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ال�صجن اأمريكي

والتهام اإ�صرائيلي

و�أعقب  �أيام  لثالثة  تاأّخر  مرزوق  �أبو  �عتقال  عن  �لر�صمي  �الأمريكي  �الإعالن 

بيوم ت�رشيحات �صتانلي كوهني عن �عتقال موكله.

كارول  و�أعلنت   ،1995/7/25 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  مرزوق  �أبو  توقيف  مّت  لقد 

�الأمريكية  و�جلن�صية  �لهجرة  د�ئرة  با�صم  �ملتحدثة   Carole Florman فلورمان 

لو�صائل  �أعلنته  �لذي  �لبيان  وكان  يوليو.  متوز/   28 �ملو�فق  �خلمي�ص  يوم  �لنباأ 

��صمه مدَرج على قائمة  مّت توقيفه الأن  �أنه  بالتناق�صات. فقد ذكَرت  �الإعالم مليئاً 

على  ��صمه  الإدر�ج  جرى  حتقيقاً  �أن  ذ�ته  �لبيان  يف  ذكرت  لكنها   “�الإرهابيني”، 
هذه �لقائمة.

�أكرث  بت�رشيح  �أدىل  فقد  �لهجرة،  د�ئرة  يف  �مل�صوؤول  بريغرون،  رو�ص  �أما 

ه له �خلمي�ص �تهام بانتهاك  وِقَف �لثالثاء، وُوجِّ
ُ
تناق�صاً... قال فيه �إن �أبو مرزوق �أ

رف�صت  �لهجرة  د�ئرة  �أجهزة  �أن  �آخر  تناق�ص  يف  �أ�صاف  لكنه  �لهجرة.  قو�نني 

�ل�صماح بدخوله للواليات �ملتحدة اللتز�مه �ملوؤكد �أو �ملفرت�ص يف �أن�صطة “�إرهابية”.

�لت�رشيحات،  بتناق�ص هذه  �لطعون  للرد على  �أنه حماولة م�صبقة  يبدو  وفيما 

�أ�صاف بريغرون �أن �أبو مرزوق �لذي �عتُِقل يف �لبد�ية للتحقق من و�صعه �لقانوين 

هو متهم �الآن بانتهاك قو�نني �لهجرة.

ويف حماولة م�صبقة �أخرى للدفاع عن �لد�ئرة �أ�صارت فلورمان �إىل �أن �أبو مرزوق 

بو��صطة   1990 �صنة  �ملتحدة  �لواليات  يف  و�لعمل  �لد�ئمة  �الإقامة  حّق  على  ح�صل 

�لقرعة... �أي �أن �لد�ئرة مل متنحه هذ� �حلق عن �صابق ت�صور وت�صميم...!

قد  تكن  مل  مرزوق  �أبو  توقيف  مّت  حني  باأنه  تقر  �ل�صابقة  �لت�رشيحات  جممل 

هت �إليه �أي تهمة... و�إمنا كان �لبحث جارياً، و�لتحقيق يتو��صل بهدف �إيجاد  ُوجِّ

ه له. والأن �الأمر قد ِحيك من ِقبَل جهة �صيا�صية عليا، وحل�صابات و�أ�صباب  تهمة ُتوجَّ



232

د. مو�شى اأبو مرزوق: م�شواُر َحَياة

مركز الزيتونة للدرا�شات واال�شت�شارات

�أمرت باإجر�ء �لتحقيق مع  �صيا�صية حم�صة، رف�صت فلورمان حتديد �جلهة �لتي 

ه له �أّي �تهام. �أبو مرزوق قبل �أن ُيوجَّ

ومن جهته، فاإن بريغرون �لذي ال يثل �أي جهة �صيا�صية �أو ق�صائية، �عتب يف 

�إ�صارة غري مبا�رشة �إىل وجود �أ�صابع �إ�رش�ئيلية، و�أن م�صاألة ت�صليمه لـ“�إ�رش�ئيل” 

�أعدت مثل  �أو  “�إ�رش�ئيل” مل تُكن قد تقدمت  �أن  �أنه يعلم  هي م�صاألة �أخرى... ذلك 

مرزوق  �أبو  بحق  �إ�رش�ئيلي  توقيف  �أمر  وجود  عدم  �إىل  باالإ�صافة  �لطلب،   هذ� 

حتى ذلك �لوقت.

�لتحّفظ �الأمريكي �لذي �أوجبه خرق �لقو�نني �الأمريكية من ِقبَل �الإد�رة، قابلَُه 

فرح غامر يف “�إ�رش�ئيل” �لتي ر�أت يف �عتقال رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص 

�أكب جناح يتحقق حتى تلك �للحظة يف �إطار حماربة حركة حما�ص.

بثّه  �أول تقرير  “�إ�رش�ئيل”، قال  �الأمريكي مع  للتو�طوؤ  ويف ك�صف غري مبا�رش 

�الإ�رش�ئيلية  �لعدل  وز�رتي  �إن  عنه،  �الإعالن  يوم  �حلادث  عن  “�إ�رش�ئيل”  ر�ديو 

�ملحتملة،  �الإجر�ء�ت  حول  بينهما  م�صتمرة  �ت�صاالت  حالياً  جُتريان  و�الأمريكية 

�ملكتب  رئي�ص  بتوقيف  �الأمريكية  �ل�صلطات  قيام  بعد  ق�صائياً  بها  و�مل�صموح  بل 

�ل�صيا�صي حلركة حما�ص. و�إن �مل�صاور�ت يف “�إ�رش�ئيل” تدور حول �إمكانية ت�صليم 

بد�أت  قد  �مل�صاور�ت  �أن هذه  يعني  �لذي  �الأمر  �الإ�رش�ئيلية.  لل�صلطات  �أبو مرزوق 

�أن  كذلك  يعني  �لذي  �الأمر  وهو  مرزوق،  �أبو  �عتقال  عن  �الأمريكي  �الإعالن  قبل 

و��صنطن هي �لتي بادرت �إىل م�صاورة “�إ�رش�ئيل” �لتي ُيفرَت�ص �أنها مل تُكن تعلم 

باأمر �العتقال لوال تكّرم و��صنطن باإبالغها به.

على  وقعتا  �ملتحدة  و�لواليات  “�إ�رش�ئيل”  �أن  �إىل  �الإ�رش�ئيلي  �لر�ديو  و�أ�صار 

�إذ�  فيما  �الأخرى  �لدولة  �إىل  �مل�صبوهني  بت�صليم  �أي منهما  قيام  معاهدة تن�ص على 

تدين  بيانات  تو�فر  ت�صتوجب  �لت�صليم  عملية  ولكن  بذلك.  خا�ص  طلب  لها  ُقدِّم 

�أن  �لالزم  من  كما  �إليه،  �ملن�صوبة  �العتد�ئية  باحلو�دث  ت�صليَمُه  �ملطلوب  تورط 

“�إ�رش�ئيل” على �ل�صلطات �الأمريكية موِجبَة  تكون �الأدلة �ملتو�فرة �لتي تعر�صها 

قد  �لت�صليم  عملية  فاإن  هنا  من  بينهما.  �ملوقعة  �ملعاهدة  �أحكام  مبقت�صى   �لت�صليم 

ت�صتمر وقتاً طويالً.
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والأن “�إ�رش�ئيل” مل ي�صبق لها �أن بحثت م�صاألة �إد�نة �أبو مرزوق، باالإ�صافة �إىل 

زجنر  يوئل  جعلت  �ملتوقعة  غري  �الأمريكية  �لهدية  فاإن  لها،  ت�صليمه  بطلب  �لتقدم 

بّد  ال  �إنه  يقول  �الإ�رش�ئيلية،  �خلارجية  لوز�رة  �لقانوين  �مل�صت�صار   ،Yoel Zinger

�ل�صيا�صي  فامل�صتوى  حال  �أّي  وعلى  �لطلب،  توجيه  قبل  �لق�صية  يف  �لتدقيق  من 

هو �لذي �صيح�صم �أمر توجيه �لطلب يف غ�صون �الأيام �لقالئل �لقادمة. فيما �أ�صار 

�ملتحدة  �لواليات  قامت  �إذ�  حتى  �أنه  �إىل  �الإ�رش�ئيلي،  �لعدل  وزير  ليبائي،  ديفيد 

باإبعاد مو�صى �أبو مرزوق عن �أر��صيها، فقد ال يوؤدي ذلك بال�رشورة �إىل ت�صليمه 

�إىل “�إ�رش�ئيل”، موؤّكد�ً �أنه ما تز�ل جتري عملية الإعد�د ملف ق�صائي وجمع �الأدلة 

لعر�صها على �ل�صلطات �الأمريكية فيما �إذ� �ُتِخذ قر�ر بتوجيه طلب ت�صليمه.

�لذي  �ل�صابق  و�جلرن�ل  �الإ�رش�ئيلي،  �لوزر�ء  رئي�ص  ر�بني،  �إ�صحاق  �أن  غري 

بب�صاعة  قاتل   1948 حرب  يف  بارز�ً  وقائد�ً   ،1967 حرب  يف  لالأركان  رئي�صاً  كان 

على جبهة �لقد�ص، حتّدث بلغٍة متلفة ال عالقة لها بالقانون. فهو �أّكد يوم �ل�صبت 

مو�صى  بت�صلُّمها  جد�ً  مهتمة  “�إ�رش�ئيل”  �أن  �الإ�رش�ئيلية  لالإذ�عة   )1995/7/29( 

�أبو مرزوق. وقال “�إننا مهتمون جد�ً باأن يتم ت�صليمه �إلينا. و�إن �لق�صاء �الإ�رش�ئيلي 

ت�رشيحات  حديثه  �أثناء  يف  تذّكر  ر�بني  لكن  �صده”.  �الإثباتات  بجمع  �الآن  يقوم 

�أن لدينا ما  �لقول بكل يقني  “ال يكنني  �لقانونيني �الإ�رش�ئيليني، فا�صتدرك قائالً 

يكفي من �لعنا�رش لطلب ��صرتد�ده”.

زجنر،  يوئل  �أبد�ها  �لتي  �لنظر  وجهة  �إىل  بذلك  ي�صري  كان  ر�بني  �أن  ويبدو 

�صعوبات  عن  حتدث  �لذي  �الإ�رش�ئيلية،  �خلارجية  لوز�رة  �لقانوين  �مل�صت�صار 

بر�هني  تقّدم  �أن  “�إ�رش�ئيل”  على  �أن  مو�صحاً  مرزوق...  �أبو  ال�صرتد�د  �إجر�ئية 

ملمو�صة على �أنه تورط يف جر�ئم ي�صملها �تفاق تبادل �ملجرمني بني �لبلدين. لكن 

زجنر مع ذلك قال �إن قر�ر �لتقدم بطلب �لت�صليم �صيتخذه رئي�ص �لوزر�ء ووزير 

.Shimon Peres خلارجية �صمعون برييز�

�متالكها  عدم  تعلن  �الإ�رش�ئيلية  �لق�صائية  �الأو�صاط  كانت  ذلك،  غ�صون  ويف 

�الأدلة �لكافية �لتي متكنها من تقدمي الئحة �تهام �صّد �أبو مرزوق... م�صرية �إىل �أن 

�الإ�رش�ئيلية  �ملحكمة  لي�ص لدى  �أدلة تكون مقبولة  �أن يت�صمن  �لت�صليم يجب  طلب 
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وح�صب، ولكن لدى �ملحاكم �الأمريكية �أي�صاً... موؤكدة �أن “�إ�رش�ئيل” ال متلك حتى 

دليالً و�حد�ً من �الأدلة �ملقبولة التهام �أبو مرزوق... وهي �ل�صيغة �لتي تعني بكل 

ب�صاطة �أن �لق�صاء �الإ�رش�ئيلي متو�طوؤ مع �الدعاء �لعام يف “�إ�رش�ئيل” ب�صكل يفوق 

�ملكتب  رئي�ص  ق�صية  يف  الحقاً  �الأمريكي  �لق�صاء  و�صيظهره  �أظهره  �لذي  �لتو�طوؤ 

�ل�صيا�صي حلركة حما�ص.

ولكن كيف وملاذا ال متلك “اإ�رشائيل” اأدلة كافية �شّد اأبو مرزوق؟

تقول �صحيفة يديعوت �أحرونوت �الإ�رش�ئيلية يف 1995/7/30: “�ت�صح يف �أثناء 

�ملعلومات  معظم  �أن  �الإ�رش�ئيلي  �ال�صتخبار�ت  جهاز  روؤ�صاء  مع  �الأمر  مناق�صة 

حول �صلة �أبو مرزوق بالعمليات �مل�صلحة م�صدرها معلومات ��صتخبارية ال يكن 

عر�صها الأ�صباب �أمنية. وهي تعتمد على تقارير مبين بو��صطة م�صادر ال يكن 

�لك�صف عن هويتها”. و�أ�صارت �ل�صحيفة �إىل �لنقطة �الأهم يف هذه �لق�صية، وهي �أن 

�تفاقية تبادل ت�صليم �ملجرمني �ملَبمة بني “�إ�رش�ئيل” و�لواليات �ملتحدة ال ت�صمل 

“�ملخالفات �الإرهابية” على حّد قول م�صادر ق�صائية �إ�رش�ئيلية. ولذلك، فاإن على 
“�إ�رش�ئيل” �أن ت�صند طلب �لت�صليم �إىل مالفات قتل �أو حماولة قتل... �الأمر �لذي ال 

يكن �حل�صول على �إثباتات قطعية ب�صاأنه.

مما �صبق، يت�صح �أن طلب �لت�صليم �لذي تقدمت به “�إ�رش�ئيل” هدف يف �الأ�صا�ص 

ِقبَل  من  و��صح  بتو�طوؤ  �الأمريكي،  �ل�صجن  يف  مرزوق  �أبو  �عتقال  �أمد  �إطالة  �إىل 

�الإد�رة �الأمريكية، وكذلك �لق�صاء �الأمريكي.

لقد �ُتخذ قر�ر �لتقدم بطلب �لت�صليم بالرغم من �إعالن وزير �لعدل �الإ�رش�ئيلي 

�أن هناك حدود�ً لقدرة “�إ�رش�ئيل” على �لتعامل قانونياً مع هذ� �ملو�صوع، و�أر�صل 

طلب �لت�صليم للحكومة �الأمريكية بو��صطة �لفاك�ص.

�لفكرة”  �ل�صكرة وتاأتي  “تذهب  �لت�صليم كانت قد بد�أت  �إر�صال طلب  مّت  وحني 

�لفائدة  يفوق  �رشر�ً  مرزوق  �أبو  ��صتالم  يف  ر�أو�  �لذين  �الإ�رش�ئيليني  بع�ص  لدى 

�ملتوخاة منه. وهذ� ما عبت عنه �صحيفة د�فار �الإ�رش�ئيلية يف مقال �فتتاحي لها 

1995/8/6. جاء يف تلك �الفتتاحية بالغة �الأهمية، و�ملبكرة يف �لتعامل �لعقالين  يف 
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�لت�صليم  طلب  عن  “�إ�رش�ئيل”  تر�جع  �إىل  �ملطاف  نهاية  يف  �أدى  و�لذي  �حلدث،  مع 

و�إطالق �رش�حه، بالرغم من �صدور قر�ر عن �ملحكمة �الأمريكية باال�صتجابة للطلب 

�الإ�رش�ئيلي، وبالرغم من كل نو�ق�صه �لتي �أقرت بها “�إ�رش�ئيل” قبل غريها.

زعيم  �عتقال  مبو�صوع  كثري�ً  �ُصغلو�  �الإ�رش�ئيليني  �أن  د�فار  �فتتاحية  تقول 

طلب  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  ونية  �ملتحدة،  �لواليات  يف  مرزوق  �أبو  مو�صى  حما�ص 

و�صائل  لدى  �ل�صائدة  �لنغمة  وكانت  �لدولتني،  بني  �تفاقية  مبوجب  لها  ت�صليمه 

�الإعالم �رشورة طلب ت�صليمه، كجزء من �حلرب �لتي تخو�صها “�إ�رش�ئيل” �صّد 

من  �ملرحلة  هذه  يف  خ�صو�صاً  “�إ�رش�ئيل”،  يعني  ما  هذ�  هل  ولكن  “�الإرهاب”، 
�ملفاو�صات مع �ل�صلطة �لفل�صطينية. وح�صب معلومات �أجهزة �الأمن �الإ�رش�ئيلية، 

�لذي  وهو   ،1989 �صنة  منذ  حما�ص  حلركة  �صيا�صي  قائد  �أكب  مرزوق  �أبو  يعّد 

ر�أ�صهم  وعلى  قادتها  �عتقال  �أثر  على  �نهارت  �لتي  حما�ص  حركة  تنظيم   �أعاد 

�ل�صيخ �أحمد يا�صني. 

�لبالد،  خارج  �إىل  �حلركة  قيادة  بنقل  قام  مرزوق  �أبو  �أن  �الفتتاحية  و�أ�صافت 

�لدعم و�مل�صاعدة  و�إير�ن، وح�صل منهما على  و�أن�صاأ عالقات مع كل من �صورية 

�ملالية لن�صاطات حما�ص. وي�صتنتج من ذلك �أن �أبو مرزوق م�صوؤول �إىل حّد ما عن 

�أعمال  �أنه م�صوؤول عن  ن�صاط �الأجهزة �لع�صكرية حلما�ص، وب�صكل ملمو�ص يبدو 

�لقتل و�الأعمال �النتحارية �لتي نفذها �أفر�د وخاليا تابعون لعز �لدين �لق�صام. من 

ناحية �أخالقية وجماهريية، يتوجب على حكومة “�إ�رش�ئيل” �أن تعمل على ��صتالم 

�أبو مرزوق وتقديه �إىل �ملحاكمة، على �عتبار �أنه �أكب قائد �صيا�صي حلما�ص، وتعّد 

نية  لتبير  كافية  غان  ر�مات  عملية  �آخرها  وكان  حما�ص،  نفذتها  �لتي  �لعمليات 

�حلكومة �أن تتخذ �الإجر�ء�ت �لالزمة ال�صتالم �أبو مرزوق، وهذ� ما يت�صمن ر�صالة 

مهمة �إىل �الأ�رشة �لدولية مفادها �أن مكافحة “�الإرهاب” �صاملة وم�صتمرة. لنفرت�ص 

�أن “�إ�رش�ئيل” لديها �أدلة قوية الإقناع �لواليات �ملتحدة �أن ت�صلمها �أبو مرزوق، يظل 

هناك عامالن �آخر�ن يوؤثر�ن على �تخاذ �ملوقف. 

“�إ�رش�ئيل” ي�صّكل �رشبة  �أبو مرزوق يف  �أن �عتقال  �أنه ال بّد  وتقول �ل�صحيفة 

لن�صاط حما�ص يف جماالت ح�صد �ملو�رد و�لعالقات �لدولية، �إال �أن هذه �ل�رشبة تكون 
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يرتكون  �لذين  �لقادة  �أن  �لفل�صطينية  �لتنظيمات  لدى  �لتجربة  �أثبتت  ولقد  موؤقتة، 

منا�صبهم ال يرتكون ور�ءهم فر�غاً لفرتة زمنية طويلة، بل يوؤ�ص�ص �لقادة �جلدد 

لديه  مرزوق  �أبو  �أن  مع  �أخرى،  ناحية  ومن  �لع�صكري.  �لعمل  بت�صعيد  مكانتهم 

مزون و��صع من �ملعلومات، �لتي يكن بو��صطتها ك�صف خاليا �رشية ومطلوبني 

طويلة،  �أ�صهر�ً  ت�صتغرق  �أن  بّد  ال  ت�صلُّمه  عملية  ولكن  ذلك،  �صابه  وما  و�أ�صلحة 

�إعالمياً على م�صتوى دويل، ورمبا مو�صوعاً لل�رش�ع  وي�صبح خاللها مو�صوعاً 

�إىل  �أ�ِصف  �الإ�رش�ئيلية.  �ل�صجون  د�خل  ح�صانة  ينحه  ما  وهذ�  كذلك،  �لق�صائي 

ذلك �أن �عتقال �أبو مرزوق يف “�إ�رش�ئيل” يوؤّدي �إىل ت�صعيد عمليات حما�ص، ورمبا 

زعيمهم،  �رش�ح  �إطالق  �أجل  من  �الإ�رش�ئيليني  من  رهائن  �ختطاف  على  يعملون 

�ل�صيخ  �إطالق �رش�ح  �أجل  �لتي مار�صتها حما�ص من  �لن�صاطات  و�لدليل على ذلك 

�لكرمي عبيد يف  �ل�صيخ عبد  �أثر �ختطاف  �أحمد يا�صني، وردود فعل حزب �هلل على 

�جلنوب �للبناين.

يف  �لقيمة  �صعيفة  كانت  �ملذكورة  �لعو�مل  هذه  �أن  رمبا  �أنه  �ل�صحيفة  وت�صري 

“�إ�رش�ئيل”  و�أ�صبحت  �أو�صلو،  �تفاقية  عقد  �أثر  على  تغري  �لو�صع  ولكن  �ملا�صي، 

�لطرف  �أي قر�ر على  �آثار و�أبعاد  تاأخذ كل منهما باالعتبار  �لفل�صطينية  و�ل�صلطة 

�الآخر، خ�صو�صاً �أن “�إ�رش�ئيل” تهمها يف �ملرحلة �حلالية بلورة موؤ�ص�صات �ل�صلطة 

�لوطنية �لفل�صطينية بقيادة عرفات. وبالتايل، يتوجب على �حلكومة �الإ�رش�ئيلية يف 

�لو�صع �لر�هن، �أن تدر�ص ردها على عمليات حما�ص )مثل �لطوق �الأمني و�إرجاء 

�ملفاو�صات(، لي�ص من حيث تاأثريها على �لفل�صطينيني، و�إمنا كذلك من حيث تاأثريها 

على مكانة عرفات لدى �لفل�صطينيني، وقيامه بدور معتدل يف م�صرية �أو�صلو، وجلم 

�أن هذ� �للجم يار�صه عرفات حالياً  �لد�خلية وخ�صو�صاً حما�ص، ومع  �ملعار�صة 

وب�صكل جزئي وغري كاف، ولكنه على �ملدى �لبعيد �صيكون �أكرث فعالية من �أجهزة 

باإمكانية  يتعلق  فيما  عميق  مغزى  �للجم  ولعملية  �الإ�رش�ئيلية.  و�الأمن  �ملخابر�ت 

�إن�صاء عالقات تعاُي�ص بني “�إ�رش�ئيل” وبني �لكيان �لفل�صطيني يف �مل�صتقبل.

�أن يظل  “�إ�رش�ئيل”  ناحية  �الأف�صل من  �لو�صع  �أن  �ل�صحيفة  �فتتاحية  وتذكر 

�أبو مرزوق يتنقل من مكان �إىل �آخر، كما كانت حالته منذ �أ�صهر، نتيجة نبذ �صلطات 
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�لبلد�ن �لعربية له؛ الأنه يهمها �مل�صرية �ل�صلمية يف �ملنطقة. ويف هذ� �لو�صع، تكون 

�الأ�رش�ر �لناجمة عن عدم ت�صليم �أبو مرزوق حمدودة، وقدرته على �إعاقة �مل�صرية 

�لثانية  �لعاملية  �حلرب  بعد  ف�ّصلت  بريطانيا  كذلك  باال�صمحالل.  �آخذة  �ل�صلمية 

على  �لعمل  من  بدالً  “�إ�رش�ئيل”،  �أر�ص  خارج  يتجول  �حل�صيني  �أمني  �حلاج  تْرَك 

��صتالمه، وما يثري ذلك من عدم هدوء وتعر�ص �صيطرتها على �لبالد للخطر. وُيعّد 

�أبو مرزوق �أ�صبه ما يكون بحبة �لبطاطا �ل�صاخنة، يريد �جلميع �أن يتذوقها ولكن 

“�إ�رش�ئيل”  �إىل  �إح�صاره  حالة  ويف  �لعالية،  حر�رتها  ب�صبب  يرميها  �صخ�ص  كل 

�أهمية  من  �لرغم  على  وذلك  وجوده،  فو�ئد  من  �أكرث  هنا  وجوده  �أ�رش�ر   تكون 

تقديه �إىل �لعد�لة.

عن  �الفتتاحية—يتحدث  هذه  �الإ�رش�ئيلية—يف  �ل�صحيفة  حال  ل�صان  وكاأن 

حما�َص  لـ“�إ�رش�ئيل”  مرزوق  �أبو  ت�صليم  حما�صها  فاق  �لتي  �ملتحدة،  �لواليات 

“�إ�رش�ئيل” ذ�تها، بقول: “�إّن عدو�ً عاقالً �أف�صُل من �حلليف �الأمريكي �جلاهل...!”.

ونوهت �ل�صحيفة �أن جهل �حلليف �الأمريكي قد جتلّى يف كل ذلك �حلما�ص �لذي 

�أظهره يف ق�صية �أبو مرزوق. فقد جرى �عتقال �لرجل �أوالً، ثم بد�أت عملية جتميع 

�ملعلومات �لتي تتيح توجيه �التهام له. ومل تُقم بهذه �لعملية �جلهات �ل�صيا�صية �أو 

�أي�صاً �جلهات �لق�صائية. فبعد يومني  �الأمنية �الأمريكية فقط، ولكن �صاركت فيها 

�لعدل  وز�رة  �أن  عن  تت�رشب  �الأخبار  كانت  نيويورك،  مطار  يف  توقيفه  من  فقط 

�الأمريكية �ت�صلت مع وز�رة �لعدل �الإ�رش�ئيلية تطلب معلومات تدين �أبو مرزوق.

ومل ُتخِف و��صنطن هذ� �لتو�طوؤ، فقد �رّشح م�صوؤولون �أمريكيون �أن �جلهات 

�ملعنية طلبت من “�إ�رش�ئيل” و�الأردن تزويدها باأي معلومات قد تفيد هذه �لق�صية. 

و�أ�صافو� �أن لديهم �أدلة على وجود عالقة له بن�صاطات “�إرهابية” خارج �الأر��صي 

د�خل  “�إرهابية”  بن�صاطات  عالقاته  توؤكد  قوية  �أدلة  لديهم  لي�ص  لكنه  �الأمريكية، 

�الأمريكي،  للقانون  خرقه  يوؤكد  �صيء  �أي  عن  يبحثون  وهم  �ملتحدة.  �لواليات 

تعّدها  منظمات  ل�صالح  �ملتحدة  �لواليات  يف  �الأمو�ل  جمع  يف  ن�صاطاته  وحتديد�ً 

عن  منقولة  و�لرتجمة  د�فار،  �صحيفة  �فتتاحية  )�نتهت  “�إرهابية”.  و��صنطن 

�صحيفة �ل�رشق �الأو�صط، لندن، 1995/8/10(
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1995/8/1( قد ن�صبت مل�صادر غربية مطلعة  �أردنية )�حلدث،  وكانت �صحيفة 

قولها “�إن �الإد�رة �الأمريكية طلبت من �الأردن �حل�صول على معلومات حول مدى 

كان  و�أنه  خ�صو�صاً  حلما�ص،  �الأمني   - �لع�صكري  �لن�صاط  يف  مرزوق  �أبو  تورط 

يقيم يف عّمان قبل ترحيله عنها منذ �أ�صابيع قليلة فقط”. 

ل�صفحات  )فوتوكوبي(  ن�صخة  وجود  لوِحَظ  �لدعوى،  ملف  يف  �لبحث  ولدى 

جو�ز �صفر �أبو مرزوق �لذي كان ي�صتخدمه يف �لدخول �إىل �الأردن و�خلروج منه.

“�إ�رش�ئيل”  �إن   1995/7/30 يف  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  �إذ�عة  قالت  جهتها  ومن 

�صلّمت �لواليات �ملتحدة معلوماٍت حول توّرط مبا�رش الأبو مرزوق يف مقتل طالبة 

 1995 �أبريل  ني�صان/  يف  فل�صطيني  بها  قام  “��صت�صهادية”  عملية  خالل   �أمريكية 

�أي�صاً يف �النفجار �لذي نتج عن  �إ�رش�ئيليني م�رشعهم  يف قطاع غزة، ولقي �صبعة 

دم�صق  يف  موجود�ً  كان  �لذي  مرزوق  �أبو  �أن  �الإذ�عة  و�أ�صافت  مفّخخة.  �صيارة 

�أعطى �أمر �لقيام بهذه �لعملية �لتي تبنّت م�صوؤوليتها حركة حما�ص.

تقّدم  لـ“�إ�رش�ئيل”،  و�لنفاق  �لعرب  معاد�ة  على  �الأمريكي  �ل�صباق  �إطار  ويف 

�ل�صيوخ  جمل�ص  يف  �مل�صارف  جلنة  رئي�ص   ،Alfonse D’Amato د�ماتو  �لفون�ص 

�ملتحدة  �لواليات  �إغالق  �إىل  يهدف  �ملجل�ص  �إىل  جديد  قانون  مب�رشوع  �الأمريكي، 

“قانون منع حما�ص  ��صم  �لقانون  �أع�صاء حركة حما�ص. وحمل م�رشوع  يف وجه 

ل�صنة 1995”. وقال د�ماتو لدى تقديه �مل�رشوع: “�إننا ال ن�صتطيع �لتغا�صي عن 

�أعمال حما�ص و�ملجموعات �ملماثلة لها، كما ال يكننا �أن ن�صمح ملثل هذه �ملجموعات 

بالعمل د�خل �لواليات �ملتحدة”.

 وذكر د�ماتو �أن م�رشوع �لقانون �صيغلق �لباب على �الأقل �أمام �أبو مرزوق، �لذي 

كان تخّرج من جامعة لويزيانا ويقيم مع زوجته و�أبنائه قرب �لعا�صمة و��صنطن.

ويدعو م�رشوع �لقانون �إىل تعديل قانون �لهجرة و�جلن�صية ل�صنة 1990، حتى 

يكون باالإمكان �عتبار �أع�صاء حركة حما�ص “�إرهابيني”. ولذلك فاإنهم �صيكونون 

�أنهم  كما  �ملتحدة،  �لواليات  �إىل  دخول  تاأ�صري�ت  على  للح�صول  موؤهلني  غري 

�صيُمنَعون من دخولها.
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ومل يباِل �مل�صوؤولون �الأمريكيون يف تناف�صهم على �لنفاق لـ“�إ�رش�ئيل” بامل�صالح 

�الأمريكية ذ�تها. فقد خا�صو� ذلك �ل�صباق وهم موؤمنون �أنه قد يجر ماطر حقيقية 

على �الأمن �الأمريكي و�أمن �ملو�طنني �الأمريكيني. ولهذ� فقد �تخذت �إجر�ء�ت �أمنية 

�حرت�زية �بتد�ًء من منت�صف ليلة �لعا�رش من �آب/ �أغ�صط�ص، �أي بعد �صاعات فقط 

من تقدمي طلب �لت�صليم �الإ�رش�ئيلي �إىل حمكمة جنوب نيويورك.

تلقِّي  �إثر  �الأمريكية،  �ملطار�ت  جميع  يف  ُفِر�َصت  �مل�صددة  �الأمنية  �الإجر�ء�ت 

معلومات ح�صا�صة من �أجهزة �الأمن و�ال�صتخبار�ت �لفيدر�لية �الأمريكية حتّذر من 

�حتمال وقوع �عتد�ء �إرهابي ي�صتهدف �ملطار�ت.

�الأمنية  �الأجهزة  �إىل  �أمر�ً  �الأمريكية  �لفيدر�يل  �لطري�ن  م�صلحة  وزعت  وقد 

�ملطار�ت  يف  �الأمنية  �الإجر�ء�ت  وت�صديد  مب�صاعفة  �لطري�ن  و�رشكات  و�ملطار�ت 

�الأمريكية، وطلبت من هذه �جلهات �ال�صتعد�د يف �ل�صهرين �ملقبلني التخاذ �إجر�ء�ت 

بني  ومن  �إرهابية.  �أعمال  وقوع  دون  للحيلولة  ت�صّدد�ً  و�أكرث  م�صاعفة  �أمنية 

�الإجر�ء�ت �الأمنية �لتي �تُِّخذت ن�رش �ملزيد من رجال �الأمن، �صو�ء �لذين يالحظهم 

تفتي�ص  وكذلك  مدنية.  ثياباً  يرتدون  �لذين  �أم  �لر�صمية،  ثيابهم  من  �مل�صافرون 

�ل�صفوف  يف  �مل�صافرين  �نتظار  طال  ولذلك  ��صتجو�بهم،  بعد  �مل�صافرين،  حقائب 

�لطويلة. وكذلك �إجر�ء�ت �لتفتي�ص �لدقيق للم�صافرين عند بو�بات �ملغادرة.

على  بناًء  �تُِّخذت  �الإجر�ء�ت  �إن  �لفيدر�يل  �لطري�ن  م�صلحة  يف  م�صوؤول  وقال 

باحتمال  تفيد  �أخري�ً  ح�صلت  ووقائع  �أحد�ث  وبعد  دقيقة،  ��صتخبارية  معلومات 

بني  من  “�إن  �مل�صوؤول:  وقال  �ملقبلة.  �لقليلة  �الأ�صهر  يف  “�إرهابية”  �أعمال  وقوع 

يف  �ل�صيا�صيني  �لقادة  �أحد  نيويورك،  يف  مرزوق  �أبو  مو�صى  �عتقال  �الأحد�ث 

مركز  بتفجري  للمتهمني  نيويورك  يف  جتري  �لتي  و�ملحاكمة  حما�ص،   حركة 

�لتجارة �لعاملي”.

�إنها قد تكون  �إذ  قد ال تكون �الإجر�ء�ت �الأمريكية ناجمة عن ماوف حقيقية، 

هدفت �إىل �إقناع �لر�أي �لعام �الأمريكي ب�صحة �الإجر�ء �لذي �تُّخذ بحق �أبو مرزوق، 

با�صمها  �صدرت  �لتي  �لتهديد�ت  نفي  على  حر�صت  حما�ص  حركة  و�أن  �صيّما  ال 
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�نديك  �الأمريكي قال مارتن  �الإجر�ء  تاأكيد �صحة  �الأمريكية. ويف معر�ص  لالإد�رة 

Martin Indyk، �ل�صفري �الأمريكي لدى “�إ�رش�ئيل” يف ذلك �لوقت وهو يهودي، �إن 

�الإد�رة �الأمريكية تنظر ب�صورة جدية �إىل �لتهديد�ت �لتي �أطلقتها حركة حما�ص يف 

حال ت�صليم رئي�ص مكتبها �ل�صيا�صي لـ“�إ�رش�ئيل”. و�أ�صاف �أنه يعّد حما�ص حركة 

“�إرهابية” من �لدرجة �الأوىل، و�أنه يجب �لتعامل معها من هذ� �ملنطلق.

رئي�ص  توقيف  عن  �الأمريكي  باالإعالن  متاماً  فوجئت  �لتي  حما�ص  حركة  �أما 

مكتبها �ل�صيا�صي، فقد بادر مكتبها �ل�صيا�صي �إىل �الجتماع فور�ً يف عّمان برئا�صة 

خالد م�صعل، نائب رئي�ص �ملكتب �لذي �صيتوىل زعامة �حلركة يف وقت الحق. كما 

قطاع  يف  وخ�صو�صاً  �ملحتلة،  �لفل�صطينية  �الأر��صي  د�خل  حما�ص  حركة  فوجئت 

غزة، حيث لعب �أبو مرزوق دور�ً بارز�ً يف �إعادة تاأ�صي�ص جماعة �الإخو�ن �مل�صلمني 

�لقيادية  �لهيكلية  ترتيب  �إعادة  يف  بارز�ً  لعب دور�ً  �نبثقت عنها �حلركة، كما  �لتي 

للحركة يف كل مرة كانت �الأجهزة �الإ�رش�ئيلية تنجح يف تفكيكها و�عتقال �أع�صائها.

�ل�صلطات  ِقبَل  من  مرزوق  �أبو  �لدكتور  توقيف  حول  “بيان  عنو�ن  حتت 

�الأمريكية”، �صدر يف عّمان �لبيان �الأول حلركة حما�ص عن �حلادث يف يوم �الإعالن 

�الأمريكي ذ�ته يف 1995/7/28. وجاء فيه:

�لدكتور  بتوقيف  �الأمريكية  �ل�صلطات  قامت  و��صتفز�زية  خطرية  خطوة  يف 

�لثالثاء  يوم  حما�ص،  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  مرزوق،  �أبو  مو�صى 

�أفر�د عائلته يف زيارة خا�صة  1995/7/25، بعد و�صوله �لواليات �ملتحدة مر�فقاً 

تتعلق برتتيب در��صة �أبنائه.

�خلطوة  هذه  ب�صدة  وت�صتنكر  تدين  “حما�ص”  �الإ�صالمية  �ملقاومة  حركة  �إن 

غري �ملبرة، خا�صة �أن �لدكتور �أبو مرزوق و�صل �إىل �لواليات �ملتحدة �الأمريكية 

ب�صورة م�رشوعة، ومل يرتكب ما يخالف �لقانون �الأمريكي.

عن  �لفوري  باالإفر�ج  �الأمريكية  �الإد�رة  تطالب  وهي  حما�ص،  حركة  �إن 

�لدكتور �أبو مرزوق، حتّذر من �أي تفكري �أو حماولة لت�صليمه ل�صلطات �الحتالل 

�ل�صهيوين. وتعتب حركة حما�ص �الإد�رة �الأمريكية م�صوؤولة م�صوؤولية كاملة عن 

�أي �رشر يكن �أن يلحق بالدكتور �أبو مرزوق.



مركز الزيتونة للدرا�شات واال�شت�شارات241

ال�ضجن اأمريكي والتهام اإ�ضرائيلي

�إن هذه �خلطوة ُتعتب �رشبة جديدة توجهها �لواليات �ملتحدة ل�صعبنا وحلركته 

�ملجاهدة حما�ص �لتي تخو�ص ن�صاالً م�رشوعاً �صّد �الحتالل �ل�صهيوين، وتقود 

�صعبنا يف جهاده من �أجل نيل حقوقه �مل�رشوعة ودحر �الحتالل.

�أبو مرزوق �صيزيد من غ�صب و�صخط �صعوب  �لدكتور  �إن ��صتمر�ر توقيف 

خا�صة  �لعدو�نية،  و�صيا�صتها  �ملتحدة  �لواليات  على  و�الإ�صالمي  �لعربي  �لعامل 

مِلَا حتظى به حما�ص من دعم وتاأييد هذه �ل�صعوب وكل �أن�صار �حلرية يف �لعامل، 

ومِلَا متثله من �أمل لهذه �ل�صعوب يف �لت�صدي للعدو�ن �ل�صهيوين لتحرير �لقد�ص 

على  مكانته  له  �إ�صالمي  كقائد  مرزوق  �أبو  �لدكتور  يثله  مِلَا  �إ�صافة  و�الأق�صى، 

�مل�صتويني �لعربي و�الإ�صالمي.

�إن حركة حما�ص تهيب بكل �لدول �ل�صديقة و�ملنظمات و�لهيئات �ملد�فعة عن 

حقوق �الإن�صان و�ملنا�رشة لل�صعب �لفل�صطيني وحلقوقه �مل�رشوعة ��صتنكار هذه 

�خلطوة، و�لتحرك �لعاجل لل�صغط على �الإد�رة �الأمريكية من �أجل تاأمني �الإفر�ج 

�لفوري عن �لدكتور �أبو مرزوق.

من  الأي  تتعر�ص  ومل  �ملتحدة  للواليات  ت�صيْء  مل  �لتي  حما�ص  حركة  �إن 

د�خل  �لقمعية  و�آلته  �ل�صهيوين  �لعدو  مع  �رش�عها  وح�رشت  م�صاحلها، 

 فل�صطني، تدعو �الإد�رة �الأمريكية �إىل مر�جعة خطوتها هذه و�الإ�رش�ع باالإفر�ج عن 

�لدكتور �أبو مرزوق.

باتخاذ  و�صنقوم  �الأمور،  جمريات  باأول  �أوالً  نتابع  حما�ص  حركة  يف  �إننا 

ر �ملوقف. �الإجر�ء�ت �لالزمة يف �صوء تطوُّ

وقد  �لت�صعيد.  �إىل  تهدف  ال  هادئة  لغة  �عتمد  �أنه  �لبيان  �صياغة  من  و��صح 

�ختار �لبيان �أن يحذر �لواليات �ملتحدة بلغة بالغة �لدبلوما�صية �إىل �إمكانية تعر�ص 

م�صاحلها للخطر بقوله: “�إن حركة حما�ص مل ت�صيْء للواليات �ملتحدة ومل تتعر�ص 

وهي  �ل�صهيوين...�إلخ”.  �لعدو  مع  �رش�عها  وح�رشت  م�صاحلها،  من  الأي 

بالتعر�ص  و�لبدء  �ل�صيا�صة  هذه  تغيري  على  قادرة  حما�ص  �أن  تعني  �لتي   �ل�صيغة 

للم�صالح �الأمريكية.
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ولذلك فاإن �حلركة حر�صت يف �ليوم �لتايل �إىل �مل�صارعة �إىل نفي ما بثه �لر�ديو 

يف  �أمريكيَّنْي  مو�طننَْي  باختطاف  حما�ص  حركة  من  عنا�رش  قيام  عن  �الإ�رش�ئيلي 

�أبو مرزوق.  د.  �ال�صتجابة لالإفر�ج عن  بقتلهما يف حال عدم  قطاع غزة و�لتهديد 

�لعام  �لر�أي  لتحري�ص  م�صاعيها  �إطار  يف  “�إ�رش�ئيل”  فبكته  �لذي  �خلب  وهو 

�الأمريكي، و�إطالة �أمد �عتقال �أبو مرزوق يف �أمريكا. ومل يكتِف �لبيان بالنفي، لكنه 

�أ�صاف يف �صياق �لبيان �الأول ذ�ته، وبلغةٍ �أكرث و�صوحاً:

“و�إن حركة �ملقاومة �الإ�صالمية “حما�ص” �إذ تنفي نفياً قاطعاً مثل هذه �الدعاء�ت 
�ل�صهيونية �خلبيثة، لتوؤكد �أنها ت�صب يف �إطار �ملحاوالت �لدوؤوبة للعدو �ل�صهيوين 

�إطار مقاومة  لت�صويه جهاد وم�صد�قية حركة حما�ص، و�لتي حت�رش عملياتها يف 

�الحتالل �ل�صهيوين.

�إن حركة �ملقاومة �الإ�صالمية “حما�ص”، وهي تتابع هذه �ملحاوالت �ل�صهيونية 

�ملك�صوفة لت�صويه �صورة �حلركة، لتهيب بكل كو�درها �أن يتحلو� ب�صبط �لنف�ص، 

حما�ص  وتعاهد  �ملجرم.  عدونا  ِقبَل  من  ت�صتغل  قد  ممار�صات  �إىل  ينجرو�  ال  و�أن 

جماهري �صعبنا و�أمتنا على �أن تبقى وفية لدرب �جلهاد و�ال�صت�صهاد، حتى حترير 

�الأر�ص و�ملقد�صات”.

ويف �ليوم ذ�ته )1995/7/28(، وّجه �ملكتب �ل�صيا�صي للحركة ر�صالة �إىل �لرئي�ص 

�ملبّطن.  �لتهديد  ��صتخد�م كلمات  ذ�ته يف  �نتهجت �خلطاب  بيل كلينتون  �الأمريكي 

قالت حما�ص لكلينتون:

�إز�ء  و�لده�صة  �ل�صخط  غاية  يف  “حما�ص”  �الإ�صالمية  �ملقاومة  حركة  يف  �إننا 

�ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  مرزوق،  �أبو  مو�صى  للدكتور  �ملبر  غري  �العتقال 

حلركة حما�ص، �لذي و�صل �إىل �لواليات �ملتحدة يف زيارة خا�صة، عائد�ً �إليها بعد 

�لقو�نني  من  �أيَّاً  خالف  �أن  خاللها  يحدث  مل  �لتي  �لقانونية،  �الإقامة  من  �صنو�ت 

 �الأمريكية، �إ�صافة �إىل �أن �أربعة من �أوالده قد ُولِدو� يف �لواليات �ملتحدة ويحملون 

�جلن�صية �الأمريكية.

وتطالب  �لتع�صفي،  �الإجر�ء  هذ�  ب�صدة  وت�صتنكر  تدين  �إذ  حما�ص  حركة  �إن 

باإطالق �رش�ح �لدكتور �أبو مرزوق فور�ً، فاإنها حتذر �الإد�رة �الأمريكية من عو�قب 
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ت�صليمه �إىل “�إ�رش�ئيل”، وال متلك �إال �أن حتمِّل �مل�صوؤولية �لكاملة لالإد�رة �الأمريكية 

�الأ�صى  يبعث على  مِلَا  و�إنه  �أبو مرزوق من �صوء.  بالدكتور  يلحق  قد  ما  على كل 

�أن ت�صتمر حكومة �لواليات �ملتحدة يف �تخاذ مو�قف معادية حلركة حما�ص �لتي 

تخو�ص ن�صاالً �رشعياً �صّد �الحتالل �ل�صهيوين يف �صبيل ��صتعادة حقوق �صعبنا 

�ملغت�صبة، يف حماولة ال�صرت�صاء حليف موهوم، هو دولة �لعدو �ل�صهيوين.

�إننا نت�صاءل، متى �صيعرتف �صناع �ل�صيا�صة يف �لواليات �ملتحدة باأن �مل�صتقبل 

�لتي  �الأمريكية  �مل�صالح  هي  وما  لالإ�صالم؟  حمالة  ال  هو  �لعربية  �ملنطقة  كل  يف 

يخدمها تبنّي موقف منحاز ل�صالح كيان عدو�ين مل يتوقف منذ ن�صاأته عن �نتهاك 

�أب�صط حقوق �الإن�صان ل�صعوب �ملنطقة عرباً وم�صلمني؟

نرجو �أن ياأتي �ليوم �لذي يدرك فيه �صنّاع �ل�صيا�صة �الأمريكيون مدى �لظلم 

ملرة  ولو  منحاز  غري  موقفاً  يتبنو�  �أن  وناأمل  ب�صعبنا،  �صيا�صاتهم  تلحقه  �لذي 

�أوجه  عن  بحثاً  بلدهم  تاريخ  يف  يتاأملو�  �أن  ذلك  على  �صاعدهم  ولرمبا  و�حدة. 

�أجل �ال�صتقالل.  �أ�صالفهم من  �لفل�صطينيني ون�صال  �لكثرية بني ن�صال  �لت�صابه 

�إن �الإرهاب �لذي ُتتََهم حركة حما�ص مبمار�صته ال يختلف عن �لن�صال �مل�رشوع 

�لذي خا�صه �ل�صعب �الأمريكي من �أجل �ال�صتقالل، �أو �ل�صعب �لفرن�صي من �أجل 

و�مل�صاو�ة  �لكر�مة  �أجل  من  �إفريقيا  جنوب  �صعب  �أو  �لنازية،  �أملانيا  من  �لتحّرر 

و�لتحّرر من قيود �لتمييز �لعن�رشي.

�لدكتور  �حتجاز  ��صتمر�ر  من  و�صوح  بكل  �الأمريكية  �الإد�رة  نحذر   �إننا 

�أبو مرزوق، ونوؤكد �أن من �صاأن ذلك �أن يزج مزيد�ً من م�صاعر �لغ�صب يف نفو�ص 

�لعرب و�مل�صلمني �صّد �الإد�رة �الأمريكية �لتي ُينَظر �إىل �صيا�صاتها على �أنها منحازة 

من  �ل�صاحقة  لالأغلبية  بالن�صبة  متثل  حما�ص  حركة  �أن  على  موؤكدين  وعدو�نية، 

عقيدتهم—�الأمل  من  �أ�صا�صياً  جزء�ً  فل�صطني  قد�صية  تعتب  �مل�صلمني—و�لذين 

�أما  �الأق�صى.  �مل�صجد  وحترير  �لقد�ص  حترير  �إمكانية  خالله  من  يرون  �لذي 

يف  و�الحرت�م  �لقبول  ويلقى  معروف،  �إ�صالمي  زعيم  فهو  مرزوق  �أبو  �لدكتور 

متلف �الأو�صاط �ل�صعبية عربياً و�إ�صالمياً.

حما�ص  حركة  �عتبار  على  �الأمريكية  �الإد�رة  ت�رش  �أن  حقاً  �ملوؤ�صف  ملن  �إنه 

�أن  من  �لرغم  على  فيهم،  مرغوب  غري  �أ�صخا�صاً  ورجاالتها  �إرهابية،  منظمة 
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ما  �الأمريكية—رغم  بامل�صالح  �الإ�رش�ر  عن  ممتنعة  �الآن  حتى  ز�لت  ما  �حلركة 

على  ن�صالها  ل�صعبنا—قا�رشة  عد�وة  من  �ملتعاقبة  �الأمريكية  �الإد�ر�ت  �أبدته 

�لت�صدي للعدو�ن �ل�صهيوين د�خل �الأر��صي �لفل�صطينية.

و�إننا �إذ نطالب باالإطالق �لفوري وغري �مل�رشوط ل�رش�ح �لدكتور �أبو مرزوق، 

فاإننا نوؤكد لكم �أن حركة حما�ص �صتتعامل مع �الأحد�ث مبا هو منا�صب، وال يز�ل 

توريط  تتجنب  و�أن  بعقالنية،  �الأمريكية  �الإد�رة  تت�رشف  �أن  يف  �الأمل  يحدونا 

نف�صها يف حرب مبا�رشة مع �ل�صعب �لفل�صطيني ومع �مل�صلمني يف �لعامل �أجمع.

��صتدعت تغيري�ً يف خطاب  “�إ�رش�ئيل”  �الأمريكي مع  �لتو�طوؤ  �أن تطور�ت  غري 

رينو  جانيت  �إىل   1995/7/31 يف  بها  بعثت  �لتي  �ملذكرة  يف  جتلى  حما�ص،  حركة 

بدر��صة  تقوم  �أنها  عن  فيها  وحتدثت  �الأمريكية،  �لعدل  وزيرة   ،Janet Reno 

كافة �خليار�ت.

قالت �ملذكرة:

ال يز�ل �عتقالكم للدكتور مو�صى �أبو مرزوق رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة 

م�صاعر  من  ي�صاعف  �جلاري  يوليو  �صهر  من  و�لع�رشين  �خلام�ص  منذ  حما�ص، 

�ال�صتياء و�ل�صخط يف �أو�صاط حركتنا ولدى كافة �ل�صعوب �لعربية و�الإ�صالمية، 

مرزوق  �أبو  �لدكتور  باآر�ء  �صلة  له  �صيا�صي  �إجر�ء  باأنه  لدينا  �لقناعة  وير�ّصخ 

ومو�قفه �ل�صيا�صية �لتي ال تتفق مع وجهة �لنظر �الأمريكية، و�أنه لي�ص هناك �أي 

�صبب قانوين �أو ق�صائي يبر هذ� �الحتجاز، �صيما و�أن �لدكتور �أبو مرزوق كان 

قد و�صل لتّوه يف زيارة عائلية خا�صة ب�صكل قانوين، ومل ي�صجل عليه �أنه �رتكب 

�أّي مالفة قانونية طيلة فرتة وجوده ودر��صته يف �لواليات �ملتحدة.

�إن ما يثري قلقنا وي�صاعف من غ�صبنا هو تعمدكم �ملماطلة يف �لبت يف ق�صية 

�حتجازه غري �ملبر، لل�صماح لالإ�رش�ئيليني بالتدخل وتوفري �لوقت �لالزم للتقدم 

بطلب ت�صلمه بناًء على تهم يتم تلفيقها له يف �ملحاكم �الإ�رش�ئيلية. �الأمر �لذي يطعن 

يف نز�هة وم�صد�قية �ل�صلطات �الأمريكية.

�إ�رش�ئيليني و�أمريكيني وملدة  �إن بدء م�صاور�ت م�صرتكة بني خب�ء قانونيني 

يوؤكد  مرزوق  �أبو  �لدكتور  العتقال  �الأولني  �ليومني  يف  �صاعة  ثالثني  عن  تزيد 
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�لتدخل �الإ�رش�ئيلي �لو��صح يف هذه �لق�صية، كما يوؤكد �أنها ق�صية �صيا�صية متاماً 

ولي�صت قانونية كما زعمت �ل�صلطات �الأمريكية، �لتي ف�صلت حتى �الآن يف توجيه 

تهمة حمددة للدكتور �أبو مرزوق. �إننا نحذر مرة �أخرى من �أن تاأخري �الإفر�ج عن 

�لدكتور �أبو مرزوق �صيعقِّد �الأمور، و�صتكون له عو�قب �صلبية بالغة.

�إن حركة حما�ص تدر�ص بجدية بالغة كافة �خليار�ت �ملطروحة �أمامها يف حال 

�إليها من �أو�صاط �صعبية ور�صمية  جتاهلت �ل�صلطات �الأمريكية �لند�ء�ت �ملوجهة 

فكرت  �أو  �صيا�صية،  لدو�فع  �عتقاله  وو��صلت  مرزوق  �أبو  �لدكتور  عن  لالإفر�ج 

ال�صتالمه،  بطلب  �لتقدم  باالأم�ص  قررت  �لتي  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صلطات  �إىل  بت�صليمه 

بالذ�ت— �لغربية—ويف بالدكم  �الإن�صان  و�لتي ثبت لدى كافة منظمات حقوق 

�أنها تنتهك حقوق �الإن�صان �لفل�صطيني ب�صكل د�ئم و�صاِفر، وت�صتخدم �لتعذيب يف 

�لتحقيق، وال يتوفر لدى حماكمها �حلد �الأدنى من �لنز�هة.

هذه  عن  �لناجم  �لو�صع  وح�صا�صية  خطورة  حكومتكم  تعي  �أن  نرجو  �إننا 

�لدكتور �رش�ح  باإطالق  باالإيعاز  �ملنطق  ند�ء  �إىل  �ال�صتجابة  �آملني   �لق�صية، 

�أبو مرزوق فور�ً، و�ل�صماح له باملغادرة �إىل �جلهة �لتي يختارها.

و�أ�صدرت حما�ص يف �ليوم ذ�ته بياناً بالفحوى ذ�تها قالت فيه �إنها تدر�ص كافة 

�ملتكررة  �ملطالب  �الأمريكية  �ل�صلطات  جتاهلت  حال  يف  �أمامها  �ملتاحة  �خليار�ت 

باالإفر�ج عن �أبو مرزوق. وقالت �إن من �صاأن �ال�صتمر�ر يف �حتجازه تعقيد �الأمور 

�لعام  �لر�أي  ��صتثارة  من  وحذرت  �ملدى.  بعيدة  �صلبية  �نعكا�صات  له  �صتكون  مما 

غري  عو�قب  حدوث  �إىل  توؤدي  �أن  �صاأنها  من  خطو�ت  باأي  و�الإ�صالمي   �لعربي 

ماأمونة �لنتائج.

�إىل ممار�صة  �لهادف  �ل�صيا�صي  �لتالية، �صّعدت حما�ص من ن�صاطها  �الأيام  ويف 

مكتبها  رئي�ص  �رش�ح  �إطالق  على  الإرغامها  �الأمريكية،  �الإد�رة  على  �صغوط 

�مللك  �ملغربي  �لعاهل  من  لكل  ر�صالتني  يوليو  متوز/   31 يف  فوجهت  �ل�صيا�صي. 

جاك�صون  جي�صي  �لق�ص  �الأمريكي  �ملدنية  �حلقوق  ود�عية  �لثاين،   �حل�صن 

Jesse Jackson، نا�صدتهما �لتدخل الإطالق �أبو مرزوق.



246

د. مو�شى اأبو مرزوق: م�شواُر َحَياة

مركز الزيتونة للدرا�شات واال�شت�شارات

قالت حما�ص يف ر�صالتها للعاهل �ملغربي:

�لعربي  �لعامل  يف  بها  حتظون  �لتي  �ملرموقة  �الإ�صالمية  للمكانة  منّا  تقدير�ً 

جاللتكم  لتويل  ونظر�ً  �لدويل،  �ل�صعيد  على  تلقونه  �لذي  و�الحرت�م  و�الإ�صالمي 

رئا�صة �لدورة �حلالية ملنظمة �ملوؤمتر �الإ�صالمي، وب�صفتكم �أمني عام جلنة �لقد�ص، 

�صورة  يف  لو�صعكم  �إليكم  نتوجه  “حما�ص”  �الإ�صالمية  �ملقاومة  حركة  يف  فاإننا 

�ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  مرزوق  �أبو  مو�صى  �لدكتور  �عتقال  حادث  تطور�ت 

حلركة حما�ص، وذلك عقب و�صوله �إىل �لواليات �ملتحدة وعائلته ب�صورة قانونية 

يوم �لثالثاء �ملو�فق 25 متوز/ يوليو 1995.

جاللة �مللك.. �إن �لدالئل �ملتوفرة لدينا ت�صري �إىل �أن عملية �العتقال مّتت الأ�صباب 

ف�صح  �صوء  يف  خا�صة  مرزوق،  �أبو  �لدكتور  ومعتقد�ت  باآر�ء  تت�صل  �صيا�صية 

�حلكومة �الأمريكية مزيد�ً من �لوقت �أمام �الإ�رش�ئيليني للتقدم بطلب لت�صليمه لهم، 

ف�صالً عن �ل�صماح لهم بالتدخل يف جمريات �لق�صية منذ بد�ية �الحتجاز.

�الإد�رة  لدى  �حلميدة  م�صاعيكم  تبذلو�  باأن  رجاء  على  �إننا  �مللك..  جاللة 

�الأمريكية ل�صمان �الإفر�ج عن �لدكتور مو�صى �أبو مرزوق، و�حليلولة دون تطور 

م�صاألة �عتقاله، وجتيريها خلدمة �أطر�ف ت�صعى الإ�صاعة �لتوتر يف �ملنطقة �لعربية.

�لند�ء  هذ�  يجد  �أن  �الأمل  يحدونا  “حما�ص”  �الإ�صالمية  �ملقاومة  حركة  يف  �إننا 

مبغادرة  مرزوق  �أبو  لل�صيد  و�ل�صماح  �الأزمة،  هذه  الإنهاء  جاللتكم  لدى  �صد�ه 

�لواليات �ملتحدة �إىل �جلهة �لتي يختارها.

ر�جني من �لعلي �لقدير �أن يوفقكم ملا فيه خري �الأمة �الإ�صالمية جمعاء.

وتف�صلو� بقبول تقدير قيادة حركة حما�ص و�أبناء �ل�صعب �لفل�صطيني.

وُيالَحظ هنا �أن حد�ثة عهد حما�ص باالت�صاالت �ل�صيا�صية �لرفيعة �لتي فر�صها 

عليها حادث �عتقال �أبو مرزوق قادها ال�صتخد�م لقب “�الأمني �لعام للَجنة �لقد�ص” 

�لتي يتوىل �مللك �حل�صن �لثاين رئا�صتها.

وقالت حما�ص يف ر�صالتها �إىل جاك�صون:

�نطالقاً من مر�قبتنا ل�صجلكم �مل�رشِّف يف منا�رشة ق�صايا حقوق �الإن�صان، نود 

يف حركة �ملقاومة �الإ�صالمية “حما�ص” �أن ن�صعكم ب�صورة ما ح�صل من تطور�ت 
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ب�صاأن �عتقال �صلطات بالدكم �لدكتور مو�صى �أبو مرزوق رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي 

�عتقاله يف مطار جون كينيدي  �أ�صبوع، حيث جرى  �أكرث من  حلركة حما�ص منذ 

عقب و�صوله يف زيارة خا�صة مع عائلته �إىل �لواليات �ملتحدة ب�صورة قانونية.

يقّدم  �أبو مرزوق  �ل�صيد  �عتقال  �ال�صتمر�ر يف  �أن  نعتقد  �إننا يف حركة حما�ص 

باإمكانية  �صكوكنا  يعزز  مما  للعملية،  �ل�صيا�صية  �ل�صبغة  على  و��صحاً  دليالً 

�ل�صهيونية،  �ل�صلطات  مقدمتها  ويف  خارجية  �أطر�ف  ِقبَل  من  �لوقت  ��صتغالل 

بهدف تلفيق تهم باطلة �صّد �لدكتور �أبو مرزوق.

جتاه  �الأمريكية  �الإد�رة  ومماطلة  �صمت  �إز�ء  �لبالغ  قلقنا  عن  نعرب  �إننا 

�العتقال، خا�صة يف �صوء ما تردد من �أنباء خطرية حول تعاطي �لواليات �ملتحدة 

مع طلب تقدمت به �ل�صلطات �ل�صهيونية لت�صلُّم �أبو مرزوق.

�لغ�صب  �أن تثري موجة ال حدود لها من  �ل�صلبية  �لتطور�ت  �إن من �صاأن هذه 

و�ال�صتياء جتاه �لواليات �ملتحدة يف �أرجاء �لعامل �لعربي و�الإ�صالمي، �الأمر �لذي 

ينذر بعو�قب غري ماأمونة.

�ل�صعبية و�لر�صمية؛  �الأمريكية و�الأو�صاط  �الإد�رة  لدى  �أن تتدخلو�  ناأمل  �إننا 

الأجل دعم �ملطالبة باالإفر�ج عنه، و�ل�صماح له مبغادرة �لواليات �ملتحدة �إىل �جلهة 

�لتي يختارها، �آملني �أن يلقى ند�وؤنا هذ� من ِقبَلكم �ال�صتجابة �لعاجلة �لتي تتنا�صب 

وخطورة �الأزمة. 

ويف �ليوم �لتايل، وجهت حما�ص ر�صالتني مماثلتني لكل من د. ع�صمت عبد �ملجيد 

�ملوؤمتر  ملنظمة  �لعام  �الأمني  �لغابد  حامد  ود.  �لعربية،  �لدول  جلامعة  �لعام  �الأمني 

�الإ�صالمي. وقد �أكدت حما�ص يف هاتني �لر�صالتني على “�ل�صفة �ل�صيا�صية �ل�رِشفة 

�الإ�رش�ئيلية  لل�صلطات  �ملتحدة  �لواليات  �العتقال، خا�صة بعد �صماح حكومة  لهذ� 

نو�يا مبيّتة، ويعزز  �العتقال، مما يف�صح عن وجود  بالتدخل يف جمريات حادث 

قناعتنا باإمكانية تطور �لق�صية �صلباً باجتاه تلفيق تهم باطلة بحق �لدكتور مو�صى 

�أبو مرزوق �أو حتى ت�صليمه لل�صلطات �الإ�رش�ئيلية �لتي قررت �ملطالبة بذلك”.

ل�صمان  �رشيع  ب�صكل  و�لغابد  �ملجيد  عبد  بتدخل  �أملها  عن  حما�ص  و�أعربت 

�الإفر�ج عن �أبو مرزوق وتوجهه �إىل �ملكان �لذي يرغب فيه، و�حليلولة دون �أن توؤدي 
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�إليها  �ملوجهة  للند�ء�ت  �ال�صتجابة  �إز�ء  �الأمريكية  �حلكومة  تبديها  �لتي  �ملماطلة 

بهذ� �ل�صدد �إىل تعقيد �الأمور ب�صورة ال حُتَمد عقباها. وقالت حما�ص يف ر�صالتها 

�أن يجد �صد�ه من  �إليكم بهذ� �لند�ء، لناأمل  �إذ نتوجه  “�إننا يف حركة حما�ص  للغابد 

خالل تدخلكم لدى �الإد�رة �الأمريكية وح�ّصها على �ال�صتجابة للند�ء�ت �لر�صمية 

و�ل�صعبية يف �لعامل �الإ�صالمي و�لعربي لالإفر�ج عن د. مو�صى �أبو مرزوق”.

غري �أن قر�ر �ملحكمة �الأمريكية يف 1995/8/2 �لقا�صي بتمديد �عتقال �أبو مرزوق 

�أدى �إىل ت�صعيد ملحوظ يف لغة �خلطاب لدى حركة حما�ص. بل يكن �لقول �إن هذ� 

�أ�صا�صاً  �لتي �تخذت  �الإد�رة  �لت�صعيد �صبق قر�ر �ملحكمة يف حماولة لل�صغط على 

قر�ر �العتقال.

ففي 2 �آب/ �أغ�صط�ص �أ�صدرت حما�ص بياَننْي، �أعربت يف �الأول عن قلقها �لعميق 

لتاأخر �ل�صلطات �الأمريكية يف �الإفر�ج عن رئي�ص مكتبها �ل�صيا�صي، و�أكدت على �أن:

��صتمر�ر �عتقاله يفتح �لباب �أمام تكهنات عديدة ال �أحد يعتقد �أنها ت�صب يف �صالح    •
�ملنطقة.

�ملبر  غري  خطاأها  �الأمريكية  �ل�صلطات  ت�صحح  لكي  متاحة  ز�لت  ما  �لفر�صة    •
لالأعر�ف  مناف  �إجر�ء  وهو  قانونية،  دو�عٍ  دون  مرزوق  �أبو  د.  باعتقال 

�لدبلوما�صية �لتي حددت �أ�صاليب �لتعامل مع �ل�صخ�صيات �ل�صيا�صية.

قر�ر  �تخاذ  �الأمريكية  �الإد�رة  من  ي�صتلزم  �صيا�صياً  عمالً  باعتباره  �العتقال   •
�لتي  �الأخرى  �الإجر�ء�ت  طبيعة  عن  �لنظر  بغ�ّص  مرزوق،  �أبو  د.  عن  باالإفر�ج 

تتملكنا �صكوك بنز�هتها وُبعدها عن �لتدخالت �خلارجية.

�أما �لبيان �لثاين، فقد كان بادي �حلدة لي�ص يف �حلديث عن �أمريكا فقط، و�إمنا عن 

�أطر�ف عربية—�الأردن و�ل�صلطة �لفل�صطينية—�عتبها �رشيكة يف موؤ�مرة �عتقال 

�أبو مرزوق. بد�أ �لبيان مبخاطبة �ل�صعب �ملجاهد قائالً:

ها هي خطوط �ملوؤ�مرة �صّد �صعبنا و�إ�صالمه �لعظيم تت�صح وتبز خيوطها 

غري  �لتحالف  وينجلي  �ل�صود�ء،  وجوههم  عن  �ملجرمون  وي�صفر  �ملت�صابكة 

حركة  �رشب  �أجل  من  و�أمريكا  و�إ�رش�ئيل  �لعربية  �الأطر�ف  ربط  �لذي  �ملقّد�ص 

�ل�صيا�صيني،  وقادتها  رموزها  على  و�لت�صييق  “حما�ص”  �الإ�صالمية  �ملقاومة 
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من  باأكرث  وتلقي  �صعبنا  �أبناء  على  حربها  �إ�رش�ئيل  ت�صن  �لذي  �لوقت   ففي 

�حلكم  �صلطة  تنتهج  �لذي  �لوقت  ويف  �صجونها،  يف  �أبنائه  ِخرية  من  �آالف  �صبعة 

�أبناء  مقدمتهم  ويف  �لفل�صطينية،  �ملعار�صة  �أبناء  �صّد  �لقمعية  �صيا�صتها  �لذ�تي 

�إر�صاء  �أجل  من  زنازينها  يف  �لر�ب�صني  رموزها  و�إهانة  �الإ�صالمية،  �حلركة 

�إ�رش�ئيل، ويف �لوقت �لذي يطرد فيه �الأردن �الأخَوين �لدكتور مو�صى �أبو مرزوق 

يف  و�إ�رش�ئيل،  �ل�صلطة  من  كل  من  باإيعاز  �أر��صيه  من  �لعلمي  عماد  و�ملهند�ص 

هذ� �لوقت تتدخل �أمريكا لتكمل حلقات �ملوؤ�مرة �لقذرة وتلقي �لقب�ص على �الأخ 

مو�صى �أبو مرزوق، رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة �ملقاومة �الإ�صالمية “حما�ص” 

�أي  ]يحمل جرين كارد فقط[، ومل ي�صجل عليه  �الأمريكية  �لذي يحمل �جلن�صية 

مالفة تتعار�ص مع �لقانون �الأمريكي �أو تهدد �الأمن �الأمريكي. ونحن يف حركة 

للحرب  �متد�د  �الأمريكية  �خلطوة  هذه  �أن  نعتب  “حما�ص”  �الإ�صالمية  �ملقاومة 

�أجل �ل�صغط عليها لرتكيعها  �أمريكا �صّد �صعبنا وحركة حما�ص من  �لتي ت�صنها 

�أن هذه �خلطوة  �لتفريطية، وخ�صو�صاً  �أو�صلو و�لقاهرة  و�إخ�صاعها التفاقيات 

�ل�صفة  �أر�ص  �أنها لن تتنازل عن �صب و�حد من  �إ�رش�ئيل  �أتت يف وقت تعلن فيه 

�لغربية، وتعطي لنف�صها �حلق يف �لت�رّشف يف مياهنا و�أر�صنا كما ت�صاء وتر�صى.

و�أ�صاف �لبيان خامتاً:

لالإجر�ء  �خلطورة  ببالغ  ننظر  “حما�ص”  �الإ�صالمية  �ملقاومة  حركة  يف  �إننا 

�ملجاهدة  وجماهريه  �صعبنا  على  جديد�ً  �أمريكياً  عدو�ناً  ُيعتب  و�لذي  �الأمريكي، 

و�أمتنا �الإ�صالمية، و�لذي يثبت �أن �أمريكا جادة يف �ال�صتمر�ر يف �النحياز �الأعمى 

لل�صهيونية �لعن�رشية. فاعتقال �الأخ �أبو مرزوق من ِقبَل �الإد�رة �الأمريكية يتز�من 

مع مباركة �أمريكا و�لغرب للمجازر �لتي يقرتفها خنازير �ل�رشب بحق �إخو�ننا 

�لبو�صنيني، و�إننا نوؤكد �أن هذه �الإجر�ء�ت لن تثنينا عن مو��صلة خّطنا �جلهادي 

نا يف م�صتنقع �خليانة  حتى حترير �أر�ص فل�صطني، ولن يفلَح �أعد�ء �الإ�صالم يف زجِّ

�الإد�رة  نحّذر  و�إننا  �الأقد��ص،  قد�ص  يف  حقٍّ  باأي  الإ�رش�ئيل  و�الإقر�ر  و�لتفريط 

�ل�صعب  و�أن  مرزوق،  �أبو  مو�صى  �لدكتور  �صّد  �إجر�ء  �أي  �تخاذ  من  �الأمريكية 

يرى �أن �أي �أذى يلحق بالدكتور �أبو مرزوق من �عتقال �أو توقيف �صيُعتب عدو�ناً 

�رش�ح  باإطالق  �ملتحدة  �لواليات  نطالب  فاإننا  وعليه  �لفل�صطينية،  �جلماهري  على 
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�الأخ مو�صى �أبو مرزوق فور�ً، فالرجل بروف�صور و�أكاديي وكل ذنبه �أنه يحمل 

هموم �صعبه و�أمته ويعّب عن ر�صالة �الإ�صالم �حل�صارية بدون مو�ربة وبكل ِعّزة 

�إنكم  �إ�رش�ئيل يف �ملوؤ�مرة نقول:  و�إباء. و�إىل �لعرب و�لفل�صطينيني �لذين �صاركو� 

ُبعد�ً عن �صعبنا، وها هي موؤ�مرتكم قد  �إال  �الأمة لن تزد�دو�  �أعد�ء  بتحالفكم مع 

�نك�صفت، فعودو� �إىل ر�صدكم.

�أما بعد �صدور قر�ر متديد �عتقال �أبو مرزوق ملدة �أ�صبوع �آخر، فقد طر�أ ت�صعيد 

�لقر�ر  نتائج ذلك  لغة �خلطاب لدى حما�ص. و�أخذت حتذر �رش�حة من  �آخر على 

�ل�صيئة على �ملنطقة وعلى �لواليات �ملتحدة نف�صها. وقالت يف بيان �آخر لها �صدر يف 

3 �آب/ �أغ�صط�ص:

لقد كنا ناأمل يف حركة �ملقاومة �الإ�صالمية “حما�ص” �أن تلجاأ �الإد�رة �الأمريكية 

مو�صى �لدكتور  �ملجاهد  �الأخ  عن  �الإفر�ج  قر�ر  وتعلن  و�ملنطق،  �لعقل   لند�ء 

�أبو مرزوق رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص بعد �العتقال �لتع�صفي �لذي 

�تخذته بحقه، ومن �أجل �إغالق هذ� �مللف قبل �أن يت�صع وتت�صاعف نتائجه �ل�صيئة 

على �ملنطقة وعلى �لواليات �ملتحدة نف�صها.

�أ�صبوع �آخر،  �أبو مرزوق، وملدة  لكن �لقر�ر �الأمريكي بتمديد فرتة �عتقال د. 

�أو تتعامل مع لغة �لعقل و�ملنطق و�حلكمة  �أن �لواليات �ملتحدة مل تفهم  يوؤكد لنا 

�لتي حر�صت عليها حركة حما�ص حتى �الآن، ور�حت متاطل �أمالً يف ك�صب �لوقت 

لتلفيق تهم باطلة بالتعاون مع �لكيان �ل�صهيوين.

هي  مرزوق  �أبو  د.  �عتقال  ق�صية  باأن  �لبد�ية  منذ  قلناه  ما  يوؤكد  ذلك  كل  �إن 

�آخر، فالواليات �ملتحدة تعتقل �ملجاهد �لكبري  ُبعٍد  �أي  ق�صية �صيا�صية ولي�ص لها 

د. �أبو مرزوق؛ الأنه يقود حركة حترر وطني، حتظى بتاأييد �صعبنا �لفل�صطيني، 

و��صتبد�د  ظلم  �صّد  �ملبارك  جلهادها  و�الإ�صالمية  �لعربية  �أمتنا   ومبوؤ�زرة 

�ملحتلني �ل�صهاينة. 

�الأمريكي  �لقر�ر  “حما�ص”، وهي ترقب تورط  �الإ�صالمية  �ملقاومة  �إن حركة 

�الأمريكية،  �الإد�رة  د�خل  �ل�صهيوين  �للوبي  نفوذ  ل�صالح  �الرتهان  يف  �ملتز�يد 

عندما  �ملنطقة  يف  �ملريرة  جتربتهم  �الأمريكان  �لقادة  �أذهان  عن  يغيب  �أن  لتتوقع 

ي�صطدمون مبا�رشة مع تيار�تها �ل�صعبية و�الإ�صالمية �ملقاِومة. و�إذ� كانت �الإد�رة 
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�الأمريكية مل َتعبَاأ بردود �لفعل �ل�صاخطة، وبفعاليات �الحتجاج �جلماهريي يف كل 

�الأمريكية،  �ل�صلطات  �لعد�ئية من جانب  �لعربي و�ال�صالمي على �خلطوة  �لعامل 

فاإن عليها �أن تتوقع �أي رّد فعل مهما كان نوعه على هذه �ال�صتهانة وهذ� �لتجاوز 

للند�ء�ت �لو��صعة �لتي عّبت عن نب�ص جماهري �أمتنا �لعربية و�الإ�صالمية، وعليها 

يف نف�ص �لوقت �أن تتحمل م�صوؤولية �صيا�صتها �لعد�ئية هذه.  

ويف 4 �آب/ �أغ�صط�ص �أ�صدرت حما�ص �لبيان �الأعنف و�الأكرث �رش�حة و�رش�مة 

من كل ما �صبق، و�أكدت فيه على:

عن  و�ل�رشيع  �لفوري  باالإفر�ج  تقوم  �أن  �الأمريكية  �ملتحدة  �لواليات  على   .1 
د. مو�صى �أبو مرزوق ودون �رشوط.

حقوق  عن  �ملد�ِفعة  �لقوى  جميع  “حما�ص”  �الإ�صالمية  �ملقاومة  حركة  تدعو   .2
�الإن�صان و�لقوى �ملحبة لل�صالم و�لعد�لة يف �لعامل لل�صغط على �أمريكا لالإفر�ج 

عن د. مو�صى �أبو مرزوق.

�لكيان  �إىل  مرزوق  �أبو  مو�صى  د.  بت�صليم  تفكري  �أي  �أن  تفهم  �أن  �أمريكا  على   .3
و�صيعّر�صها  كبري،  ب�صكل  �الأو�صط  �ل�رشق  يف  مب�صاحلها  �صي�رش  �ل�صهيوين 

لغ�صبة �جلماهري �لعربية و�الإ�صالمية، �الأمر �لذي ال حُتَمد عقباه.

للوقوف  �لعامل  يف  �لعاملة  �أجهزتها  كل  �إىل  �الإ�صالمية  �ملقاومة  حركة  تتوّجه   .4
�ملنا�صبة  �للحظة  يف  �الإ�صالم  رجال  عن  للدفاع  للتحرك  �ال�صتعد�د  �أهبّة   على 

و�ملكان �ملنا�صب.

وختم �لبيان ماطباً “�صعب �النتفا�صة �لبطل” بلغة حتري�صية و��صحة: “ال ُبّد 

لكم من وقفة وطنية حازمة قبل �أن تختطفكم �أيدي �لعن�رشية يف كل مكان. قفو� يف 

وجه �لظلم و�لطغيان و��صدعو� باحلق وثقو� بن�رش �هلل فهو قادم وقريب”.

ويف 9 �آب/ �أغ�صط�ص �أ�صدرت حركة حما�ص بياناً �آخر حّذرت فيه �لواليات �ملتحدة 

من �لدخول ب�صكل مبا�رش طرفاً يف �ل�رش�ع، �الأمر �لذي ال حُتَمد عقباه. وقالت �إنها 

�لذي يتالءم معها.  لها موقفها  �الأمريكية، و�صيكون  بالغة �خلطوة  تدر�ص بجدّية 

وجاء يف �لبيان �لذي حمل توقيع �ملكتب �الإعالمي:
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مكتب  قيام  �إىل  بالغة  بخطورة  تنظر  “حما�ص”  �ال�صالمية  �ملقاومة  حركة  �إن 

�أن  بعد  مرزوق  �أبو  مو�صى  �لدكتور  باعتقال  �الأمريكي  �لفيدر�يل  �لتحقيقات 

مالفات  بوجود  �ل�صابقة  �دعاء�تها  عن  �الأمريكية  �لهجرة  د�ئرة   تر�جعت 

لقو�نني حملية.

جمدد�ً  مرزوق  �أبو  مو�صى  �لدكتور  �عتقال  �إىل  �الأمريكية  �الإد�رة  جلوء  �إن 

لل�صغط  كامل  ب�صكل  �الإد�رة  هذه  ر�صوخ  يوؤكد  �ل�صهيوين،  �لطلب  على  بناًء 

�أمريكية(   - )�صهيونية  �صيا�صية  موؤ�مرة  وجود  يثبت  �لذي  �الأمر  �ل�صهيوين، 

م�صرتكة مّت ن�صجها يف �خلفاء بني �لطرفني.

�إن هذه �خلطوة توؤكد ب�صورة ال تقبل �جلد�ل �أن عملية �العتقال كانت �إجر�ًء 

�لدكتور بها  يوؤمن  �لتي  �ل�صيا�صية  و�ملعتقد�ت  �الآر�ء  ب�صبب  مّت  �رِشفاً،   �صيا�صياً 

�أبو مرزوق و�ملخالِفة لوجهة �لنظر �الأمريكية.

لقد تعاملت �ل�صلطات �الأمريكية مع ق�صية �العتقال بخد�ع وُخبْث و��صَحنْي، 

�ت�صاالت  جتري  �لوقت  نف�ص  يف  كانت  قانوين،  �إجر�ء  �أنها  ترّوج  كانت  فبينما 

�لدكتور  �صّد  باطلة  �تهامات  حل�صد  ر�بني  �إ�صحاق  �الإرهابي  حكومة  مع  �رشّية 

�إقليمياً ودولياً،  �أبو مرزوق، يف حماولة لالإ�رش�ر ب�صمعة ومكانة حركة حما�ص 

و�إ�صغالها عن كفاحها �صّد �مل�صتعمرين �ل�صهاينة.

�لر�صمية و�ل�صعبية الإطالق  �ملنا�صد�ت  �إد�رة بيل كلينتون جميع  لقد رف�صت 

يف  يتمثل  بالغ  �صيا�صي  خطاأ  �رتكاب  على  و�أ�رّشت  مرزوق،  �أبو  �لدكتور  �رش�ح 

��صتمر�ر �عتقاله، مما �صتكون له �آثار �صلبية وعو�قب غري ماأمونة.

و�ملنطق  �لعقل  �صوت  �صماع  عن  �أذنيها  �الأمريكية  �ل�صلطات  �أ�صّمت  لقد 

�ل�صهيوين  للفحيح  �صمحت  بينما  �لعامل،  �أرجاء  كافة  من  �أ�صد�وؤه  �نطلقت  �لذي 

�صوى  �لنهاية  يف  تخدم  ال  �لتي  مو�قفه  تبنّي  باجتاه  ويدفعها  فيها،  يتغلغل   �أن 

�مل�صالح �ل�صهيونية.

�مل�صلمني  مل�صاعر  �صاِفر�ً  حتدياً  ُيعدُّ  �خلطوة  بهذه  �الأمريكية  �الإد�رة  قيام  �إن 

وطالبو�  حما�ص  حركة  جانب  �إىل  وقفو�  �لذين  خ�صو�صاً،  و�لفل�صطينيني  عموماً 
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�الإد�رة �الأمريكية بالرت�جع عن قر�رها، �لذي �صيُو�َجه برد فعل قوي من �مل�صلمني 

يف جميع �أنحاء �لعامل.

�إد�رة �لرئي�ص بيل كلينتون  “حما�ص” نحّذر  �إننا يف حركة �ملقاومة �الإ�صالمية 

هذه  �أن  موؤكدين  �ل�صهيوين،  �لعدو  ل�صلطات  مرزوق  �أبو  د.  ت�صليم  مغبّة  من 

دخولها  �ملتحدة  �لواليات  ِقبَل  من  جتاهله  �صيعني  �أحمر،  خّطاً  ُتعّد  �خلطوة 

 ب�صكل مبا�رش طرفاً يف �ل�رش�ع بني �صعبنا وبني �الحتالل �ل�صهيوين، وهو ما ال 

حُتَمد عقباه.

�إعادة ح�صاباتها بجدية، و�إ�صد�ر قر�رها باالإفر�ج  �إن على �الإد�رة �الأمريكية 

عن �لدكتور �أبو مرزوق؛ الأن �لتمادي يف تنفيذ رغبات �لعدو �ل�صهيوين، و�الرتهان 

مل�صاحله وحده، لن تكون يف �صاحلها �أو يف �صالح �ل�صعب �الأمريكي.

�الأمريكية  �خلطوة  بالغة  بجدية  تدر�ص  �أنها  حما�ص  حركة  توؤكد  و�أخري�ً، 

عد�ئية،  �أبعاد  من  حتمله  مبا  معها  يتالءم  �لذي  موقفها  لها  و�صيكون  �جلديدة، 

بكافة  عنهم  �الإفر�ج  و�صت�صمن  �ل�صيا�صيني،  قادتها  كر�مة  �حلركة  و�صت�صون 

�لو�صائل �ملتاحة لديها.

�إبر�هيم  للمهند�ص  بت�رشيحات  �ملر�قبون  فوجئ  �لبيانات،  هذه  خ�صم  ويف 

1995/8/7(، نفى فيها �أن  غو�صة، �لناطق �لر�صمي با�صم حما�ص )جملة �ل�رشوق، 

تكون حركته قد هددت ب�رشب �مل�صالح �الأمريكية رّد�ً على �عتقال رئي�ص مكتبها 

و�لعرب  �لفل�صطيني  �ل�صعب  فعل  ردود  من  حذرت  �حلركة  �إن  وقال  �ل�صيا�صي. 

و�مل�صلمني على ��صتمر�ر �عتقال �أبو مرزوق �أو ت�صليمه لـ“�إ�رش�ئيل”.

و�أكد غو�صة: “مل ي�صدر �أي بيان عن حما�ص �أو ناطقها �لر�صمي يهدد ب�رشبها 

�أمور �فرت��صية  “ال يجوز منذ �الآن �لتعامل مع  )�مل�صالح �الأمريكية(”. لكنه قال: 

�أبو مرزوق  �أن تقع، عندما تقوم �لواليات �ملتحدة باعتقال مو�صى  م�صتقبلية قبل 

�ملوقف  �صتدر�ص  حما�ص  فاإن  �ليهود  �إىل  بت�صليمه  تقوم  عندما  �أو  طويلة،  لفرتة 

وحتدد موقفها”. م�صتدركاً “عندها �صيكون لكل حادثٍ حديث”.
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و�أ�صاف “هناك بع�ص �ملحدد�ت �لتي جتعلنا ال ندخل يف معركة ك�رش عظم مع 

�ل�صعب  بني  نفّرق  و�أن  �الأمريكي،  �ل�صعب  مع  �صد�م  يف  ندخل  �أال  يهمنا  �أمريكا، 

و�الإد�رة �الأمريكية”.

مع  �ملو�جهة  عدم  �صيا�صة  �نتهاج  �إىل  تدعو  �لتي  �الأ�صباب  غو�صة  يحدد  ومل 

�لواليات �ملتحدة، ولكنه قال �إن �لعمليات �لع�صكرية �صّد �الحتالل هي �لتي تعطي 

�لر�صيد لل�صعب، و�أي ن�صاط خارجي �صي�صتّت هذ� �لر�صيد.

�الإ�صالمي  �جلهاد  حركة  حّث  تعتزم  حما�ص  تكون  �أن  �أي�صاً  نفى  غو�صة  لكن 

�مل�صالح  و��صتهد�ف  فل�صطني  خارج  �إىل  �ملعركة  بنقل  تهديد�تها  تنفيذ  عدم  على 

�أحد�ً”. وكانت حركة  نلزم  �مل�صتقل، ونحن ال  “الأن لكل ف�صيل قر�ره  �الأمريكية؛ 

يف  �الأمريكيني  بقتل  فيه  هددت  �حلدة  بالغ  بياناً  �أ�صدرت  قد  �الإ�صالمي  �جلهاد 

�الأمني  �ل�صقاقي،  فتحي  د.  �ملرحوم  �أن  ويعتقد  مقاتلوها.  فيه  يتو�جد  مكان  �أي 

مع  �لتاريخية  �صد�قته  بد�فع  �لبيان  ذلك  �أ�صدر  �لذي  هو  للحركة،  �ل�صابق   �لعام 

�أبو مرزوق.

�ل�صابقة، جدد غو�صة نفيه �صدور تهديد�ت عن  �أيام من ت�رشيحاته   10 وبعد 

وقال   .)1995/8/17 عّمان،  �لر�أي،  )�صحيفة  �الأمريكية  �مل�صالح  ب�رشب  حما�ص 

�ل�صلطات  تفرج  مل  �إذ�  �ملنطقة  يف  �الأمريكية  �مل�صالح  ب�رشب  تهدد  مل  حما�ص  �إن 

خالل  من  حما�ص  حركة  عن  ي�صدر  مل  �أنه  و�أ�صاف  مرزوق.  �أبو  عن  �الأمريكية 

بياناتها �أو من خالل ناطقها �لر�صمي �أي تهديد يفيد بذلك. 

عن  فور�ً  تفرج  �أن  �الأمريكية  �الإد�رة  على  �أن  �أو�صحت  �حلركة  �أن  �إىل   و�أ�صار 

يف  �صعبية  حتركات  �إىل  يوؤدي  قد  �عتقاله  ��صتمر�ر  �أن  من  حمذرة  مرزوق  �أبو 

�لعاملني �لعربي و�الإ�صالمي ي�صعب �صبطها. و�صدد غو�صة على �أن حما�ص ملتزمة 

ومن�صبطة ببناجمها �ال�صرت�تيجي �لقائم على مقاومة �الحتالل �ل�صهيوين د�خل 

�إ�رش�ر �الإد�رة �الأمريكية على  �أنه يف حال  �أكد  �لفل�صطينية �ملحتلة. لكنه  �الأر��صي 

�إىل �لكيان �ل�صهيوين،  �أبو مرزوق، و�الأخطر من ذلك ت�صليمه  مو��صلة �عتقال د. 

خطرية  ت�رشفات  �أي  �صوء  على  �ل�رش�ع  يف  ��صرت�تيجيتها  �صرت�جع  حما�ص  فاإن 

من �الإد�رة �الأمريكية.
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باعتبارها  حينه  يف  �ملر�قبون  قر�أها  �لت�صدد  عنه  �ملعروف  غو�صة  ت�رشيحات 

حماولة لعدم دفع و��صنطن �إىل مزيد من �لتعنت يف معاجلتها لق�صية �أبو مرزوق. 

وقد لوحظ �أن هذه �لت�رشيحات قد �ِصيغت على طريقة �لتلويح بالع�صا و�جلزرة 

يف وقت و�حد. غري �أن بيانات حما�ص ما لبثت �أن عادت �إىل لغتها �ل�صابقة. ففي �ليوم 

�عتقال  �عتب  غزة  يف  بياناً  حما�ص  �أ�صدرت  غو�صة،  ت�رشيحات  لن�رش  فقط  �لتايل 

�لدولية  �لقو�نني و�الأعر�ف  �إجر�ء مالف لكل  باأنه  �أبو مرزوق موؤ�مرة. وو�صفه 

و�حلقوق �الإن�صانية. وقال �لبيان: “�إن �إد�رة �لرئي�ص �الأمريكي كلينتون �أ�صبحت، 

�الأمريكي  �ل�صعب  مب�صالح  عابئة  غري  �صهيونية  �أد�ة  �أحد،  على  يخفى  ال  ومبا 

�الأمريكي  �ل�صعَب  �لبياُن  ودعا  �إ�رش�ئيل”.  �أو�مر  تنفيذ  هو  همِّها  وكل  وم�صريه، 

“الأن يقول كلمته، ويوقف �الإد�رة عند حدها وينعها من �ملغامرة مب�صريه �إر�صاًء 
الإ�رش�ئيل”، م�صري�ً �إىل �أن �ل�صعب �لفل�صطيني “لي�ص عدو�ً لل�صعب �الأمريكي”.

فاإن  ت�صليمه  حال  يف  �أنه  من  حمذر�ً  مرزوق،  �أبو  عن  باالإفر�ج  �لبيان  وطالب 

�لواليات �ملتحدة و“�إ�رش�ئيل” �صتدفعان ثمناً غالياً. وقد تر�فق �إ�صد�ر هذ� �لبيان مع 

قيام ملثمني يف قطاع غزة باإحر�ق �لعلمني �الإ�رش�ئيلي و�الأمريكي خالل مظاهر�ت 

با�صتمر�ر  غزة  يف  �مل�صاجد  خطباء  نّدد  كما  مرزوق.  �أبو  �عتقال  على  �حتجاجية 

�ل�صيا�صي حلركة حما�ص حمذرين من  �ملكتب  �الأمريكية باعتقال رئي�ص  �ل�صلطات 

�أي خطوة ترمي �إىل ت�صليمه لـ“�إ�رش�ئيل”.

و�أكد بيان حما�ص على:

�ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  مرزوق،  �أبو  مو�صى  �لدكتور  عن  �الإفر�ج  �رشورة   •
حلركة �ملقاومة �الإ�صالمية “حما�ص”، و�أن ��صتمر�ر �عتقاله ال يعني �إال ��صتمر�ر 

ر �أمريكا حلقوق �ل�صعب �لفل�صطيني. معاد�ة وتنكُّ

�أمريكا  �صتدفع  الإ�رش�ئيل  مرزوق  �أبو  مو�صى  �لدكتور  ت�صليم  فاتورة  �إن   •
و�إ�رش�ئيل ثمنها غالياً.

• �إننا ويف ظّل هذه �ملوؤ�مرة �لعاملية �لتي ت�صتهدف �لق�صاء على �صعبنا وق�صيتنا، 
مطاردة  عن  وتتوقف  �ملوؤ�مرة  هذه  تعي  �أن  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  لنطالب 
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�الإن�صان  حقوق  و�حرت�م  �ملعتقلني،  عن  �لفوري  و�الإفر�ج  جماهدينا،  و�عتقال 

و�عتقال  ملطاردة  �صعبنا  الأعد�ء  ذريعة  تكون  و�أال  �ملجاهد،   �لفل�صطيني 

جماهدينا �الأحر�ر.

د�ً يف لغة خطاب حما�ص مع و��صنطن.  وقد تو��صل �لتباين �لذي رمبا كان متعمَّ

�أبو مرزوق ت�صّمن  بالغ �حلدة حمل توقيع تالمذة  1995/9/23، وزع بيان  ففي 

تهديد�ً �رشيحاً بقتل �ملو�طنني �الأمريكيني �ملقيمني يف مناطق �حلكم �لذ�تي يف قطاع 

غزة و�ل�صفة �لغربية �ملحتلة. و�أكد �لبيان �لذي حمل عنو�ن “حتذير �إىل كّل �أمريكي 

قذر يعي�ص يف بالدنا �جلميلة” قدرة هذه �ملنظمة، �لتي مل يثبت وجودها و�قت�رشت 

و�ل�صفة  غزة  قطاع  يف  �أمريكي  كل  “�رشب  على  �إليه،  �مل�صار  �لبيان  على  بياناتها 

كل  قتل  ب�صهولة  ن�صتطيع  “نحن  باالإجنليزية  �ملكتوب  �لبيان  و�أ�صاف  �لغربية”. 

�أمريكي”. 

وقد حر�ص �لبيان، �لذي غالباً ما يكون قد �صدر عن جهة د�خل حما�ص، عدم 

�صتنفذ  مرزوق  �أبو  تالمذة  منظمة  �أن  و�أكد  حما�ص.  بحركة  �ملنظمة  هذه  عالقة 

“�ملوت  �لبيان  وتابع  “قائدها”.  �الأمريكية  �الإد�رة  تطلق  مل  حال  يف  تهديد�تها 

لالأمريكيني” مهدد�ً بتحويل غزة و�ل�صفة �لغربية �إىل “لبنان جديد”.

وبحر�ص مماثل قالت حما�ص يف �ليوم �لتايل �إنها غري م�صوؤولة عن هذ� �لبيان. 

بل و�أ�صافت “�إننا يف حركة �ملقاومة �الإ�صالمية “حما�ص” ننظر بعني �لريبة و�ل�صّك 

لكل �ملجموعات �لتي تهدد �الأبرياء �لُعزل”. �إال �أنها دعت “�ل�صعب �الأمريكي �إىل �أن 

يقف باملر�صاد لت�رشفات حكومته �لتي هي �صّد م�صالح �ل�صعب �الأمريكي بق�صد 

��صتعطاف �للوبي �ل�صهيوين �صاحب �لقر�ر �حلقيقي يف �لواليات �ملتحدة”. و�صدد 

�أبو مرزوق و�لذي جاء  �لظامل �صّد �الأخ مو�صى  “�الإجر�ء  �إد�نة  بيان حما�ص على 

��صتفز�ز�ً مل�صاعر �مل�صلمني  �ملبا�رشة، و�لذي يثل  ��صتجابة لل�صغوط �ل�صهيونية 

�مل�صوؤولية”.  هذه  من  �الأمريكي  �ل�صعب  تعفي  ال  �أنها  �إال  �لعامل،  �أنحاء  جميع  يف 

و�أ�صافت حما�ص “ن�صجب ون�صتنكر �أي تهديد للمو�طنني �الأمريكيني وخ�صو�صاً 

�لذين يف �صيافة �ل�صعب �لفل�صطيني”.
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مبا�رشة  تهديد�ت  توجيه  عدم  على  حما�ص  جانب  من  �لبالغ  �حلر�ص  هذ� 

�ل�صيا�صي  مكتبها  ع�صو  نّز�ل،  حممد  يف�رشه  �الأمريكية  و�مل�صالح  لالأمريكيني 

وممثلها يف �الأردن، بقوله:

يف  و�لوعيد  �لتهديد  لغة  ��صتخد�م  جتنّب  هي  حما�ص  حلركة  �لعامة  �ل�صيا�صة 

�ل�صيا�صي  �ل�صغط  �أن  ونعتقد  �ل�صهيوين،  �لعدو  با�صتثناء  �ل�صيا�صي  خطابها 

نتائج  عن  ُي�صفر  �أن  يكن  �الأمريكية  �الإد�رة  على  و�جلماهريي  و�الإعالمي 

�إيجابية �أكرث من لغة �لتهديد، �لتي قد تزيد من عنجهية �لطرف �الآخر و�إ�رش�ره 

باإطالق �رش�ح  �أجل حتقيق هدفنا  �إننا ن�صري يف حماور متعددة من  على موقفه. 

د. مو�صى، وناأمل �أن يتحقق هذ� �لهدف دون خروج عن �صيا�صتنا بح�رش د�ئرة 

�ل�رش�ع مع �لكيان �ل�صهيوين. )جملة فل�صطني �مل�صلمة، �أيلول/ �صبتمب 1995(

و�أع�صائها  كو�درها  وكل  حما�ص  قياد�ت  �تخذتها  �لتي  �لقوية  �لوقفة  هذه 

لرئي�ص  ت�رشَفني  على  �عرت��صان  ذ�ته  �لوقت  يف  ر�فقها  مرزوق  �أبو  عن  للدفاع 

وعلى  �رشيح  ب�صكل  ذلك  عن  �لتعبري  يتم  مل  كان  و�إن  للحركة،  �ل�صيا�صي   �ملكتب 

نطاق و��صع.

هه �إىل �لواليات �ملتحدة، وهو �لذي �صبق له �أن غادرها �صنة  �الأول: هو مبد�أ توجُّ

1992 بعد �نك�صاف موقعه �لقيادي يف حما�ص. ولقد عّب عن ذلك حممد نز�ل ب�صكل 

�إن كانت حما�ص قد توقعت قيام �لواليات �ملتحدة باعتقال  غري مبا�رش حني �ُصئِل 

�أبو مرزوق، فاأجاب بدبلوما�صيته �ملعهودة: 

�لذين يحملون عبء �لق�صية �لفل�صطينية و�لدفاع عنها ينبغي لهم �أن يتعاملو� 

مع �أ�صو�أ �الحتماالت و�لتوقعات، و�أن ي�صعو� يف �عتبارهم حدوث غري �ملتوقع... 

قائمة  على  حما�ص  و�صع  كلينتون  بيل  �الأمريكي  �لرئي�ص  �إعالن  �أن  �صّك  وال 

�ملا�صي، كان موؤ�رش�ً و��صحاً على خطوة  �لثاين/ يناير  �الإرهاب يف �صهر كانون 

�أمريكية هامة يف حماربة �حلركات �ملجاهدة يف فل�صطني ولبنان... كما �أن �مل�صاريع 

نف�صه.  �الجتاه  يف  ت�صري  �ل�صاأن  بهذ�  �الأمريكي  �لكوجنر�ص  يف  لالإقر�ر  �ملقدمة 

)جملة فل�صطني �مل�صلمة، �أيلول/ �صبتمب 1995(
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�صبق  �لذي  �الأمر  وهو  مرزوق،  �أبو  عن  للدفاع  يهودي  حمامٍ  تعيني   �لثاين: 

الأبو مرزوق نف�صه �أْن كان مرتّدد�ً فيه، وفّكر يف �نعكا�صاته �ل�صلبية على حما�ص. 

وقد قال �إبر�هيم غو�صة �رش�حة �إن حما�ص ال تو�فق على تعيني حمامٍ يهودي. 

و�إنها تفكر يف تعيني حمامٍ �آخر يف مرحلة �أخرى من �ملحاكمة )�ل�رشوق، 1995/8/7(.

ويعّب م�صطفى �للد�وي، ممثل  حما�ص يف لبنان )يف ذلك �لوقت(، عن �العرت��صني 

ذ�تهما، ولكن بطريقة �أخرى، وذلك عب �لتقرير �لذي رفعه لقيادة �حلركة يف عّمان 

مرزوق.  �أبو  �عتقال  ب�صاأن  و�للبنانية  �لفل�صطينية  و�الأحز�ب  �لقوى  �جتماع  عن 

يقول �لتقرير “ولكن �جلميع توّقف بنوع من �لتاأنيب للحركة عند:

1. ملاذ� �أمريكا وبالذ�ت �الآن؟ وع�صية عملية ��صت�صهادية نوعية؟
2. ملاذ� �صتانلي كوهني؟ وهل هذ� �الختيار جاء من وبعلم �حلركة؟”






