكان  املطار،  طريق  يف  كبرية  مزرعة  مرزوق  لأبو  كان 

وُيكرمهم  واجلرحى  ال�صهداء  واأهايل  والأ�صدقاء،  الأقارب  في�صت�صيف  حامتي، 

كرماً كبرياً، واأذكر قبل اأن ُنغادر �صورية اأنه تبع مببلغ 110 اآلف دولر اأمريكي 

ل�صالح اأهايل ال�صهداء واجلرحى. 

وكان ُي�صاعد من جيبه اخلا�ص اأهايل قطاع غزة املحا�رشين منذ 12 عاماً، وهنا 

نذكر ق�صة 35 األف دولر تبع بها لفقراء النا�ص، بعد اأن كانت ذاهبة ل�رشاء جزء 

املر�صى املحولني من م�صت�صفيات  اأر�ص خا�صة به. كان ي�صاعد معظم  من قطعة 

قطاع غزة للعالج يف اخلارج، وخ�صو�صاً الذين اأتوا اإىل امل�صت�صفيات ومكثوا وقتاً 

بدرا�صة  قام  م�رش،  يف  تواجده  اأثناء  ويف  الأيام.  لهذه  م�صبق  ترتيب  دون  طويالً 

م�صحية جلميع الأ�رش الفل�صطينية املتواجدة يف م�رش )كثري منهم عملوا جنوداً يف 

اإنبابة،  يف  مهم�صاً  عدداً  فوجد  الفل�صطينية(  التحرير  ملنظمة  التابع  التحرير  جي�ص 

وعني �صم�ص، والأحياء الفقرية يف مدينة ن�رش، فخ�ص�ص �صندوقاً لدعم هذه الأ�رش 

التي كانت تزيد عن 500 عائلة، وبداأ برتتيب امل�صاعدات النقدية والعينية يف الأ�صهر 

واملنا�صبات ال�صعيدة، وخ�صو�صاً يف رم�صان والأعياد، واأيام ذي احلجة.

وفيما اأح�صب اأنَّ عدداً من ال�صجناء الزنوج قد اأعلنوا اإ�صالمهم تاأثراً باأبو مرزوق 

يف �صجنه النفرادي يف اأثناء مرورهم عنده، وحماورتهم له. 

ل يختلف اثنان عا�رشوا اأبو مرزوق يف اأنه يتلك فكراً ا�صرتاتيجياً كبرياً، واأنَّ 

لديه ملكة قوية يف حتليل الأحداث وربطها للو�صول اإىل نتائج منطقية، وهذا ما ذهب 
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التاريخ يف تدوينه عندما ذهب اإىل اإعادة �صياغة ميثاق احلركة يف بداية الت�صعينيات، 

 
25

كما ظهر جلياً يف �صل�صلة حتذيرات اأطلقها جتاه غزة وملفاتها املختلفة.

)انتهى كالم البع�صي(

6. �شهادة ح�شني العطار: 

خالل  من  مرزوق  اأبو  بحق  �صهادته  العطار  ح�صني  واملفكر  الكاتب  وثق  وقد 

اأبو مرزوق  “مو�صى  التوا�صل الجتماعي حتت عنوان  مقالة ن�رشها على مواقع 

الذي عرفته”. بداأ مقالته باحلديث عن طبيعة املرحلة التي اأدركها مع اأبو مرزوق 

وحطمت  للفل�صطينيني،  قا�صمة  �رشبة  �صكلت  والتي   ،1967 بهزية  واملتعلقة 

1948، والتي  املحتلة  الأرا�صي  لديارهم يف  العودة  تراودهم يف  التي كانت  الآمال 

عا�صوا يحلمون بالعودة لها خالل الـ 19 عاماً، لأن اجلهود والتفكري بداأ ين�صب يف 

1967. يف الوقت نف�صه كانت هذه الهزية  كيفية حترير الأر�ص التي احتلت �صنة 

�رشبة قا�صية على روؤو�ص الكثريين من الذين اعتنقوا الفكر النا�رشي و�صيطرت 

من  املقولت  يرددون  دائماً  ت�صمعهم  فكنت  النا�رشية،  التجربة  عقولهم  على 

ميثاق عبد النا�رش، ويتحدثون عن النه�صة النا�رشية والأمل النا�رشي واجلي�ص 

النا�رشي والقوة النا�رشية التي �صتحطم كل قوى القهر وال�صتبداد، ويف مقدمتها 

ال�صهيونية و“اإ�رشائيل”. 

يقول ح�صني العطار:

كان اأبو مرزوق من ال�صباب الذين قراأوا الفكر النا�رشي واقتنعوا به، وروجوه 

يف  النكراء  الهزية  حتى   1966 �صنة  بدايات  من  الأمر  هذا  وا�صتمر  اأقرانهم،  بني 

حزيران 1967، وروؤيته ملئات اجلنود امل�رشيني قتلى يف املدار�ص، وفوق تل زعرب 

برفح. هنا حدثت الهزة التي زلزلت كل �صيء يف نف�صه ويف عقله، فلما هداأت الأحداث، 

بداأ هذا ال�صاب يفكر مع اأ�صحابه ما الذي حدث! وكيف حدث! اأين ذهب كل الذي كنا 

نوؤمن به ونركن اإليه؟ ويف الوقت نف�صه بداأوا يف البحث عن البديل، وا�صتمر البحث 

حتى جاءهم فتحي ال�صقاقي بعنوان البديل، اإنه ال�صيخ اأحمد يا�صني.

مقابلة اأجراها الكاتب مع الأ�صتاذ اإ�صماعيل البع�صي، غزة، ت�رشين الأول/ اأكتوبر 2018.   
25
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م�صجد  يف  برفح  الأخوة  اأحد  بيت  يف  اأو  بغزة  يا�صني  بيت  يف  اللقاءات  وبداأت 

الهدى، واأحياناً يف بيت فتحي ال�صقاقي، وبداأ الأخوة يتعمقون يف الفكر، ويكرثون 

من القراءة، حتى �صافر اأبو مرزوق اإىل م�رش ليكمل الدرا�صة التعليمية هناك.

اأما بقية ال�صباب فقد تفرقوا كٌل يبحث عن مكان لدرا�صته، فكان ن�صيب فتحي 

ال�صقاقي معهد قلنديا يف رام اهلل، وكان ن�صيبي ثانوية الأق�صى ال�رشعية بالقد�ص 

يف  �صكنُت  اأين  خ�صو�صاً  ال�صقاقي،  فتحي  بالأخ  لقائي  جتدد  وهناك  ال�رشيف، 

اأحد اأروقة امل�صجد الأق�صى بجوار باب حطة، وال�صقاقي �صكن يف ال�صكن الداخلي 

ملدر�صة اليتيم العربي.

بالأزهر  والعقيدة  الفل�صفة  لدرا�صة  انتقلت  حتى  �رشيعة  الدار�صة  اأيام  �صارت 

الزقازيق  ملدينة  ال�صقاقي  فتحي  الأخ  وانتقل   ،1976 �صنة  القاهرة  يف  ال�رشيف 

اللقاء  جتدد  حينها  بعامني.  بال�صفر  �صبقني  قد  وكان  جامعتها،  يف  الطب  لدرا�صة 

رابعة  ن�رش،  مبدينة  القاهرة  يف  لل�صكن  انتقل  قد  وكان  مرزوق،  اأبو  وبني  بيني 

العدوية عمارة 14 �صقة 204 الدور الثاين اجلهة الغربية، وكانت العمارة مواجهة 

مبا�رشة مل�صجد رابعة العدوية، وعندما و�صلُت هناك طلب مني ال�صكن معه حتى 

جند من نثق بهم لأ�صكن معهم.

كنُت والأخ مو�صى والأخ اأحمد يو�صف �صالح و�صاب ثالث ل اأتذكر ا�صمه، كان 

يدر�ص يف اأملانيا ولكن احلال هناك مل يعجبه فجاء مل�رش للدرا�صة فيها، وكون الأخ 

العليا  ا�صتكمال درا�صته  اأنهى درا�صته واأ�صبح متفرغاً يبحث عن   مو�صى كان قد 

اأموراً  علينا  �صهل  هذا  كل  هناك،  للعمل  اخلليج  لدول  ال�صفر  اأو  للقطاع  العودة  اأو 

كثرية يف �صوؤون املعا�ص.

فيها معامل كثرية يف  �صنوات، تغريت  �صبع  بعد فراق  بالأخ مو�صى  اللقاء  جاء 

اأن  املالحظ  لكن  واأولوياتنا،  تفكرينا  وطريق  لالأمور  وروؤيتنا  وثقافتنا  مالحمنا 

اللتزام بالدين عبادة و�صلوكاً واأخالقاً كان على متامه، فكلما تقدم فينا العمر كلما 

زاد فينا الن�صج اأكرث. راأيت الأخ مو�صى اأكرث هدوءاً مما تركته من �صبع �صنوات، 

اأكرث تديناً، اأكرث عبادة، اأكرث قراءة للقراآن الكرمي، كل يوم دون ا�صتثناء كنت اأ�صحو 
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على �صوته وهو يتلو القراآن، نذهب لل�صالة يف امل�صجد، اأحياناً اأعود واأحياناً اأبقى 

اأقراأ القراآن اأو يف كتاب من كتب اجلامعة حتى ال�رشوق، فاأعود للبيت اأجد الأخوة 

“فيزبته”  يتجهزون للذهاب جلامعاتهم، اأحياناً كان الأخ اأحمد يحملني معه على 

]فيزبا Vezba نوع من الدراجات النارية[ وكانت من نوع البطة. كانت مهمة اإعداد 
الطعام موكولة لالأخ مو�صى، ونحن علينا غ�صل املواعني والأطباق وتنظيف املكان. 

طبعاً نبهني الأخ مو�صى اأنه ل ي�صمح لدخول اخلادمات للبيت، وبالتايل نحن نعتمد 

على اأنف�صنا يف كل �صيء، طعام وغ�صل مالب�ص وتنظيف البيت وغريها.

اأجمل  من  كانت  الأحباب،  واإخوانه  مو�صى  الأخ  مع  فيها  �صكنت  التي  املدة  يف 

من  اأخرى،  اأماكن  يف  اآخرين  لإخوة  وزيارات  و�صفاء  واأدب  وحمبة  لطف  الأيام، 

وعرفت  للدرا�صة،  بال�صفر  �صبقونا  الذين  الأخوة  من  الكثري  على  تعرفت  خاللهم 

اأماكن �صكناهم، كان الأخ مو�صى كتلة من احلركة ل تتوقف ول تتعب ول متل من 

العمل والزيارات.

ل اأتكلم هنا عن العمل التنظيمي واحلركي، فهذا جماله مكان اآخر، وقد بنّي كتابه 

)د. مو�صى اأبو مرزوق: م�صوار حياة( كل ما يتعلق بالعمل التنظيمي، اأنا هنا اتكلم 

كل  يف  راقياً  كان  وكم  حياته،  يف  والأخالقية  والإن�صانية  الجتماعية  اجلوانب  عن 

�صيء، ي�صتوعب الآخرين بهدوء وذكاء.

اأن ناأكل مفتولً، وموؤكد لي�ص بيننا  اأّنه يف يوم من الأيام خطر على بالنا  اأتذكر 

من يعرف كيفية طهيه واإعداده، فما كان من الأخ اأبو مرزوق اإل اأن قال لنا: “متى 

تريدون اأكل املفتول؟” قلنا يوم اجلمعة، فقال: “لنا اأحلى اأكلة مفتول يوم اجلمعة 

باإذن اهلل”. وكانت اأخته الدكتورة حلمية رحمها اهلل ت�صكن يف بيت الطالبات، فذهب 

اإليها يحمل ما يلزم لوجبة املفتول، وقال لها نريده جاهزاً يوم اجلمعة، وفعالً جاء 

يوم اجلمعة يحمل معه اأجمل وجبة مفتول.

كان الأخ اأبو مرزوق �صاباً منوذجاً لل�صدق والوفاء والإخال�ص والعطاء، وكل 

ونفو�صنا  عقولنا  كانت  لكن  لنا،  وا�صحاً  يكن  مل  ب�صيء  يب�رش  كان  وغريه  ذلك 

 مهياأة له، مل يكن من النوعية النفعالية ول الغ�صبية، ول النقالبية يف �صلوكه اأو 

م�صاعره، بل كان متزناً وقوراً. اأعلم اأنَّ خمزون الرتبية ال�صحيحة يف ال�صغر هي 
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التي حفظت ال�صاب يف الكب، وهي التي اأوجدت عنده قاعدة ثابتة من قوة ال�صخ�صية 

وقدرتها على مواجهة ال�صعوبات.

اأقل  اأو  ال�صهرين  قرابة  ا�صتمرت  والتي  مرزوق  اأبو  عند  اإقامتي  مدة  انتهت 

العطار واأخ من غزة زميلي يف  انتقلت لل�صكن مع ابن عمي م�صباح  بقليل، بعدها 

كلية اأ�صول الدين الأخ من�صور اأبو العوف. ا�صتمر التوا�صل والتزاور بيني وبني 

الأخ مو�صى حتى جاء موعد �صفره من م�رش للعمل. عدُت لغزة عملت فيها بع�ص 

الإدارية  العتقالت  الإ�رشائيلية، وكرثت  املخابرات  ا�صتدت م�صايقات  ملا  الوقت، 

26
يل، ا�صطررت لل�صفر للعمل يف ليبيا.

)انتهى مقال العطار(

 
7. �شهادة ن�شال خ�رشة:27

يقول الأ�صتاذ ن�صال خ�رشة، اأحد كوادر حركة فتح: يف اأثناء زيارتي ل�صديقي 

نائب  مرزوق  اأبو  مو�صى  د.  وم�صت�صار  حما�ص،  حركة  كوادر  اأحد  عامر  اأ�صامة 

التقيُت  م�صبق  ترتيب  ودون  القاهرة،  يف  حما�ص  حلركة  ال�صيا�صي  املكتب  رئي�ص 

دخل  به.  جمعني  الذي  الأول  اللقاء  هذا  وكان  مرزوق،  اأبو  مو�صى   بالدكتور 

اأبو مرزوق املكتب، فوقفُت احرتاماً وت�صليماً، قال له �صديقي اأ�صامة: بحب اأعرفك 

يا دكتور على �صديق العمر ن�صال خ�رشة، ابت�صم د. مو�صى، وقال: اأهالً و�صهالً، 

اإخوة  الدكتور:  يا دكتور من جماعة فتح، فقال  اأ�صامة: هذا �صديقي ن�صال  فقال 

اأعزاء، فقاطعه اأ�صامة وقال: ن�صال ل يحب حما�ص، حينها اندفعُت وقلت: ل، بل ل 

اأحرتم حما�ص. توقعُت اأن تكون ردة فعل الدكتور عنيفة فكان العك�ص، حيُث بقي 

مبت�صماً، اأدركُت يف تلك اللحظة اأين ت�رشعت واأخطاأت، فقلُت مرتاجعاً: لقد عانيُت 

اأْن  يا دكتور، وهذا ما دفعني لقول ذلك، واأرجو  اأذى حما�ص وتعذيبها  كثرياً من 

يجب  الذي  الحرتام  بقدر  مهماً  لي�ص  احلب  لكن  اأخي،  يا  لعليك  فقال:  تعذرين، 

اأ�صاألك �صوؤالً، قلُت له: تف�صل يا دكتور، قال يل:  اأن يرت�صخ بيننا، ثم قال: دعني 

مقابلة اأجراها الكاتب، الدوحة، مع املفكر ح�صني العطار، غزة، حزيران/ يونيو 2018.  
26

مرا�صلة للكاتب الدوحة، مع الأ�صتاذ ن�صال خ�رشة، غزة، اأحد كوادر حركة فتح، من خالل الدكتور   
27

اأحمد يو�صف، 2019/5/15. 
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األ يوجد �صيء ح�صن تذكره حلركة حما�ص منذ ن�صاأتها اإىل يومنا هذا، على قاعدة 

قول اهلل: )ىئ ىئ ی ی( ]�صورة البقرة، الآية: 237[، فكرُت يف �صوؤاله، 

وقلت له: مْن اأنا حتى اأجتاوز عن حركة قدمت اآلف ال�صهداء! فقال: اإذا اأردت اأن 

النية م�صبقاً  با�صتح�صار  واإذا قمت  الف�صل،  اأّي �صيء من هذا  لنا  تذكر  حترتمنا، 

اإىل نهرها لن حترتمنا،  على عدم احرتامنا واهلل لو حررنا لك فل�صطني من بحرها 

اأم�صك يدي، وقال: لك عندي ن�صيحة، قلت له: تف�صل يا دكتور، قال يل:  وبعدها 

اأو حاقداً،  اإما وطنياً  اأن تكون  اإن�صان، وعليك  احلقد والوطنية ل يجتمعان يف قلب 

حديثه  واختتم  بال�صيئني.  تقتدي  واأل  احل�صنة،  القدوة  تكون  اأن  على  واحر�ص 

قائالً: اأتعلم يا اأخ ن�صال اأين امل�صكلة؟ قلت له: اأين يا دكتور! قال: امل�صكلة يف اأنكم 

�صورمتونا باأننا مالئكة ونحن �صدقنا ذلك، وانتهى اللقاء. يف احلقيقة كان موقفي 

مع د. مو�صى اأبو مرزوق مبثابة اأول در�ص تلقيته يف الأدب ال�صيا�صي، وكان در�صاً 

مهماً يف املراجعات التي طراأت على وعيي الوطني بعد ذلك.

)انتهى كالم خ�رشة(

�صابعًا: الوقفة الأخرية:

“الكرمي يح�ش نف�صه غنيا دائمًا”
                     )بوبليليو�ص �صريو�ص(

مل تكن جتربة اأبو مرزوق تتمحور حول ال�صيء املجرد اأو الوهم املوؤكد، واإمنا 

تفا�صيلها  يف  وتنوعت  فهماً،  اأعماقها  يف  وغا�صت  عبقاً،  الفكرة  جذور  يف  نق�صت 

عمالً، فقد حاول اأبو مرزوق من خالل حركة حما�ص واأجهزتها املتنوعة اأن يبني 

وعياً اإ�صالمياً، وفهماً �صيا�صياً، وعمالً جهادياً، يف نفو�ص الأمة العربية والإ�صالمية؛ 

ملقاومة الحتالل ال�صهيوين، الذي يعمل ليل نهار على قتل الإن�صان الفل�صطيني، 

وتزوير الأر�ص وهويتها العربية. لقد قاد اأبو مرزوق اأول مكتب �صيا�صي حلركة 

ال�صيا�صي بعد خروجه من �صجن  املكتب  لرئي�ص  نائباً  1992، وعمل  حما�ص �صنة 

هذا  حتى  للحركة  ال�صيا�صي  القرار  �صنع  قيادة  يف  وبقي   ،1997 �صنة  نيويورك 
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التاريخ، وهذا يجعله الأكرث دراية يف اآليات اتخاذ القرار داخل حركة حما�ص، والأكرث 

وال�صخ�صيات  م�صعل،  خالد  الأ�صتاذ  ال�صابق  ال�صيا�صي  املكتب  برئي�ص  احتكاكاً 

الفل�صطينية وواجباتها بعد  الق�صية  الدولية والعتبارية، والأكرث وعياً مبتطلبات 

�صبعني �صنة من ال�رشاع امل�صتمر �صّد الحتالل ال�صهيوين. 

ويف ظّل هذه امل�صامني الثالثة يبداأ اأبو مرزوق بتو�صيح اآليات اتخاذ القرار يف 

حركة حما�ص بقوله:

ح�صب  خمتلفة  واأدوات  اآليات  وهناك  موؤ�ص�صي،  اأ�صا�ص  على  مبنية  حما�ص 

اآلياته  له  ال�صيا�صي  فالقرار  احلركة،  تخ�ص  م�صاألة  كل  يف  والدور  الخت�صا�ص 

رئي�صي  جزئي،  اأم  كلي  �صواء  ال�صيا�صي  امل�صار  يف  وموقعه  القرار  اأهمية   ح�صب 

اأم هام�صي، وهناك موؤ�ص�صات للدرا�صة واأخرى ل�صتطالع الراأي، وهناك القواعد 

درا�صة  من  لها  بّد  ل  القرارات  فبع�ص  املطروحة؛  امل�صاألة  يف  وراأيها  التنظيمية 

وور�ص عمل وا�صتق�صاء اآراء، ثم ترفع اإىل املكتب املخت�ص الذي يعتمدها ويرفعها 

ا�صت�صارة  ي�صتوجب  ما  القرارات  من  وهناك  ب�صاأنها،  لقرار  لتخاذ  القيادة  اإىل 

الت�رشيعية،  النتخابات  دخول  م�صاألة  املثال  �صبيل  وعلى  التنظيمية،  القواعد 

حيث مّت عمل درا�صات حول املو�صوع مبختلف جوانبه، ثم ُعممت الدرا�صة، ومت 

ا�صت�صارة قواعد احلركة يف الداخل واخلارج، ثم رفع القرتاح من خمتلف املناطق 

ملكتب ال�صوؤون ال�صيا�صية، والذي بدوره اأقره ورفعه للقيادة التي اتخذت القرار 

28
يف امل�صاركة، واأقرت ال�صيا�صات امل�صاحبة.

حما�ص  حلركة  ال�صابق  ال�صيا�صي  املكتب  برئي�ص  مرزوق  اأبو  عالقة  عن  اأما 

الأ�صتاذ خالد م�صعل، فقد و�صفها مبا يلي:

امتدت عالقاتي يف احلركة الإ�صالمية باجليل الأول والثاين؛ فاجليل الأول ُنكن 

قدمها،  التي  ت�صحياته  وُنقدر  وال�رشاع،  باملعاناة  احلافل  لتاريخه  الحرتام  له 

ون�صتفيد من التجارب التي خا�صها عب �صنوات طويلة، فقد تعلمُت الكثري من هذا 

اجليل علماً و�صلوكاً واأخالقاً، وكان لبعدهم عن ال�صيا�صة فوائد كبرية على وحدة 

فرتة  يف  الذات  على  واحلفاظ  الأخوي،  والرتابط  التنظيمي،  واللتزام  ال�صف، 

مقابلة اأجراها الكاتب مع مو�صى اأبو مرزوق، 2018/11/23.  
28
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ال�صت�صعاف. اأما اجليل الثاين فهو جيل م�صتكمل ما بداأه ال�صابقون، واأ�ص�ص من 

الأعمال ما مل تكن ت�صمح الظروف ال�صابقة مبمار�صتها اأو ت�صمح لهم اإمكانياتهم 

باأن ينه�صوا بها، وعالقاتي بهوؤلء عالقات اأخوية بكل معنى الكلمة، فكنُت دائماً 

ح�صن الظن بهم، واأميل اإىل ك�صب القلوب على ك�صب املواقف اأو املواقع، و�رشيع 
ُ
اأ

بالطريقة  اأعاملهم  اأن  واأحب  اإخواين،  من  اأّي  على  الزعل  اأو  الغ�صب  من  الفيء 

التي اأحب اأن يعاملوين بها، واأقلل من املحا�صبة واملراجعة واملعاتبة، وعند خطئي 

اأعتذر ول اأدافع عن باطل اأبداً.

اأكن اأعرفه قبل اللقاء  اأوائل الثمانينيات ومل  اأبو الوليد فقد تقابلنا يف  اأما اأخي 

الأول؛ وهو �صاحب خلق ودين، عفيف الل�صان، طاهر القلب، جيا�ص يف م�صاعره 

الأعداء،  وحتييد  الأ�صدقاء  ك�صب  يف  وماهراً  اأعماله،  يف  جمتهداً  لإخوانه،  حباً 

وجهده كبري وطاقته على العمل ممتازة، مل يفرقنا منذ تعارفنا �صيء واإن اختلفنا 

فزمن الختالف ق�صري، كان موقفه ال�صيا�صي يف غالب الأحيان الأقرب ملوقفي، 

اأحفظ له قوته يف حفظ م�صالح احلركة،  واأكرث من  العمل ما زال قائماً  وم�صوار 

يف  معطاًء  زال  وما  فيها،  العمل  ملوؤ�ص�صات  واحرتامه  قراراتها  تطبيق  يف  وقوته 

29
جهده، نفع اهلل به واأمده بال�صحة والعافية.

اأبو مرزوق عالقاته مع ال�صيا�صيني الآخرين من الأحزاب واملنظمات  وي�صف 

والدول، باأنَّها تعتمد على النفتاح وال�رشاحة، واحلر�ص على امل�صالح امل�صرتكة، 

وال�صدق يف التعامل، والبتعاد عن اأّي اأو�صلوب فيه اإحراج اأو خداع اأو غ�ص مهما 

كان الهدف. وقد قدم اأبو مرزوق و�صفاً لأبرز ال�صخ�صيات الوازنة التي التقى بها، 

كما يلي: 

الرئي�س اليمني علي عبد اهلل �شالح: “ذكي جداً دون َتكلُف، ورمبا يكون من 

اأذكى روؤ�صاء العرب بالُرغم من اإمكانياته املتوا�صعة يف القراءة والكتابة، فقد �صاألته 

يوماً عن رجل اأراه يف كل زيارة للق�رش يجل�ص يف زاوية حمددة؟ فاأجاب دون حرج: 

اإنَّه املوظف الذي يقراأ له اجلرايد”. 

مقابلة اأجراها الكاتب مع مو�صى اأبو مرزوق، 2018/11/23.  
29
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“الرجل العربي ال�صهم ال�صجاع، ومن �صدة  الرئي�س العراقي �شدام ح�شني: 

امل�صالح  من  الكثري  على  العاطفة  ُيغلّب  كان  الأ�صيلة،  العربية  �صفاته  يف  تطرفه 

فل�صطني،  يف  للمجاهدين  م�صاعدة  دولر  مليوين  منه  طلبنا  اأننا  اأذكر  ال�صيا�صية، 

فقال: اإنَّ املجاهدين ل ُيناق�صون، وا�صتدعى مدير البنك املركزي، واأمره اأن ي�رشف 

لنا ما طلبنا”. 

الرئي�س ال�شوري حافظ االأ�شد: “كان قارئاً جيداً للتاريخ، وحافظاً لتفا�صيله 

جيداً  حماوراً  كان  احلقيقة  يف  املنا�صبة،  مواقفه  ا�صتح�صار  على  وقادراً  املهمة، 

على  تتغري  ل  وجهه  مالمح  لأن  به  يفكر  ما  معرفة  ال�صعب  ومن  وا�صرتاتيجياً، 

الإطالق”.

اإىل  ينظُر  ل  كان  فقد  كثرياً،  بنف�صه  يعتد  “كان  القذايف:  معمر  الليبي  الرئي�س 

ُمتحدثه اإطالقاً، بل ينظر اإىل الأعلى دائماً”.

الرئي�س امل�رشي االأ�شبق حممد اأنور ال�شادات: “كان الأجراأ يف اتخاذ القرارات 

وزار  الرو�ص،  اخلباء  طرد  فقد  خالفته،  اأو  وافقته  �صواء  ال�صعبة  ال�صيا�صية 

اتفاقية كامب ديفيد، وخا�ص  القوى، ووقع  الإ�رشائيلي، وحطم مراكز  الكني�صت 

معارك 1973، كل هذه القرارات مل تكن �صهلة على اأي زعيم”.

الأ�صدقاء،  ك�صب  يف  بارعاً  كان  ولكنه  بامتياز،  �صيا�صياً  “كان  ح�شني:  امللك 

وحتييد الأعداء، وتوظيف اخل�صوم”. 

اللواء امل�رشي عمر �شليمان: “كان حري�صاً على املقاومة وديومتها، لذلك مل 

ّيُحْل بيننا وبني ال�صالح، كان يغ�ص الطرف عن الكثري من عمليات تهريب ال�صالح، 

تكون  قد  لأنها  األبتة،  ُيواجهها  واأل  حما�ص،  على  باملحافظة  عرفات  ين�صح  وكان 

ذخراً ا�صرتاتيجياً له يف حال ف�صلت املفاو�صات واأ�صاليبها املتبعة، وكان ل يرغب يف 

ان�صمام حما�ص ملنظمة التحرير اأو لل�صلطة الوطنية، لذلك انزعج كثرياً عندما فازت 

“اأنا الآن كبالع ال�صكني ل  2006، وكان ُيعب عن ذلك بقوله:  حما�ص يف انتخابات 

اأنه مل ينجح بتطويع حما�ص كخيار  اأخرجها”. �صحيح  اأبلعها، ول عارف  عارف 
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عن  �صكتوا  الذين  اأحد  كان  لكنه  ال�صيا�صية،  الت�صوية  يف  روؤيته  يخدم  ا�صرتاتيجي 

30
تطوير قدراتها الع�صكرية”.

القلب، خطيب  اإىل  “�صخ�صية قريبة  العام حلزب اهلل ح�شن ن�رش اهلل:  االأمني 

ممتاز، و�صيا�صي بارع، مل اأ�صاهده يوماً يف خط مواجهة مع الفل�صطينيني”.

الرئي�س ال�شوري ب�شار االأ�شد: “مل يكن عليه خالف يف بداية الأحداث، اأحدث 

تغيرياً يف �صورية اأر�صى به ال�صعب، لكنه مل ي�صتطع اإنفاذ احلل ال�صيا�صي لالأزمة”.

يف  الأكرث  “املظلوم  بديع:  حممد  امل�شلمني  االإخوان  جلماعة  العام  املر�شد 

 
31

ال�صحافة امل�رشية”.

كما التقى اأبو مرزوق بروؤ�صاء جنوب اإفريقيا املتعاقبني، وروؤ�صاء �صابقني مثل 

Jimmy Carter، وتوين بلري، واأع�صاء من الكوجنر�ص الأمريكي؛  جيمي كارتر 

كانت بع�ص اللقاءات بهدف فهم حما�ص، واأخرى اإىل بلورة م�رشوع �صيا�صي ُيحقق 

التعارف وتدعيم ال�صداقات، واأخرى لر�صم  اأجل  ال�صالم يف املنطقة، ولقاءات من 

العالقات ال�صيا�صية يف امللف الفل�صطيني. وهذا ما قامت به رو�صيا عندما ا�صت�صافة 

حركتي حما�ص وفتح مراتٍ عدة، لإجناز امل�صاحلة الوطنية؛ بالتاأكيد هذه اللقاءات 

ل تاأتي اإل ح�صب الظروف ال�صيا�صية التي تن�صجم مع م�صالح الدول املختلفة. 

ال�صهيوين  الحتالل  من  للتخل�ص  واأف�صلها  الطرق  اأق�رش  مو�صوع  ويف 

وعذاباته، يقول اأبو مرزوق: 

باملعادلة  يتعلق  ما  اأولها  عدة؛  لأ�صباب  لنا  بالن�صبة  قا�صية  ال�رشاع  معادلة 

ال�صفرية بيننا وبينهم يف بقعة �صغرية، هناك �رشاع حول امل�صجد الأق�صى، وهو 

اأباً عن جد ول  لنا ورثناها  اأهي  الأر�ص  الهيكل عندهم، وحول  اأم  الأق�صى عندنا 

الرب هو لهم  الرب لهم وكاأن  اأنها وعد  اأم  اإل هي،  نر�صى بغريها ول بديل عنها 

ال�صعبي من  دون غريهم، واأنه مالك عقارات يهب هذا وينع هذا، وحتى الرتاث 

مقابلة اأجراها الكاتب مع مو�صى اأبو مرزوق، 2018/11/23.  
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والنا�ص،  القاهرة  قناة  الثاين،  اجلزء  مرزوق،  اأبو  مو�صى  الدكتور  مع  خليفة  طوين  اأجراها  مقابلة   
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“اأجراأ كالم،” 2013/5/19.
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الوقفة الواجبة والروؤية الواعدة

املاأكل وامللب�ص اأ�صبح حمالً للتزييف والتبديل وادعائهم باأنَّ هذا تراثهم، فهم لي�صوا 

من  هذا  كبرية.  م�صاريعه  كانت  واإن  البقاء،  يف  م�صاحله  غلبت  تقليدياً  ا�صتعماراً 

جانب، ومن جانب اآخر موازين القوى فهي ل�صالح عدونا على كافة ال�صعد، �صواء 

ثالثاً  ال�صيا�صية والديبلوما�صية.  العالقات  اأم  املال  اأم  ال�صالح  كان ذلك يف م�صاحة 

�رشاعنا بال �صّك ياأخذ طبيعة متعددة؛ فاإن قلت اأنه �رشاٌع ح�صارٌي فاأنت م�صيب، 

وامل�صيحية  الإ�صالم  بني  قلت  واإن  م�صيب،  فاأنت  والغرب  ال�رشق  بني  قلت  واإن 

الفل�صطينيني والعرب  الغربية واليهودية ال�صهيونية فاأنت م�صيب، واإن قلت بني 

من جانب واليهود من جانب اآخر فاأنت م�صيب، ولالأ�صف قاعدتك وحا�صنتك يف 

ال�رشاع منق�صمة الآن ولها نظرتها ووجهات نظر خمتلفة يف اإدارة ال�رشاع، اإن كان 

وم�صتقبل  وجود  حول  متما�صكة  الأخرى  واجلهة  نظرنا،  وجهة  يف  �رشاع  هناك 

“اإ�رشائيل”. اإنهم يخو�صون حرباً عاملية من اأجل وجود الكيان وم�صتقبله، ولِفهم 
هذه املعادلة يجب اأن تخو�ص ال�رشاع واأنت تعرف عدوك. 

وعليه، فاإنني اأ�صتطيع تلخي�ص اأق�رش الطرق واأف�صلها للتخل�ص من الحتالل 

مبا يلي:

الفل�صطيني واحلفاظ على برنامج �صيا�صي حترري واحد يف  ال�صعب  اأوًل: وحدة 

خمتلف اأماكن تواجده.

يف  لي�ص  مرحلة  اأّي  يف  فال�صتقرار  الفل�صطيني،  ال�صعب  مقاومة  ت�صتمر  اأن  ثانياً: 

�صالح �صعبنا، واإبقاء املواجهة وعدم ال�صتقرار يعمل ب�صورة مبا�رشة على 

اإ�صعاف الكيان واإرهاقه.

ثالثاً: اإجماع احلا�صنة للم�رشوع وا�صطفافها مع الق�صية الفل�صطينية.

رابعاً: اإ�صعاف حبل النا�ص وتاأييدهم للكيان ال�صهيوين من احلكومات وال�صعوب 

العربية خا�صة، لأنَّ حبل اهلل قد انقطع وحبل النا�ص هو الذي �صمن قوتهم 

وم�صتقبلهم حتى الآن.

32
وعند اكتمال ما نحن عليه لن يبقى للكيان قائمة باإذن اهلل.
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د. مو�سى اأبو مرزوق: يف العمق

م�شتقبل الق�شية الفل�شطينية:  

نحن موقنون بوعد الآخرة واأنَّ اهلل نا�رش عباده املوؤمنني، وعلينا الجتهاد فيما 

مّت ذكره يف ال�صوؤال ال�صابق، و�صيكون امل�صتقبل لنا اإن �صاء اهلل. ولكن من الناحية 

عليه،  هي  ما  على  الأو�صاع  بقيت  اإذا  عظيم  خطر  على  فنحن  والواقعية،  احلالية 

ال�صلطة  وتخ�صى  حما�ص،  �صوى  لها  عدواً  ترى  ول  ينهار  ال�صلطة  برنامج  حيث 

م�صدوداً،  طريقاً  يواجه  الذي  برناجمها  يف  ف�صلها  ب�صبب  امل�صهد  عن  تغيب  اأن 

الوطني  املوقف  فهو  موقفاً  اتخذت  واإذا  مبواقفها،  مربوطة  الوطنية  اأنَّ  وترى 

الذي ينتهك  وغريها يف خانة اخليانة والعمالة والتخريب، وتتعاون مع الحتالل 

مع  وال�رشاكة  التعاون  وترف�ص  ال�صعب،  ويهجر  الأر�ص  وي�رشق  املقد�صات 

 احلكومات الوطنية احلقيقية، ول ترى يف الف�صائل اإل ما هو تابع بال تفكري اأو بعيد 

بال تاأثري. فلذلك امل�صتقبل مرهون باإ�صالح الو�صع الفل�صطيني الداخلي من وحدة 

املوقف الفل�صطينية، ونبذ اخلالف وال�صقاق، وم�صاركة الكل الفل�صطيني يف معركة 

امل�صتقبل وال�رشاع احلايل، والتوافق على برنامج وطني واحد على راأ�صه املقاومة، 

ومقد�صاته  عودته  يف  �صعبنا  حّق  على  واحلفاظ  ال�صهيوين  امل�رشوع  ومواجهة 

33
وحقوقه.
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