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املقدمة

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ال�صيخ اأحمد يا�صني وجهاده. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�صيا�صي دول اأوروبا ومفكريها.          

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

وغريها من املواقف التي �صتظهر للقارئ بني دفتي الكتاب. 

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

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

والدولية،  والإقليمية  املحلية  الجتاهات  مع  حركته  لعالقة  الناظمة  املعايري  على 

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

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

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

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

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

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

)حما�ص(.     

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

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

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

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

د. بالل خليل يا�صني

اإ�صطنبول - تركيا

2020/5/28
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تقدمي )1(

بقلم اأ. د. عزيز دويك

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

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

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

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

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

من فقراته وكل فكرة من اأفكاره.

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

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

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

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

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

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

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

الأر�ص واحلقوق امل�صلوبة.

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

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

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

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

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

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

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

ف�صائل اأخرى على ال�صاحة الفل�صطينية.
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وقد اأح�صن املدّون وهو يناق�ص م�صرية جهاد اأبو مرزوق وفكره ال�صرتاتيجي 

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

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

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

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

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

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

نبا�صاً على الطريق ودليالً عليه.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اأبو مرزوق مبا يلي:

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

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

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

فلي�صت العبة بحق القوة واإمنا بقوة احلق.

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

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

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

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

والدويل.

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

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

بع�صنا بع�صا فيما اختلفنا فيه(.

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

دائماً هو ملوقف ال�صعوب واإن جنحت القيادات.

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

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

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

بحيث ي�صعب عليها احتواء الآخرين” .

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

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

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

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

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

بقوله تعاىل )ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ( .

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

وق�صية.

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

الدولية من جهة اأخرى.

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

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

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

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

واحل�صارة والأر�ص والإن�صان.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

على م�صلحة وطنه ودعوته واأبناء �صعبه واأمته.

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

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

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

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

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

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

الأوطان.

واهلل املوفق لكل خري

واحلمد هلل رب العاملني

اأ. د. عزيز دويك

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

تقدمي )2(

بقلم اأ. د. حم�شن حممد �شالح

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

والحتاد الأوروبي، وجنوب اإفريقيا، وغريها.

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

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

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

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

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

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

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

الفل�صطينية. 

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

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

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

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

ال�صكر. 

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

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

اإعداد الكتاب للطباعة.

واهلل ويل التوفيق

اأ. د. حم�صن حممد �صالح

املدير العام ملركز الزيتونة للدرا�صات وال�صت�صارات
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تقدمي اأ. معن ب�صو

تقدمي )3(

بقلم: اأ. معن ب�شور

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

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

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

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

مو�صى اأبو مرزوق.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

فكرية و�صيا�صية متعددة.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

على ما نعرفه من مذكرات.

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

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

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

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

ي�صتخرج منها الدرو�ص والعب.

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

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

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

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

دون عمق التحليل.

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

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

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

مل�صتقبل قادم.

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

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

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

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

احل�صابات عن العتبارات الفئوية ال�صيقة.
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د. مو�سى اأبو مرزوق: يف العمق

التحلّي  على  وا�صح  حر�ص  نف�صها  “املذكرات”  يف  اأو  العمق”  “يف  كتاب  ففي 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

كامل يف املقاومة اأن يتنازل عنها.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

حياة �صعبه واأمته.

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

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

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

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

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

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

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

اخلال�ص هذه.

اأ. معن ب�صور

الأمني العام ال�صابق للموؤمتر القومي العربي 

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








